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Kompleksowa i dogłębna diagnoza stanowi punkt wyjścia i bazę dla opracowania

Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do roku 2030. Jest to zgodne z nową Ustawą z dnia 15

lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych

innych ustaw, która weszła w życie 13 listopada 2020 r. Diagnoza sytuacji społecznej,

gospodarczej oraz przestrzennej dla Gminy Strzeleczki została opracowana na podstawie:

1) przeprowadzonych badań społecznych przeprowadzonych za pomocą ankiety

wśród mieszkańców Gminy Strzeleczki w okresie styczeń – marzec 2021 r.,

2) zebranych i analizowanych danych statystycznych GUS dotyczących Gminy

Strzeleczki, opracowanych przez Urząd Statystyczny w Opolu,

3) analizy danych dotyczących Gminy Strzeleczki zebranych przez instytucje

powiatowe, referaty Urzędu Gminy Strzeleczki oraz przez jednostki organizacyjne

Gminy Strzeleczki,

4) raportów o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2018, 2019, 2020.

Zakres tematyczny diagnozy obejmuje następujące obszary:

1. Uwarunkowania wynikające z położenia geograficznego;

2. Ludność i procesy demograficzne;

3. Gospodarka i rynek pracy;

4. środowisko naturalne i infrastruktura;

5. Kultura i dziedzictwo kulturowe;

6. Sport, rekreacja i turystyka;

7. Planowanie i zagospodarowani przestrzenne;

8. Bezpieczeństwo publiczne;

9. Polityka społeczna;

10. Edukacja;

11. Kapitał społeczny;

12. Finanse samorządowe.

Na końcu diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla Gminy

Strzeleczki zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych badań ankietowych.

Podsumowaniem diagnozy są wnioski z opracowania sytuacji społecznej, gospodarczej

i przestrzennej, które stanowią podstawę do rozpoczęcia pracy nad opracowaniem Strategii

Rozwoju Gminy Strzeleczki.
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Gmina Strzeleczki znajduje się na Nizinie Śląskiej, w południowo - środkowej części

województwa opolskiego, w powiecie krapkowickim, w dorzeczu Białki i Osobłogi. Zajmuje

obszar 11711 ha, większość gminy to obszary osadniczo-rolne, natomiast północną część

zajmuje duży kompleks leśny, stanowiący obszar chronionego krajobrazu „Bory

Niemodlińskie”, który pełni również funkcję lasów ochronnych Teren gminy o powierzchni

4 331 ha zajmują lasy i grunty leśne, 1 485 ha – łąki i pastwiska, 6 594 ha – tereny

użytkowane rolniczo. W gminie wyodrębnić można poza główną funkcją, jaką jest rolnictwo,

funkcje o zasięgu oraz wymiarze ponadlokalnym. We wsi Moszna - lecznictwo

specjalistyczne, funkcję turystyczną w Dobrej i Mosznej. Gmina dysponuje dużym

potencjałem dla poprawy funkcji turystycznej - zabytkowe zespoły pałacowo-parkowe we

wsiach Moszna, Dobra, Kujawy oraz osobliwości przyrodnicze i krajobrazowe.

Gmina Strzeleczki sąsiaduje ona z czterema jednostkami administracyjnymi:

 Gmina Prószków,

 Gmina Biała,

 Gmina Krapkowice

 Gminą Głogówek.

Gminę Strzeleczki tworzy 13 miejscowości: Strzeleczki, Dobra z przysiółkiem Nowy

Bud, Dziedzice, Komorniki z przysiółkiem Nowy Młyn, Kujawy, Łowkowice, Moszna

z przysiółkiem Urszulanowice, Pisarzowice z przysiółkiem Buława, Racławiczki, Smolarnia

z przysiółkiem Serwitut, Ścigów z przysiółkiem Kopalina, Wawrzyńcowice oraz Zielina.
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Rysunek 1. Mapa Polski, powiatu krapkowickiego i gminy Strzeleczki

Źródło: http://strzeleczki.pl/

Rysunek 2. Położenie Gminy Strzeleczki na tle powiatu krapkowickiego

Źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Krapkowice_County_administrative_map-PL
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Rysunek 3. Granice administracyjne Gminy Strzeleczki

Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata

2019 – 2022 z perspektywą do 2026 r.

Gmina zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: drogi wojewódzkiej

nr DW409 Dębina – Strzelce Opolskie, od Opola dzieli ją trasa 34 km, od Prudnika 26 km,

od Krapkowic 10 km, a od autostrady A4 tylko 12 km. Przez gminę przebiegają drogi

wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Dróg powiatowych jest sześć, o łącznej długość

29,2 km.

Przez teren gminy przebiegają następujące drogi powiatowe:

 Droga nr 1811 o relacji Kórnica – Dobra,

 Droga nr 1833 o relacji Strzeleczki – Racławiczki,

 Droga nr 1837 o relacji Dobra – Rzepcze,

 Droga nr 1846 o relacji Dobra – Nowy Bud,

 Droga nr 1255 o relacji Pisarzowice – Buława,

 Droga nr 1207 o relacji Błażejowice – Smolarnia.

Do sieć dróg należą także gminne drogi publiczne, a ich łączna długości to 49,191 km.

Znaczącym walorem jest położenie i dobre połączenia komunikacyjne z obszarami

zewnętrznymi, siecią dróg wojewódzkich i powiatowych. Linia kolejowa nr 306 z Krapkowic

do Prudnika ma znaczenie drugorzędne.
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Ludność gminy Strzeleczki liczy obecnie (stan na 28.02.2021 r.) 7199 osób, co

stanowi około 11% ludności powiatu krapkowickiego, natomiast około 0,8% województwa

opolskiego. We wsi Strzeleczki - ośrodku gminnym zamieszkuje 1555 osób, czyli ponad 20%

ogółu mieszkańców tej gminy, a najmniej zamieszkuje w Urszulawicach, jedynie 10 osób.

Sołectwa z największą liczbą mieszkańców to Strzeleczki, Racławiczki oraz Dobra. Gęstość

zaludnienia wynosi 61 osób na km2.

Tabela 1. Liczba ludności w roku 2018, 2019, 2020 i 2021 r. w Gminie Strzeleczki

Liczba mieszkańców

2018 7413

2019 7398

2020 7191

2021 7199

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych Urzędy Gminy Strzeleczki

Tabela 2. Wykaz ludności wg stanu na dzień 28.02.2021 r.

Sołectwa z przysiółkami Liczba mieszkańców

Buława 96
Dobra 698

Dziedzice 420
Komorniki 450
Kopalina 21
Kujawy 639

Łowkowice 587
Moszna 311

Nowy Bud 82
Nowy Młyn 45
Pisarzowice 325
Racławiczki 751
Serwitut 65
Smolarnia 241
Strzeleczki 1555
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Ścigów 307
Urszulanowice 10
Wawrzyńcowice 65

Zielina 531
Źródło: Dane Urzędu Gminy Strzeleczki

Tabela 3. Liczba ludności według płci oraz grup wieku w 2019 r.

Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
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Tabela 4. Wybrane dane demograficzne dot. Gminy Strzeleczki w 2019 r.

Wybrane dane demograficzne
w 2019 r. Powiat Gmina Powiat=100

Ludność 63747 7398 11,6
w tym kobiety 32906 3844 11,7
Urodzenia żywe 571 89 15,6

Zgony 636 86 13,5
Przyrost naturalny -65 3 .

Saldo migracji ogółem -148 -34 .
Ludność w wieku: 9947 1197 12,0przedprodukcyjnym
produkcyjnym 39893 4791 12,0
poprodukcyjnym 13907 1410 10,1

Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

Tabela 5. Dane demograficzne dot. Gminy Strzeleczki w 2019 r.

Wybrane dane
statystyczne 2017 2018 2019 Powiat 2019

Ludność 7434 7413 7398 63747

Ludność na 1 km2 63 63 63 144

Kobiety na 100
mężczyzn 108 108 108 107

Ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100

osób w wieku
produkcyjnym

52,5 52,6 54,4 59,8

Dochody ogółem
budżetu gminy na 1
mieszkańca w zł

3591 3674 4614 4604

Wydatki ogółem budżetu
gminy na 1 mieszkańca

w zł
3510 3797 4372 4660

Turystyczne obiekty
noclegowe a 1 1 1 6

Mieszkania oddane do
użytkowania na 10 tys.

ludności
7 16 18 20

Pracujący b na 1000
ludności 86 89 93 277
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Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w

liczbie ludności w wieku
produkcyjnym (w%)

4,2 4,1 4,3 3,7

Ludność – w % ogółu
ludności – korzystająca

z instalacji: 96,3 96,4 96,4 98,8

wodociągowej

kanalizacyjnej 30,5 30,7 30,8 71,4

gazowej 0,0 - - 39,4
Podmioty gospodarki
narodowej w rejestrze
REGON na 10 tys.
ludności w wieku
produkcyjnym

909 935 1010 1268

Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

Tabela 6. Migracje ludności na pobyt stały w 2019 r.

Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

Tabela 7. Przyrost naturalny

2016 2017 2018 2019 2020

Urodzenia 81 85 82 88 68

Zgony 79 93 100 95 103

Źródło: Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020 r.

https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
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Tabela 8. Seniorzy

2019 2020
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

60+ 854 220 450
65+ 436 709 1182

Źródło: Opracowanie własne

Jak wynika z powyższych tabel w gminie zdecydowanie najwięcej jest osób w wieku

produkcyjnym (64,8%), następnie w poprodukcyjnym (19,1%) i wieku przedprodukcyjnym

(16,2%). Niepokojąca jest niska liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Równocześnie

liczba osób powyżej 65 roku życia systematycznie rośnie. Dane wskazują, że w roku 2017,

liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosiła

52,5 osoby, natomiast w 2019 - 54,4 osoby. Te zdarzenia powodują, że w gminie Strzeleczki

notuje się dodatki, choć niski przyrost naturalny, natomiast w powiecie krapkowickim

przyrost naturalny jest ujemny. W gminie w roku 2019 wynosił on 3 osoby, natomiast

w powiecie aż -65 osób. W 2019 roku saldo migracji ma również wynik ujemny w powiecie,

jak również w gminie. Wzrost grupy wieku poprodukcyjnego oraz przedprodukcyjnej

potwierdza niekorzystny proces starzenia się ludności gminy. Bez wątpienia wpływ na taką

strukturę wieku mają niska liczba urodzeń czy emigracje zagraniczne młodych ludzi. Ogólny

stan ludności w gminie od czterech lat systematycznie spada, co nie jest zjawiskiem

jednostkowym w skali województwa czy kraju.

Prognozując uwarunkowania demograficzne gminy na najbliższe lata, należy wskazać

na kilka zasadniczych zagadnień. Pierwsza z nich wiąże się z systematycznie zmniejszającą

się ogólną liczbą ludności gminy; druga – ze spadkiem liczby dzieci i młodzieży

(w przedziale wiekowym 0-17 lat), co ma związek z malejącą dzietnością rodzin. Trzecia

kwestia odnosi się do ujemnego salda migracji, ponadto ostatnim zagadnieniem jest

odnotowywany również w skali kraju wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat

dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Ta tendencja może się pogłębić w niedalekiej przyszłości,

ponieważ duża grupa mieszkańców w wieku produkcyjnym nie będzie już aktywna

zawodowo, a tym samym powiększy się stan liczebny seniorów. Ze względu na to, ważne jest

dopasowanie do potrzeb tej grupy, systemu zabezpieczenia społecznego, tj. odpowiedniej

sfery usług społecznych. Zwielokrotnienie udziału osób starszych w społeczeństwie może

spowodować zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych. Osoby należące do starszej grupy

wiekowej są bardziej narażone na możliwość niepełnosprawności, gdyż w obecnym czasach

osoby po 55. roku życia stanowią prawie 60% osób z niepełnosprawnościami w Polsce.
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Ponadto warto zauważyć, iż proces starzenia się społeczności w Gminie Strzeleczki wiąże się

z jednak pozytywną przesłanką, czyli przedłużającą się średnią długością życia.

Uwzględniając prognozy demograficzne opracowane przez GUS na lata 2014 – 2050

dla terenów wiejskich powiatu krapkowickiego do 2025 r. założono proporcjonalnie dla

gminy Strzeleczki spadek ludności gminy o ok. 350 osób. Poza miejscowością gminną,

szacuje się w pozostałych miejscowościach spadek zaludnienia. W poniższej tabeli

zestawiono istniejącą i prognozowaną wielkość zaludnienia poszczególnych wsi w gminie.

Tabela 9. Prognoza liczby ludności ogółem do 2025 r.

Miejscowość 1998 2014 2020 2025

Strzeleczki 1706 1575 1546 1580

Dobra 909 770 776 740

Dziedzice 463 423 418 400

Komorniki 551 492 488 470

Kujawy 731 617 629 590

Łowkowice 644 576 581 550

Moszna 433 321 314 320

Pisarzowice 493 448 422 430

Racławiczki 898 788 742 760

Smolarnia 390 308 301 290

Ścigów 420 343 324 320

Wawrzynowice 91 69 64 60

Zielina 754 613 523 590

Gmina ogółem: 8483 7352 7191 7100

Źródło: Opracowanie własne
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Przedszkola

1) Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach.

Szkoły Podstawowe

3) Szkoła Podstawowa w Dobrej;

4) Szkoła Podstawowa w Komornikach;

5) Szkoła Podstawowa w Racławiczkach;

6) Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach;

7) Szkoła Podstawowa w Zielinie.

Instytucje kultury

1) Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach;

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach.

Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach;

2) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach.
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5.1. Gospodarka

Na terenie gminy Strzeleczki liczba podmiotów gospodarczych z roku na rok

wzrastała (od 2015 roku). Działalność gospodarcza na terenie gminy skupiona jest głównie

wokół sektora prywatnego, reprezentowanego w większości przez osoby fizyczne. W roku

2021 r. natomiast według wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej w gminie widnieje jedynie 132 podmiotów gospodarczych (87 podmiotów

w miejscowości Strzeleczki oraz 45 w miejscowości Dobra).

Wykres 1. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy Strzeleczki

w latach 2015 – 2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy

Tabela 10. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2019 r.

Podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON

w 2019 r.
Powiat Gmina

OGÓŁEM 5059 484
w tym w sektorze:

rolniczym 103 31
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przemysłowym 538 72
budowlanym 851 111

na 10 tys. ludności 794 654
Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą na 10

tys. ludności
581 527

Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

Do większych przedsiębiorstw na terenie gminy należą:

2) Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o.,

3) Centrum Terapii Nerwic Sp. z o.o.,

4) Filplast Sp. z o.o.,

5) Zakład Prac Leśnych S.C.,

6) P.P.H.U. VENUS Spółka Jawna,

7) Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Kostka,

8) P.P.U.H. Ray-Trans Rajmund Józef,

9) Betoniarstwo-Kamieniarstwo Export-Import Harynek i Kubotsch,

10) STYLBRUK Spółka Jawna,

11) BEWA,

12) Zamek w Mosznej Sp. z o.o.

5.2 Rynek pracy

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach liczba bezrobotnych

ciągle rośnie, w roku 2019 było o 8 osób więcej niż w 2018, natomiast na koniec 2020 roku

liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła aż 413, czyli prawie dwa razy więcej niż

w 2019 roku. Bezrobotni mieszkańcy Gminy Strzeleczki stanowili w 2018 r. - 3,7%, a w 2019

r. - 3,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie krapkowickim. W latach 2018-

2019 ponad 60% osób bez pracy to kobiety w gminie, jak również w powiecie. Szczegółowe

informacje dotyczące bezrobocia przedstawia poniższa tabela.

https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
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Tabela 11. Dane dotyczące rynku pracy w gminie Strzeleczki oraz powiecie krapkowickim

Wyszczególnienie Powiat Gmina

2018 2019 2018 2019

Pracujący1 17831 17654 661 691
Bezrobotni

zarejestrowani 1435 1457 200 208

w tym kobiety 66,8% 66,4% 64% 66,3%

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w
liczbie ludności w

wieku produkcyjnym

3,5% 3,7% 4,1% 4,3%

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w
liczbie kobiet w wieku

produkcyjnym

5,0% 5,1% 5,4% 6,0%

1 Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie.

Źródło: Opracowanie własne

Przyszłościową sytuację na rynku pracy warunkować będą zachodzące zmiany

systemowe w gospodarce, a w szczególności: postępujący proces urynkowienia

i racjonalizacja zatrudnienia, rozwój lokalnych rynków pracy, zmiany w polityce socjalnej

państwa. Społeczne efekty tych procesów wymagać będą od władz gminy aktywnej polityki

społecznej. Następować powinien wzrost zatrudnienia w sferze szeroko pojętych usług

w zakresie obsługi ludności i rolnictwa oraz tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie dla

kobiet. Gospodarcza strategia rozwoju gminy winna uwzględniać:

- zwiększenie liczby miejsc pracy na miejscu, w celu ograniczenia zagranicznych

migracji ludności,

- ograniczenie odpływu młodzieży ze wsi i z zawodu rolnika,

- preferencje dla zakładów tworzących miejsca pracy dla kobiet.



19

6.1 Gospodarka komunalna

W 2020 r., tak jak w latach poprzednich, gmina Strzeleczki objęła systemem

gospodarowania odpadami komunalnymi zarówno nieruchomości zamieszkałe jak

i niezamieszkałe. Liczba nieruchomości, od których odebrano odpady komunalne wyniosła

2 047. Właściciele nieruchomości złożyli 2 138 deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan na 31.12.2019 r.). Z nieruchomości

zamieszkałych obowiązujących było 1998 deklaracji, natomiast z nieruchomości

niezamieszkałych – 140 deklaracji.

Łączna ilość wszystkich odebranych odpadów komunalnych w 2020 r. wniosła

3 025,11 Mg, z czego odpadów selektywnie zebranych sprzed posesji było 1 658,54 Mg – co

stanowiło 55% ogółu odebranych w ramach systemu odpadów komunalnych, natomiast

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych było 1 366,57 Mg, co w stosunku

do 2020 r. stanowiło spadek o 139,45 Mg. Ilość odpadów selektywnie zebranych w stosunku

do 2020 r. wzrosła o 220,14 Mg. W tabeli nr 12 wskazano ilości odpadów komunalnych

odebranych z nieruchomości objętych systemem gminnym, natomiast w tabeli nr 13

wskazano ilości odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele

zawarli indywidualne umowy z firmą wywozową. Dane z tabeli nr 12 przedstawiono na

wykresie nr 2 (z uwzględnieniem danych z 2019 r.)

Tabela 12. Ilość odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy Strzeleczki w 2020 r.

– system gminny

Lp. Kod
odpadu Rodzaj odpadu

Ilość
odebranych odpadów

od
01.01.2019 r. –
31.12.2019 r.

[Mg]

Ilość
odebranych odpadów

od
01.01.2020 r. –
31.12.2020 r.

[Mg]

1. 20 01 03
niesegregowane
(zmieszane)

odpady komunalne
1506,02 1364,75

2. 15 01 06 zmieszane odpady 174,42 202,86
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opakowaniowe

3. 15 01 07 opakowania ze szkła 59,42 107,91

4. 15 01 01 opakowania z papieru
i tektury 3,38 13,53

5. 20 03 07 odpady
wielkogabarytowe 206,94 201,84

6. 17 01 07 zmieszane odpady
budowlane 12,68 9,44

7. 16 01 03 zużyte opony 0,54 3,30

8. 20 01 36 zużyty sprzęt
elektryczny 0 14,37

9. 20 02 01 odpady ulegające
biodegradacji 601,46 510,91

10. 20 01 99

inne frakcje
zbierane w sposób

selektywny
(popiół)

369,66 577,60

11. 20 01 32 leki inne niż
wymienione 20 01 31 0 0,02

SUMA: 2934,52 3006,53

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020”.

Wykres 2. Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2019 i 2020 r.
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Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020”.

Tabela 13. Ilość odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy Strzeleczki

w 2020 r.- umowy właścicieli z firmą wywozową

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu

Ilość odebranych
odpadów od
01.01.2020 r. –

31.12.2020 r. [Mg]

1. 20 01 03
niesegregowane
(zmieszane)

odpady komunalne
1,28

2. 20 03 99
odpady komunalne

niewymienione w innych
podgrupach

12,12

3. 20 02 03 Inne odpady nieulegające
biodegradacji 4,64

SUMA: 18,04

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) wymagany poziom

recyklingu i przygotowania do ponownego odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych

i szkła w 2020 r. powinien wynieść 50%. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego

użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z w/w

rozporządzeniem w 2020 r. powinien osiągnąć wartość 70%. Natomiast zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) dopuszczalny poziom do dnia

16 lipca 2020 r. powinien wynieść nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Gmina Strzeleczki osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do

ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw

sztucznych, szkła, który wyniósł 53%, a także osiągnęła poziom redukcji masy odpadów

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na dopuszczalnym poziomie poniżej
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30% osiągając 28%. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych został

osiągnięty i wyniósł 100%. W tabeli nr 14 przedstawiono dopuszczalny poziom redukcji masy

odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz wymagane poziomy

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia obowiązujące na 2020 r.

Tabela 14. Zestawienie dopuszczalnych/ wymaganych poziomów redukcji masy odpadów

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomów recyklingu,

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji

odpadów oraz poziomów osiągniętych przez gminę w 2020 r.

Wskaźnik
Dopuszczalny /

wymagany poziom
w 2020 r.

Poziomy osiągnięte
przez gminę w

2020 r.

Poziom redukcji masy
odpadów ulegających

biodegradacji kierowanych do
składowania

dopuszczalny
poziom –
35%

28%

Poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw

sztucznych, szkła

wymagany
poziom – 50% 53%

Poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego

użycia i odzysku
innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów

budowlanych i rozbiórkowych

wymagany
poziom – 70% 100%

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020”.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od marca 2020 roku uległy

zmianie. Miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, w przypadku

przedsiębiorców uległa zmniejszeniu, w przypadku mieszkańców wzrosła do 30 zł od osoby.

Wprowadzono również zniżkę w opłacie za gospodarowanie odpadami w wysokości 7 zł

w przypadku kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowym

kompostowniku. Stawki opłaty zestawiono w tabeli nr 15 i tabeli nr 16:
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Tabela 15. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

nieruchomości zamieszkałych (mieszkańców)

Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość

Podstawowa stawka
opłaty

Stawka opłaty
uwzględniająca

zniżkę

1 30 zł 23 zł

2 60 zł 46 zł

3 90 zł 69 zł

4 120 zł 92 zł

5 150 zł 115 zł

powyżej 5 osób
150 zł za 5 osób i 5zł
dodatkowo od każdej

kolejnej osoby

115 zł i 5 zł
dodatkowo od

każdej kolejnej osoby

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020”.

Tabela 16. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

nieruchomości niezamieszkałych (firmy) za opróżnienie pojemnik / worka o określonej

pojemności

Pojemnik o kreślonej
pojemności [l] Stawka opłaty [zł]

120 l 5,90 zł

240 l 11,80 zł

660 l 32,50 zł

1100 l 54,10 zł

Worek na odpady zbierane
selektywnie o pojemności

120 l
16,90 zł

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020”.

W związku ze zmianą od marca 2020 r. stawki i metody naliczania opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby (zamiast jak dotychczas od gospodarstwa

domowego) wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani byli do złożenia
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nowych deklaracji. W 2020 r. przyjęto w sumie 2444 deklaracje, w tym deklaracje

zmieniające wysokość opłaty i tzw. „deklaracje zerowe”.

Wydatki obejmujące koszt usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem

odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzeleczki,

wydatki związane z wyposażeniem i obsługą PSZOK, edukacją ekologiczną oraz obsługą

administracyjną systemu wyniosły łącznie: 1 827 163,12 zł. Wydatki majątkowe związane

z budową PSZOK wyniosły 1 097 210,91 zł, z czego gmina Strzeleczki otrzymała ze

Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 r. dofinansowanie w wysokości

981 976, 23 zł. Środki własne związane z budową PSZOK stanowiły 115 234,68 zł. Wpływy

do systemu z tytułu dokonanych opłat uwzględniające również koszty upomnienia i nadpłaty

wyniosły odpowiednio: 1 646 359,86 zł. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne

wyniosły 34 179,90 zł.

6.2. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 2020 roku realizowane było przez Gminę

Strzeleczki z ujęcia w miejscowości Dobra - Nowy Bud. Ponadto do celów zaopatrzenia

części odbiorców woda zakupiona została z ujęcia komunalnego należącego do Gminy

Głogówek. W 2020 roku uzdatniono i przesłano ze Stacji Uzdatniania Wody w Nowym

Budzie 278 913 m3 wody. Zakład Komunalny w Głogówku w 2020 roku dostarczył 4 558 m3

wody.Na terenie Gminy Strzeleczki eksploatowane jest jedno ujęcie w miejscowości Dobra -

Nowy Bud. Dwie studnie wiercone w obrębie ujęcia ujmują wodę z otworów

trzeciorzędowych.

Tabela 17. Dane dotyczące gospodarki ściekowej oraz odpadów w 2019 r.

Gospodarka ściekowa i odpady w 2019 r.
Oczyszczalnie ścieków 1

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków 2120

Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych:
5179,4nieczystości ciekłe bytowe odebrane w m3 (w ciągu

roku)
zbiorniki bezodpływowe 2069

oczyszczalnie przydomowe 46
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odpady komunalne zebrane w t
(w ciągu roku) 2935

w tym z gospodarstw domowych 2860
Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej wynosi ok. 91 km, w tym sieci

tranzytowej 26 km, a czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) – 65 km. Na terenie gminy

Strzeleczki z usług wodociągowych korzysta ok. 98 % mieszkańców.

Dane dotyczące wodociągów na terenie Gminy Strzeleczki:

- przyłącza do budynków i innych obiektów 2096 szt.;

- woda dostarczona na cele bytowe - 229 272 m3;

- zużycie roczne wody na 1 mieszkańca - 32 m3;

- stawka opłaty za 1m³ wody: 2,95 brutto (2,73 netto).

Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie następujących miejscowości:

Dobra, Komorniki, Łowkowice, Strzeleczki oraz Moszna. Zgodnie z zawartą umową z firmą

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ścieki odprowadzane są rurociągami

z miejscowości Dobra, Komorniki, Łowkowice, Strzeleczki do oczyszczalni ścieków

w Krapkowicach. W 2020 roku odprowadzono do oczyszczalni w Krapkowicach 76 267 m³

ścieków, za kwotę 421 566,50 zł. Ścieki komunalne z miejscowości Moszna odprowadzono

na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Mosznej należącą do Gminy

Strzeleczki. W 2020 roku poddano procesom oczyszczania 14 297 m3 ścieków komunalnych.

Drugą oczyszczalnią będącą w posiadaniu i eksploatowaną przez Gminę jest oczyszczalnia

ścieków „Zielina” w Kujawach. W 2020 roku poddano mechanicznym i biologicznym

procesom oczyszczania łącznie 1765 m3 ścieków - pochodzących ze Szkoły Podstawowej

w Zielinie oraz budynku mieszkalnego i budynku wielofunkcyjnego w Zielinie.

Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Strzeleczki:

- łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 41,65 km,

- ilość przyłączy kanalizacyjnych czynnych 802 szt.

- stawka opłaty za 1m³ ścieków wynosi 7,18 brutto (6,65 netto).

Wpłaty za wodę i ścieki w 2020 roku wyniosły: 1 141 246,80 zł;

W ramach usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków gmina na

bieżąco podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu

https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
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kanalizacyjnego i podniesienie poziomu świadczenia usług w celu poszerzenia kręgu

odbiorców. Wskaźnik skanalizowania gminy wyniósł 37%.

Gmina Strzeleczki w swej działalności dąży do optymalizacji gospodarowania

zasobami wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody przez odbiorców oraz minimalizację

strat wody w procesach technologicznych uzdatniania i dystrybucji wody, a także

oczyszczania ścieków. Celowi temu służy prowadzona gospodarka wodomierzowa – montaż

wodomierzy głównych u wszystkich odbiorców wody, okresowa legalizacja wodomierzy

i kontrole wskazań, a także prowadzenie ciągłej kontroli legalności przyłączy wodociągowych

i kanalizacyjnych.

6.3. Informacja o stanie mienia komunalnego

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.

zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.

poz. 506 z późn. zm.) oraz o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Strzeleczki na lata 2018-2022 przyjęty Uchwałą Nr XLII/248/17 Rady Gminy

Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na dzień 31.12.2019 r. gmina Strzeleczki posiadała:

1. grunty o powierzchni 287,6052 ha stanowiące:

 mienie przejęte z mocy prawa w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.

– przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialny i ustawę

o pracownikach samorządowych,

 mienie gminy przejęte na wniosek w trybie art. 5 ust. 4 w/w ustawy,

 nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym.

2. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste stanowią 2,7770 ha.

Natomiast na dzień 31.12.2020 r. gmina Strzeleczki posiadała grunty o powierzchni

282,1668 ha oraz grunty stanowiące 2,7770 ha, przekazane w użytkowanie wieczyste.

3. W 2020 r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:
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Tabela 18. Nieruchomości, które zbyto z gminnego zasobu w 2020 r.

Rodzaj
nieruchomości

Forma
zbycia

Powierzchnia
użytkowa
gruntu [ha]

Numer
identyfikacyjny
nieruchomości

(nr działki, obręb)

Data
sprzedaży

Cena
sprzedaży

Nieruchomość
Gruntowa

niezabudowana

Przetarg
ograniczony

0,0020
Dz. nr 248/1 k.m. 3

Łowkowice
29.07.2020 760,00

Razem 0,0020 760,00

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020”.

Tabela 19. Nieruchomości stanowiące mienie Gminy, które z mocy prawa przeszły na rzecz

Powiatu Krapkowickiego

Lp. Rodzaj
nieruchomości Forma zbycia

Powierzchnia
użytkowa
gruntu
[ha]

Numer
identyfikacyjny
nieruchomości
(nr działki,
obręb)

Data
zbycia

Cena
zbycia
[zł]

1.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

0,0072
Dz. nr 320/1

k.m.
2 Dziedzice

21.07.2020 0,00

2.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

0,7344 Dz. nr 11 k.m. 1
Pisarzowice 12.08.2020 0,00

3.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

0,0602
Dz. nr 229 k.m.

2
Pisarzowice

12.08.2020 0,00

4.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

0,0032
Dz. nr 231 k.m.

2
Pisarzowice

12.08.2020 0,00

5.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

0,0053
Dz. nr 233 k.m.

2
Pisarzowice

12.08.2020 0,00

6.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

1,1075
Dz. nr 274 k.m.

2
Pisarzowice

12.08.2020 0,00

7.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

0,7940
Dz. nr 275 k.m.

2
Pisarzowice

12.08.2020 0,00
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8.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

0,0122

Dz. nr 276/1
k.m.

2 Pisarzowic
e

12.08.2020 0,00

9.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

0,1511

Dz. nr 324/2
k.m.

2 Pisarzowic
e

12.08.2020 0,00

10.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

0,0081
Dz. nr 378 k.m.

2
Pisarzowice

12.08.2020 0,00

11.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

0,0004
Dz. nr 379 k.m.

2
Pisarzowice

12.08.2020 0,00

12.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

0,0008
Dz. nr 380 k.m.

2
Pisarzowice

12.08.2020 0,00

14.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

0,9190
Dz. nr 925 k.m.

4
Pisarzowice

12.08.2020 0,00

15.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

0,0332
Dz. nr 1007/1

k.m.
4 Pisarzowice

12.08.2020 0,00

Razem 5,3945 0,00

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020”.

Tabela 20. Nieruchomości stanowiące mienie Gminy, które z mocy prawa przeszły na rzecz

Województwa Opolskiego

Lp. Rodzaj
nieruchomości

Forma
nabycia

Powierzchnia
użytkowa
gruntu
[ha]

Numer
identyfikacyjny
nieruchomości

(nr działki, obręb)

Data
zbycia

Cena
zbycia
[zł]

1.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

0,0208 Dz. nr 337/6
k.m. 4 Moszna

27.06.202
0 0,00

2.
Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Decyzja
Wojewody
Opolskiego

0,0211 Dz. nr 52/1
k.m. 1 Zielina

27.06.202
0 0,00

Razem 0,0419 0,00

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020”.
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4. Gmina Strzeleczki nie posiada udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego.

5. Dochody z majątku gminy w roku 2020 wyniosły :

- z tytułu dzierżawy (z przeznaczeniem pod reklamę) 2 100,00 zł;

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 3 441,10 zł;

- z tytułu najmu mieszkań 149 237,45 zł plus 634,50 zł – odsetki;

- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali (w tym

płatności za nieruchomości sprzedane we wcześniejszych latach rozłożone na raty)

17 788,44 zł;

- z tytułu użytkowania wieczystego 4 307,38 zł;

- z tytułu użytkowania nieruchomości 516,22 zł;

- z tytułu użytkowania ruchomości 11 200,00 zł;

- z tytułu korzystania z nieruchomości 219,00 zł;

Na dzień 31 grudnia 2020 roku ogólna powierzchnia mienia komunalnego wynosiła

282,1668 ha, natomiast powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste to

2,7770 ha. W użytkowanie wieczyste zostały oddane grunty przeznaczone tylko pod

działalność gospodarczą. Gminny zasób mieszkaniowy składa się z 23 lokali o łącznej

powierzchni użytkowej 1424,52 m2. W zasobie znajduje się również 11 lokali użytkowych

o łącznej powierzchni użytkowej 862,01 m2. Wpływy z najmu lokali wyniosły w 2020 r.

- 149 237,45 zł. Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki

obejmuje 13 umów dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolne. Łączna powierzchnia

gruntów dzierżawionych wynosi 6,8791 ha. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2020 r.

- 3 441,10 zł.

Trwały zarząd został ustanowiony na rzecz następujących jednostek organizacyjnych:

• Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach,

• Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach,

• Szkoły Podstawowej w Racławiczkach,
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• Szkoły Podstawowej w Zielinie,

• Szkoły Podstawowej w Komornikach,

• Szkoły Podstawowej w Dobrej.
W 2020 r. zbyto z mienia Gminy w formie przetargu ograniczonego 1 nieruchomość

o powierzchni 0,0020 ha. Własność 15 nieruchomości o łącznej powierzchni 5, 3945 ha

zostało przeniesionych na rzecz Województwa Opolskiego na podstawie Decyzji Wojewody

Opolskiego. 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0419 ha zostały przeniesione na rzecz

Województwa Opolskiego na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o zezwoleniu na

realizację inwestycji drogowej.

Tabela 21. Mieszkania oddane do użytkowania w 2018 i 2019 r.

Mieszkania oddane do
użytkowania 2018 2019

OGÓŁEM 12 13
w tym:

12 13indywidualne a

przeznaczone na
sprzedaż lub wynajem

b
- -

aPrzeznaczone na użytek własny inwestora
b Łącznie z budownictwem indywidualnym przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem
Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

Tabela 22. Zasoby mieszkaniowe gminy Strzeleczki w 2018 i 2019 r.

Zasoby mieszkaniowe 2018 2019

Mieszkania a 2402 2404

Przeciętna
powierzchnia użytkowa

a

1 mieszkania w m2

113 113

Liczba wpłaconych
dodatków

mieszkaniowych
14 15

https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
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Zaległości w opłatach
za mieszkanie w

zasobach gminnych w
tys. zł

3,1b .

a Na podstawie bilansów zasobów mieszkaniowych
b Dane za okres od początku powstania zaległości do końca okresu sprawozdawczego
Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

6.4. Informacje dotyczące realizacji spraw z zakresu ochrony środowiska

Dopłaty do źródeł ciepła

W 2019 r. w ramach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na

realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza zawarto 21 umów dotacji, z czego

1 wnioskodawca zrezygnował z przeprowadzenia inwestycji. Łączna kwota dofinansowania

wynosiła 60 000 zł. Dotacje dla mieszkańców były udzielane w formie refundacji kosztów

inwestycji.

Azbest (ilość zutylizowanego azbestu, koszty, itp.)

Usuwanie azbestu zostało zrealizowanie w ramach zadania pt. „Unieszkodliwianie

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki – w roku 2019”. Zakres zadania

obejmował demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Łącznie

zutylizowano 1027,16 m2 (13,33 Mg) azbestu. Łączny koszt zadania, który wyniósł

9 064,40 zł został pokryty z dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu.

Ilość wydanych decyzji środowiskowych

W 2019 r. zostały wydane 2 decyzje środowiskowe na następujące inwestycje:

− budowa obory w Komornikach (przysiółek Nowy Młyn),

− przebudowa trzech obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej

nr 1833 w Strzeleczkach.

Ilość wydanych pozwoleń na wycinkę drzew

W 2019 r. wydano 24 pozwolenia na wycinkę drzew, natomiast zgłoszeń zamiaru

usunięcia drzew, które nie wymagają zezwolenia było 33.

Kwota jaka została przeznaczona na wykonanie nasadzeń

Nasadzono 8 sztuk drzew oraz 84 sztuk krzewów. Łączna kwota inwestycji nasadzeń

wyniosła 1 873,15 zł.

https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
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Mała retencja (ilość podmiotów objęta opłatami oraz wysokość opłat)

W 2019 roku opłatami za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w Gminie

Strzeleczki został objęty 1 podmiot gospodarczy. Łączna wysokość opłat wyniosła

1 676,00 zł.
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Realizując obowiązki, wynikające z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami, sporządzono aktualną Gminną Ewidencję Zabytków. Do czasu założenia

niniejszej Ewidencji jej funkcję pełnił liczący ponad 700 pozycji wykaz, tj. spis obiektów

zabytkowych otrzymany w 2010 roku od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków. Przyjęcie zarządzenia poprzedzono czynnościami mającymi na celu

uporządkowanie i zaktualizowanie wykazu z roku 2010, co w konsekwencji wpłynęło na

zmniejszenie o ponad 180 sztuk liczby obiektów, które gmina miała obowiązek ująć

w Gminnej Ewidencji.

Obecnie do Gminnej Ewidencji Zabytków wpisanych jest ponad 500 budynków,

wśród nich pałace, kościoły, kapliczki, zabytki techniki i domy. Należy podkreślić, że ujęcie

budynku w ewidencji nie uniemożliwia przeprowadzenia w nim przez właściciela lub

użytkownika prac remontowych, konserwatorskich lub budowlanych, a jedynie nakłada

obowiązek uzyskania opinii Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla

planowanych przedsięwzięć.

Na terenie gminy Strzeleczki występują liczne zabytki nieruchome i ruchome,

chronione głównie wpisem do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków. Ochronę

zabytków w roku 2020 na terenie Gminy Strzeleczki realizowano na zasadach określonych

w obowiązujących ustawach oraz w aktualnym Programie Opieki nad Zabytkami Gminy

Strzeleczki na lata 2017-2020. Celem zachowania wartości zabytkowych, na bieżąco

współpracowano w Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, występując o opinie

i uzgodnienia planowanych inwestycji przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Gminy

Strzeleczki.

Moszna - zespół pałacowo- parkowy

Zamek w Mosznej, ufundowany przez Tiele-Wincklerów - jedną z najzamożniejszych

śląskich rodzin, należy do najwspanialszych zabytkowych budowli na Opolszczyźnie.

Odbudowany i rozbudowany został po pożarze, który wybuchł w nocy z 2 na 3 kwietnia

1896 r. (powiększony został w 1913 r). Duże zróżnicowanie kształtów i wysokości, zawiłość

układu poszczególnych elementów architektonicznych, wreszcie całkowite zatarcie brył

stanowiących korpus każdej z części zamku powoduje, iż trudno jest od razu pojąć koncepcję

zawartą w owej budowli.
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Obraz 1. Zespół pałacowo-parkowy w Mosznej

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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Obraz 2. Zamek w Mosznej

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html

Najstarsza część zamku w Mosznej jest odbudowanym pałacykiem o barokowych

XVIII - wiecznych formach. Dwa boczne skrzydła powstały później. Plan zamku układa się

w nieregularny kształt litery U, przy czym skrzydła boczne, dołączone od wschodu i zachodu

do środkowej części pałacu, głęboko wchodzą w stronę parku, ujmując z obu stron taras

z ozdobną balustradą i reprezentacyjnymi lustrzanymi schodami. Tę bardzo oryginalną

budowlę, wieloskrzydłową z reprezentacyjnymi wnętrzami, basztami i tarasami,

charakteryzuje rzadko spotykany rozmach. Dominującą cechą zamku jest jego asymetria

i nieregularność oraz trudna do uchwycenia kompozycja przestrzenna oparta na tzw.

Addytywności, czyli dodawaniu poszczególnych elementów architektonicznych. Budowla

przypomina wyglądem malowniczy i tajemniczy zarazem średniowieczny zamek.

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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Obraz 3. Park przy Zamku w Mosznej

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html

Pałac otacza wspaniały park uznany za zabytek kultury. Ma on obecnie 39 ha

powierzchni. Rośnie w nim 13 dębów szypułkowych (ich wiek: 300-350 lat) i dwie sosny

wejmutki (wiek 120 lat). Zachowany do dziś kanał wzorowany na holenderskich i francuskich

otoczony jest aleją lipową, której wiek ustalono na ok. 200 lat. W parku urzeka swym

pięknem czterorzędowa aleja kasztanowa, a także sześciorzędowa aleja czerwonych dębów.

Park przecina wiele dróg i ścieżek. Do 1945 roku była tu droga wodna, wiodąca po

okolicznych stawach i kanałach. Można było z łodzi oglądać zarówno park, jego ciekawą

roślinność, a zwłaszcza piękne azalie, którymi do dziś szczyci się pałac i park w Mosznej. Nie

ma tu ani płotów, ani innych ograniczeń, park łączy się bezpośrednio z okolicznymi lasami

i polami. Wraz z zamkiem stanowi znakomity przykład połączenia architektury z przyrodą.

Strzeleczki

1. Kościół parafialny p.w. św. Marcina - wzmiankowany po raz pierwszy w 1394 r.,

a w 1447 r. wymieniony w rejestrze świętoperza wśród parafii arcyprezbitariatu

głogóweckiego. Kościół ten, najpierw drewniany, ulegał kilkakrotnie pożarom. Obecny,

murowany, późno barokowy, zbudowany został w 2 połowie XVIII w. być może

z zachowaniem dolnej kondygnacji poprzedniego kościoła, późnogotyckiego.
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Obraz 4. Kościół parafialny p.w. św. Marcina

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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Obraz 5. Cmentarny kościółek gotycki

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html

2. Plebania - I połowa XIX w.

3. Stary wiatrak - XIX w.

4. Kapliczka z XIX w. z ludową rzeźbą Chrystusa Frasobliwego.

Dobra

1. Kościół - ufundowany w 1867 r przez żonę właściciela Dobrej, hrabinę Olgę Seherr-

Thoss, murowany, neogotycki. Na zewnętrznej ścianie wmurowana płyta nagrobna

rycerza Kaspra Rogowskiego (zm. 1611.) Płyta wykonana z kamienia, na niej płasko

rzeźbiona postać, otoczona ośmioma kartuszami herbowymi.

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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2. Park krajobrazowy z ruinami zamku - w parku krajobrazowym stworzonym w połowie

XIX wieku przez Gustawa Meyra, twórcę ogrodów berlińskich, znajdują się ruiny pałacu,

który niegdyś był siedzibą możnego rodu von Seherr- Thoss. W parku znajdują się liczne

okazy starodrzewia, w tym 200 letni wiąz polny. Obecnie własność prywatna,

w odbudowie.

Dziedzice

Obraz 6. Kapliczka z dzwonnicą - koniec XIX w.

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html

Komorniki

1. Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - neogotycki, zbudowany przez

proboszcza Zarubę, w znacznej mierze z funduszów zgromadzonych przez poprzednika

ks. Jachnika. Świątynia powstała w roku 1890 w miejscu rozebranego starego kościoła.

Przeniesiono do niej stacje drogi krzyżowej z poprzedniego kościoła.

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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Obraz 7. Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html

2. Kapliczka - zbudowana ok. połowy XIX w. Kwadratowa, sklepiona krzyżowo z wejściem

zamkniętym półkoliście. Narożniki ujęte pilastrami, niski szczyt trójkątny, dach siodłowy.

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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Kujawy

1. Kościół parafialny pw. św. Trójcy - z XVI w., rozbudowany w stylu renesansowym.

Świątynia wykona została z otynkowanego kamienia. Po rozbudowie przybrała formę

trójnawową, bazylikową. Okna są tu półkoliste. Wejście do zakrystii jest także łukowate

z żelaznymi drzwiami, okutymi w środku, z rozetą i starym zamkiem z 2 połowy XVI w.

W prezbiterium znajduje się późnorenesansowa polichromia z XVI wieku, na sklepieniu

dwa trąbiące anioły z Arma Christi. Kościół posiada drewniany, późnobarokowy ołtarz

główny z 2 połowy XVIII wieku, renesansowa ambonę z końca XVI wieku. W świątyni

znajdują się liczne zabytkowe przedmioty liturgiczne oraz brązowe lichtarze. Dużą

osobliwością jest również rejestr zawartych małżeństw. Najstarsze wpisy pochodzą

z XVI w. i dokonywane były w języku polskim i niemieckim.

Obraz 8. Kościół parafialny pw. św. Trójcy

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html

2. Zabytkowy zespół pałacowo-parkowy - pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, obecnie

stanowi własność prywatną.

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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Obraz 9. Zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Kujawach

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html

Łowkowice

1. Wiatrak - zbudowany w 1868 r. z cegły, otynkowany, o formie cylindrycznej i ścianie

zwężającej się ku górze. Obiekt odrestaurowany został niedawno przez prywatnego

właściciela.

Obraz 10. Wiatrak w Łowkowicach

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html

2. Kapliczka - zbudowana w XIX w., murowana, otynkowana, prostokątna, sklepiona

krzyżowo.

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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3. Krzyż przydrożny - ludowy, drewniany z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego i u dołu

płaskorzeźbą Najświętszej Marii Panny.

Pisarzowice

1. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła - początki świątyni, wówczas pod

wezwaniem św. Trójcy, sięgają końca XIII w. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1301 r.

Niektóre części kościoła mogą pochodzić nawet z XIV w. Kruchta i kaplica zostały

wzniesione około 1600 r. Kościół odnawiany był w 1784, 1858 i 1950r. Wczesnogotycka

część kościoła posiada elementy renesansowe i barokowe, a zbudowana została z cegły

i kamienia. Nad kruchtą jest szczyt pochodzący również z 1600 r. W kościele znajdują się

zabytkowe przedmioty kultu: krucyfiks z 1 pol. XVI w., barokowa monstrancja z XVII w.

W kościele wyróżnia się płyta nagrobna z 1580 roku starosty opolskiego i właściciela

Pisarzowic, Mikołaja Lesoty. Jest to dzieło późnorenesansowe z kamienia z płaskorzeźbą

rycerza. Wokół świątyni rozciąga się średniowieczny mur z kamienia.

Obraz 11. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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2. Pałac z połowy XVII w. - piętrowa bryła w stylu poźnobarokowym. Posiada okazałą

dwubiegową klatkę schodową. Sień wyposażona jest w 6 czworobocznych filarów.

Od strony północnej zlokalizowana jest pałacowa kaplica. Od południa ulokowany jest

dwukondygnacyjny spichlerz, nakryty dachem naczółkowym.

Obraz 12.Pałac z połowy XVII w. w Pisarzowicach

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html

Racławiczki

Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny - ma XV wieczne tradycje. Obecny został

wzniesiony na początku XIX w. Elewacja zachodnia i wieża zostały przebudowane w 1913 r.

Znaczące remonty przeprowadzano w 1887 oraz w 1888 i 1952 r. W prezbiterium kościoła

występuje sklepienie krzyżowe i sufitowe z fasadą. Na wieży znajduje się hełm baniasty

z chorągiewką z datą 1913 r. Ołtarz i ambona mają charakter barokowy i pochodzą

z I połowy XIX w. W kościele znajduje się także późnobarokowy obraz Matki Bożej

z dzieciątkiem z XVIII w. Najstarszym elementem w świątyni jest dzwon, odlany w 1618 r.

przez Adama Schrauba dla fundacji Johanna Tracusa. Jako zabytek figuruje również ambona

z 1836 r i murowana kapliczka z 1 połowy XIX w. sklepiona krzyżowo.

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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Obraz 13. Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html

Smolarnia

1. Kapliczka - dzwonnica - zabytek zbudowany w XIX wieku.

Obraz 14. Kapliczka - dzwonnica w Smolarni

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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Ścigów

1. Dzwonnica - z połowy XIX w. Zbudowana na planie kwadratu, posiada 4 kondygnacje,

rozdzielone gzymsami z wnękami i okienkami. Na parterze sklepiona kolebkowo.

Dzwonnica nakryta jest dachem namiotowym z dachówką.

Obraz 15. Dzwonnica w Ścigowie

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html

Zielina

1. Kapliczka XIX wiek - murowana i sklepiona krzyżowo. Jest prostokątna i posiada

otynkowane ściany. Wejście zamknięte półkoliście, a elewacja frontowa ma wysmukłą

wieżyczkę. Pokryta jest dachem siodłowym. Wewnątrz znajduje się barokowa rzeźba św.

Grzegorza.

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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Obraz 16. Kapliczka w Zielinie

Źródło: http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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Komunikacja publiczna na terenie gminy odbywa się poprzez realizowanie usług

transportu publicznego przez 2 prywatnych przewoźników, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej w Strzelcach Opolskich SA oraz Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej SA w Opolu. W ramach komunikacji publicznej na terenie Gminy

funkcjonowało 8 linii autobusowych transportu publicznego, stanowiących łącznie

kilkanaście kursów, przebiegających przez większość miejscowości terenu gminy. W stanie

obecnym systematyka kursów jest zróżnicowana i zależna od opłacalności ekonomicznej

przedsiębiorstw. Ponadto w roku 2019 gmina zapewniała dowóz wszystkich dzieci do szkół

z terenu gminy, w tym osób do szkół specjalnych. W ramach dowozu dzieci do placówek

oświatowych na terenie Gminy Strzeleczki, przewozem objęto także mieszkańców gminy,

tworząc kolejnych 5 linii (7 kursów). W takim stanie rzeczy transport publiczny zapewnia

dowóz i przywóz mieszkańców pomiędzy siedzibą gminy Strzeleczkami oraz poszczególnymi

miejscowościami, a co za tym idzie zlikwidowano tzw. „białe plamy” w zakresie dowozu

mieszkańców.
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Tabela 23. Liczba bezpośrednich połączeń z poszczególnych miejscowości gminy Strzeleczki do siedziby gminy, siedziby powiatu oraz miasta

Opola (Typ dnia: Roboczy Szkolny)

Miejscowość
Liczba kursów

przez
miejscowość

Połączenia
bezpośrednie z Opolem

Połączenia
bezpośrednie

z siedzibą gminy

Połączenia
bezpośrednie z

siedzibą
powiatu

Opole Krapkowice Strzeleczki

Dobra 14
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie
Połączenia bezpośrednie ze

Strzeleczkami
Połączenia bezpośrednie

z Krapkowicami 1 7 8

Dziedzice 12 Połączenia do Opola
w ograniczonym zakresie

Połączenia bezpośrednie ze
Strzeleczkami

Połączenia do Krapkowic w
ograniczonym zakresie 3 2 7

Komorniki 7
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Połączenia bezpośrednie ze
Strzeleczkami

Połączenia do Krapkowic
w ograniczonym zakresie 0 3 6

Kujawy 15 Połączenia do Opola
w ograniczonym zakresie

Połączenia bezpośrednie ze
Strzeleczkami

Połączenia bezpośrednie
z Krapkowicami

3 5 7

Łowkowice 4
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Połączenia bezpośrednie ze
Strzeleczkami

Połączenia do Krapkowic
w ograniczonym zakresie

0 3 2

Moszna 15 Połączenia do Opola
w ograniczonym zakresie

Połączenia bezpośrednie ze
Strzeleczkami

Połączenia bezpośrednie
z Krapkowicami

3 4 9

Pisarzowice 5
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Połączenia bezpośrednie ze
Strzeleczkami

Połączenia do Krapkowic
w ograniczonym zakresie

0 1 5

Racławiczki 12 Połączenia do Opola
w ograniczonym zakresie

Połączenia bezpośrednie ze
Strzeleczkami

Połączenia do Krapkowic
w ograniczonym zakresie

3 2 7
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Źródło: „Plan Integracji Publicznego Transportu Zbiorowego na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.

Smolarnia 39
Połączenia bezpośrednie z

Opolem
Połączenia bezpośrednie ze

Strzeleczkami
Połączenia do Krapkowic
w ograniczonym zakresie

15 2 5

Strzeleczki 24
Połączenia bezpośrednie z

Opolem
Połączenia bezpośrednie

z Krapkowicami 4 6 0

Ścigów 12 Połączenia do Opola
w ograniczonym zakresie

Połączenia bezpośrednie
ze Strzeleczkami

Połączenia do Krapkowic
w ograniczonym zakresie

3 2 8

Wawrzyńcowice 3
Brak połączeń

bezpośrednich z Opolem
Połączenia do Strzeleczek
w ograniczonym zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

0 0 3

Zielina 15 Połączenia do Opola
w ograniczonym zakresie

Połączenia bezpośrednie ze
Strzeleczkami

Połączenia bezpośrednie
z Krapkowicami

3 5 9



51

Tabela 24. Liczba bezpośrednich połączeń z poszczególnych miejscowości gminy Strzeleczki do siedziby gminy, siedziby powiatu oraz miasta

Opola (Typ dnia: Roboczy Wakacyjny)

Miejscowość Liczba kursów
przez miejscowość

Połączenia bezpośrednie z
Opolem

Połączenia bezpośrednie
z siedzibą gminy

Połączenia bezpośrednie z
siedzibą
powiatu

Opole Krapkowice Strzeleczki

Dobra 6
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Połączenia do Strzeleczek
w ograniczonym zakresie Połączenia do Krapkowic

w ograniczonym zakresie 0 1 3

Dziedzice 8
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie
Połączenia do Strzeleczek
w ograniczonym zakresie Połączenia do Krapkowic

w ograniczonym zakresie 1 1 3

Komorniki 0
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Brak połączeń
bezpośrednich
ze Strzeleczkami

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

0 0 0

Kujawy 15 Połączenia bezpośrednie z
Opolem

Połączenia bezpośrednie ze
Strzeleczkami

Połączenia do Krapkowic
w ograniczonym zakresie 4 2 7

Łowkowice 0
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Brak połączeń
bezpośrednich
ze Strzeleczkami

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

0 0 0

Moszna 15 Połączenia bezpośrednie z
Opolem

Połączenia bezpośrednie ze
Strzeleczkami

Połączenia do Krapkowic
w ograniczonym zakresie 5 2 5

Pisarzowice 0
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Brak połączeń
bezpośrednich
ze Strzeleczkami

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

0 0 0

Racławiczki 12 Połączenia bezpośrednie z
Opolem

Połączenia bezpośrednie ze
Strzeleczkami

Połączenia do Krapkowic
w ograniczonym zakresie 5 1 6

Smolarnia 24 Połączenia bezpośrednie z
Opolem

Połączenia bezpośrednie ze
Strzeleczkami

Połączenia do Krapkowic
w ograniczonym zakresie 11 1 5

Strzeleczki 10
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie
Połączenia do Krapkowic
w ograniczonym zakresie 2 3 0

Ścigów 5
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie
Połączenia do Strzeleczek
w ograniczonym zakresie Połączenia do Krapkowic

w ograniczonym zakresie 2 1 3
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Wawrzyńcowice
0

Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Brak połączeń
bezpośrednich
ze Strzeleczkami

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

0 0 0

Zielina 9
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie
Połączenia bezpośrednie ze

Strzeleczkami
Połączenia do Krapkowic
w ograniczonym zakresie 2 2 4

Źródło: „Plan Integracji Publicznego Transportu Zbiorowego na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
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Tabela 25. Liczba bezpośrednich połączeń z poszczególnych miejscowości gminy Strzeleczki do siedziby gminy, siedziby powiatu oraz miasta

Opola (Typ dnia: Sobota)

Miejscowość
Liczba

kursów przez
miejscowość

Połączenia
bezpośrednie
z Opolem

Połączenia
bezpośrednie

z siedzibą gminy

Połączenia
bezpośrednie z siedzibą

powiatu
Opole Krapkowice Strzeleczki

Dobra 0
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Brak połączeń
bezpośrednich
ze Strzeleczkami

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

0 0 0

Dziedzice 2
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie

Połączenia do
Strzeleczek

w ograniczonym
zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

1 0 1

Komorniki 0
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Brak połączeń
bezpośrednich
ze Strzeleczkami

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

0 0 0

Kujawy 2
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie

Połączenia do
Strzeleczek

w ograniczonym
zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

1 0 1

Łowkowice 0
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Brak połączeń
bezpośrednich
ze Strzeleczkami

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

0 0 0

Moszna 2
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie

Połączenia do
Strzeleczek

w ograniczonym
zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

1 0 1

Pisarzowice 0
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Brak połączeń
bezpośrednich
ze Strzeleczkami

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

0 0 0

Racławiczki 2
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie

Połączenia do
Strzeleczek

w ograniczonym
zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

1 0 1
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Smolarnia 8
Połączenia bezpośrednie z

Opolem

Połączenia do
Strzeleczek

w ograniczonym
zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

4 0 1

Strzeleczki 2
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

1 0 0

Ścigów 2
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie

Połączenia do
Strzeleczek

w ograniczonym
zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

1 0 1

Wawrzyńcowice 0
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Brak połączeń
bezpośrednich
ze Strzeleczkami

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

0 0 0

Zielina 2
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie

Połączenia do
Strzeleczek

w ograniczonym
zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

1 0 1

Źródło: „Plan Integracji Publicznego Transportu Zbiorowego na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
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Tabela 26. Liczba bezpośrednich połączeń z poszczególnych miejscowości gminy Strzeleczki do siedziby gminy, siedziby powiatu oraz miasta

Opola (Typ dnia: Niedziela)

Miejscowość
Liczba kursów

przez
miejscowość

Połączenia
bezpośrednie
z Opolem

Połączenia
bezpośrednie z
siedzibą gminy

Połączenia bezpośrednie z
siedzibą
powiatu

Opole Krapkowice Strzeleczki

Dobra 0
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Brak połączeń
bezpośrednich
ze Strzeleczkami

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

0 0 0

Dziedzice 2
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie
Połączenia do Strzeleczek
w ograniczonym zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

1 0 1

Komorniki 0
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Brak połączeń
bezpośrednich
ze Strzeleczkami

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

0 0 0

Kujawy 2
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie
Połączenia do Strzeleczek
w ograniczonym zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

1 0 1

Łowkowice 0
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Brak połączeń
bezpośrednich
ze Strzeleczkami

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

0 0 0

Moszna 2
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie
Połączenia do Strzeleczek
w ograniczonym zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

1 0 1

Pisarzowice 0
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Brak połączeń
bezpośrednich
ze Strzeleczkami

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

0 0 0

Racławiczki 2
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie
Połączenia do Strzeleczek
w ograniczonym zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

1 0 1

Smolarnia 8
Połączenia bezpośrednie

z Opolem
Połączenia do Strzeleczek
w ograniczonym zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

4 0 1
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Strzeleczki 2
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

1 0 0

Ścigów 2
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie
Połączenia do Strzeleczek
w ograniczonym zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

1 0 1

Wawrzyńcowice 0
Brak połączeń
bezpośrednich
z Opolem

Brak połączeń
bezpośrednich
ze Strzeleczkami

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

0 0 0

Zielina 2
Połączenia do Opola

w ograniczonym zakresie
Połączenia do Strzeleczek
w ograniczonym zakresie

Brak połączeń
bezpośrednich
z Krapkowicami

1 0 1

Źródło: „Plan Integracji Publicznego Transportu Zbiorowego na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
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W Gminie Strzeleczki znajduje się 5 Szkół Podstawowych (Strzeleczki, Dobra,

Komorniki, Zielina, Racławiczki) oraz Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym

w Strzeleczkach. W roku 2020 do placówek oświatowych gminy uczęszczało 484 uczniów

Szkół Podstawowych oraz 274 dzieci do Publicznego Przedszkola z Oddziałami

Integracyjnymi w Strzeleczkach.

Tabela 27. Dane dotyczące edukacji w gminie Strzeleczki

Edukacja 2017/18 2018/19 2019/20

Placówki wychowania
przedszkolnego 1 1 1

w tym przedszkola 1 1 1
Miejsca w

przedszkolach 300 300 300

Dzieci w placówkach
wychowania

przedszkolnego
241 258 273

w tym w przedszkolach 241 258 273

Szkoły podstawowe 5 5 5

Uczniowie szkół
podstawowych 391 443 457

Gimnazja - - -

Uczniowie szkół
gimnazjalnych 121 61 -

Liczba uczniów
przypadająca na 1
oddział w szkołach: 13 14 14

podstawowych

gimnazjalnych 17 31 -
Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
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8.1. Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach

Do Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach w 2020 roku uczęszczało 234 uczniów

uczących się w 12 oddziałach. W szkole zatrudnionych było:

• liczba pracowników pedagogicznych - 26,

• niepedagogicznych - 6.

Realizacja programów i projektów:

1) ,,ŚNIADANIE DAJE MOC” - to program z zakresu edukacji zdrowotnej

realizowany w szkole w klasach I – VI. Najważniejsze cele programu: zwiększanie

świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka, przyczynianie

się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz

promocję prawidłowego żywienia.

2) ,,AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA” – to program edukacyjny

realizowany w kl. I. Aby pomóc maluchom uniknąć różnego rodzaju zagrożeń, już po

raz ósmy Puchatek organizuje dla klas I program "Akademia Bezpiecznego Puchatka".

Celem tego programu jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze,

ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole czy w czasie zabawy.

3) Ogólnopolski Program Edukacyjny „LEPSZA SZKOŁA” mający na celu badanie

efektywności nauczania. Jest prowadzony przez GWO. Wymaga on systematycznego

przeprowadzania badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Posługiwania się

specjalistycznymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, a także analizowania

osiągnięć uczniów oraz porównywania ich z wynikami pozostałych uczestników

programu.

4) Program "TRZYMAJ FORMĘ!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów

i kształtuje ich prozdrowotne nawyki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu

wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekt służy

promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego

i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym

uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego

wyboru. Realizowany przy współpracy z Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Krapkowicach.

5) Program SZKOLNY KLUB SPORTOWY to działanie systemowe skierowane do

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Cele programu to:
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 stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej

przez dzieci i młodzież,

 poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci

i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,

 promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,

 zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

 motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych

i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży,

 tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych

młodego pokolenia,

 optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym

infrastruktury przyszkolnej,

 promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,

 wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

6) BIEG PO ZDROWIE to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany

w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami, którego celem

jest:

 opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

 pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

 zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście

szkodliwości palenia papierosów.

7) Realizacja projektu „NIE HEJTUJĘ – REAGUJĘ”, cykl zajęć profilaktycznych

oraz kursy e-lerningowe dla uczniów klas VI – VIII na temat bezpieczeństwa w sieci

„Gdzie jest Mimi”, „Dbaj o Fejs”.

8) DZIAŁAMY RAZEM. DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU – projekt ma

na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego

dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców,

nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję

pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły

współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie
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międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale

także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Podczas obchodów DBI

organizatorzy zachęcają lokalne ośrodki edukacyjne i kulturalne – szkoły, domy

kultury, organizacje pozarządowe, ale także firmy i osoby prywatne do wspierania

tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa

młodych internautów.

9) EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA - to oddolna inicjatywa, w ramach

której świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez

programowanie i inne działania związane z technologią. Główną ideą stojącą za

wydarzeniem jest promowanie programowania poprzez pokazywanie młodzieży

sposobów na realizację pomysłów przy pomocy kodu, rozwiewanie wątpliwości

i mitów otaczających te umiejętności oraz gromadzenie zmotywowanych jednostek

w celu wspólnej nauki.

10) ,,IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMSIE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” to

ogólnopolska kampania społeczna organizowana przez Fundację ,,Dbam o Mój

Z@sięg”, której celem jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są

bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne

spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim –

kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.

11) „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” – XII edycja programu. Cele

programu: popularyzacja ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania

czasu wśród uczniów, wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci, zachęcanie

dzieci do aktywnego spędzania czasu i ruchu, uczenie dzieci kreatywnego myślenia,

samodzielności i podejmowania inicjatyw.

12) „DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana

w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa

niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

W ramach projektu uczniowie klas I - VIII otrzymali kamizelki odblaskowe oraz

zostały przeprowadzone lekcji wychowawczych nt. bezpieczeństwa na drodze. Podjęte

działania, przyczyniły się do wyrobienia postawy wyrażającej się poprzez następujące

elementy:

 Wiedza – dotycząca zasad uczestnictwa w ruchu drogowym;
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 Świadomość – poznanie, w sposób dostosowany do wieku odbiorcy,

konsekwencji nieprzestrzegania tych reguł,

 Odpowiedzialność – zrozumienie, że zachowanie pieszego na drodze wpływa

nie tylko na jego życie i bezpieczeństwo, ale równie mocno dotyka pozostałych

uczestników ruchu drogowego;

 Gotowość – bycie odpowiednio wyekwipowanym i umiejętność

przystosowania się do zmian (sytuacyjnych, atmosferycznych etc.) w sytuacji

na drodze;

 Życzliwość – zrozumienie, że wszyscy uczestniczy ruchu drogowego mają

wspólny cel – sprawne przemieszczenie się z punktu A do punktu B – który

łatwiej osiągnąć przy wzajemnym pozytywnym nastawieniu.

13) NASZA SZKOŁA W ŚRODOWISKU LOKALNYM - Poszerzony został

zakres działania strony internetowej (w oparciu o już istniejące strony internetowe

szkoły podstawowej i gimnazjum) i Facebook, które pozwoliły na przedstawienie

działań i dokonań oraz stały się najlepszą wizytówką i promocją. Promocja szkoły

i współpraca ze społecznością lokalną polegała na organizacji wspólnych imprez

środowiskowych, współorganizowania konkursów, zawodów oraz imprez

kulturalnych.

Obraz 17. Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach

Źródło: http://strzeleczki.pl/766/843/oswiata-informacje-ogolne.html
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8.2. Szkoła Podstawowa w Dobrej

Do Szkoły Podstawowej w Dobrej w 2020 r. uczęszczało 53 uczniów uczących się

w 5 oddziałach. Stan zatrudnienia:

 liczba pracowników pedagogicznych - 12,

 niepedagogicznych – 5.

Dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony nauczycieli i dobrej współpracy z rodzicami,

mieszkańcami wsi i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną w Strzeleczkach,

strażą pożarną, policją, Parafią, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krapkowicach,

z Profilaktyką Alkoholową, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano wiele

uroczystości, spotkań. Do większych z nich należy zaliczyć:

− Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

− Dzień Papieski,

− Pasowanie pierwszoklasistów,

− Dzień Edukacji Narodowej,

− Dzień Babci i Dziadka,

− Przedstawienie teatralne "Tajemnica skarbu sułtana".

Placówka prowadziła akcje wolontariatu:

− „Razem na święta”,

− zbiórka słodyczy, odzieży, środków higienicznych, zabawek dla podopiecznych

Domu Dziecka w Głogówku,

− zbiórka żywności, koców dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Opolu,

− akcja pieczenia świątecznych pierników, które uczniowie ofiarowali wszystkim

samotnym mieszkańcom Dobrej i Pisarzowic,

− zbiórka korków i datków w porozumieniu z fundacją „Opolskie Stowarzyszenie

Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej” na rzecz Wiktorka - mieszkańca

Dobrej ze względu na jego przewlekłą chorobę i kosztowną rehabilitację.

− pomoc Manuelowi przy współpracy: Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom

Chorym „Kawałek Nieba”,

− Adopcja Duchowa Dziecka z Krajów Misyjnych- uczniowie, nauczyciele i rodzice.
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Promowanie zdrowego stylu życia:

I. Wdrażanie nawyków prozdrowotnych i sportowych, przy współpracy z pielęgniarką:

1. „Zdrowe śniadanie”,

2. „Dbam o swoje zdrowie”

3. „Dzień marchewki”,

II. Udział w zawodach sportowych, wycieczkach, zajęcia SKS, lekcje W-F na powietrzu:

1. „Szkoła Promująca Zdrowie”,

2. ogólnopolskie akcje: Europejski Dzień Zdrowego Odżywiania i Gotowania,

3. „Program dla szkół”,

4. „Zdrowy Dzień Rodziny ”,

III. Udział dzieci i rodziców w XVII Prudnickim Maratonie Pieszych,

IV. Fluoryzacja, pomiar wzrostu, ważenie tornistrów, możliwość przebadania wzroku,

kręgosłupa, stóp, koślawość kolan/stóp,

V. Akcja ekologiczna "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci", przedstawienie

ekologiczne „SMOG WAWELSKI”, Żywa lekcja przyrody.

Odbyły się również lekcje przyrody na żywo: „Motyle dzienne i nocne”, spotkanie

z wędkarzami - łowienie ryb nad stawem w Dobrej. Uczniowie brali udział w grze Eko -

w szkole Podstawowej w Strzeleczkach,

Uczniowie systematycznie uczestniczyli w wyjazdach na basen w Krapkowicach,

pojechali na wycieczkę szkolną do Opola - była to wizyta w telewizji TVP Opole, na

lodowisko i do biblioteki publicznej w Opolu, uczestniczyli w wycieczce do fabryki

porcelany w Katowicach na spotkanie ze św. Mikołajem, do Wrocławia (Hydropolis, Zoo),

wyjazd na dwudniową wycieczkę od Prudnika i Jarnołtówka z noclegiem w schronisku na

Kopie Biskupiej, udział dzieci i rodziców w 12 km Prudnickim Maratonie Pieszych, brali

udział w akcjach „Cała polska czyta dzieciom”, „Przerwa na czytanie”, uczestnictwo

w projekcie „A,B,C emocji”, w akcji MEN „Rekord dla niepodległej”, akcja „Śniadanie daje

moc”.
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Obraz 18. Szkoła Podstawowa w Dobrej

Źródło: http://strzeleczki.pl/766/843/oswiata-informacje-ogolne.html

8.3. Szkoła Podstawowa w Zielinie

Uczniowie mają do dyspozycji m.in. 9 bardzo dobrze wyposażonych sal lekcyjnych,

świetlicę, bibliotekę wraz z czytelnią, zastępczą salę gimnastyczną oraz zaplecze kuchenne.

Do Szkoły Podstawowej w Zielinie w 2020 roku uczęszczało 57 uczniów uczących się

w 5 oddziałach. W szkole zatrudnionych było:

• 12 pracowników pedagogicznych,

• 5 pracowników niepedagogicznych.

Wśród nauczycieli są specjaliści z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej,

logopedii oraz wychowania do życia w rodzinie.

Rozwój szkoły z uwzględnieniem efektów:

Kształcenia i wychowania - koncepcja pracy szkoły ukierunkowana jest na tworzenie

warunków i podejmowanie działań na rzecz ciągłego, wszechstronnego rozwoju uczniów.

W trakcie roku szkolnego była ona analizowana i modyfikowana stosownie do zaistniałych

potrzeb.
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Badania osiągnięć edukacyjnych uczniów - mając na celu dostarczenie nauczycielom,

uczniom i rodzicom informacji o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów, pod koniec roku

szkolnego, w każdym oddziale, przeprowadzone zostały sprawdziany kompetencji. Były one

standaryzowane. Ich wyniki pozwoliły przeanalizować poziom edukacyjny uczniów

i posłużyły do opracowania wniosków i działań, które należy podjąć w celu podniesienia

jakości kształcenia. Przeprowadzono również diagnozę wstępną. Celem diagnozy

przeprowadzonej we wrześniu było zbadanie poziomu dojrzałości szkolnej pod kątem

wymagań zawartych w nowej podstawie programowej i pozwoliła na opracowanie wniosków

do dalszej pracy z uczniami. Analogiczna analiza była przeprowadzana po każdym

sprawdzianie kompetencji w klasach V, VI.

Koła zainteresowań i zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, jak również biorąc pod uwagę opinię rodzica,

nauczyciela uczącego w danej klasie, opinię wystawioną przez PPP w Krapkowicach

zapewniono uczniom możliwość korzystania z zajęć nie tyko rozwijających uzdolnienia

dzieci, ale także wyrównujących braki edukacyjne uczniów.

Koła zainteresowań, w których mogli uczestniczyć chętni uczniowie klas V-VI to:

- koło matematyczne,

- kółko geograficzne,

- kółko polonistyczne,

- SKS.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji

matematycznej w klasach V-VI.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów - uczniowie klas I-III mogli

uczestniczyć w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów

organizowanych raz w tygodniu. Ponadto uczniowie mieli możliwość korzystania na terenie

szkoły z pomocy pedagoga i psychologa zatrudnionego w Szkole Podstawowej

w Strzeleczkach, logopedy oraz terapeuty pedagogicznego.

Wykwalifikowani i kompetentni nauczyciele w pracy wykorzystywali aktywizujące metody

nauczania. Stosowali metody aktywne, poszukujące, organizowali lekcje otwarte dla

społeczności koleżeńskiej i rodziców. Wzorowo prowadzona była nauka zdalna. Wpłynęło to

pozytywnie na wizerunek szkoły w środowisku i podniesienie efektów kształcenia.

Nauczyciele, indywidualizując wymagania wobec ucznia oraz uwzględniając jego
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predyspozycje do uczenia się, stosowali zadania, ćwiczenia o różnym stopniu trudności.

Działania te wpłynęły niewątpliwie na podniesienie efektów kształcenia, a także miały

pozytywny aspekt wychowawczy.

Realizacja programów i projektów:

 Akademia Bezpiecznego Puchatka,

 Pięć porcji zdrowia,

 Śniadanie daje moc,

 Zdrowo jem, więcej wiem-edycja jesienna, zimowa i wiosenna,

 „Mam kota na punkcie mleka”,

 Lepsza szkoła,

 Bezpieczeństwo zdrowotne wyzwaniem dla współczesnej szkoły, 66

 Udział w programie edukacyjnym Asy Internetu.

Akcje charytatywne:

Pomoc potrzebującym na misjach „KOLĘDNICY MISYJNI”

W styczniu 2020r. na pamiątkę Święta Trzech Króli ulicami Kujaw i Zieliny po raz pierwszy

przeszli kolędnicy misyjni. Mieszkańcy przyjęli kolędników bardzo ciepło, obdarowywali ich

słodkościami, ofiarowali datki na misje.

Skarbonka wielkopostna „POMOC JUNIORA DLA SENIORA”

Zebrane w skarbonkach środki zostały przekazane do Stacji Caritas w Opolu i będą

przeznaczone na zaspokojenie potrzeb seniorów w formie pomocy medycznej, żywności

i odzieży.

Zbierz koreczek na wózeczek

Przez cały rok zbieramy nakrętki, które przeznaczamy na wsparcie chorego Wiktorka.

Szlachetna Paczka.

Szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Szlachetna Paczka”, w ramach

której pomoc materialną uzyskała rodzina z powiatu krapkowickiego znajdująca się w trudnej

sytuacji życiowej. Udało nam się spełnić wszystkie oczekiwania wybranej przez nas osoby.

„Pomoc dla bezdomnych zwierząt”

Uczniowie podjęli bardzo ciekawą inicjatywę pomocy zwierzętom przebywającym

w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie Koźlu. Zorganizowali oni na terenie
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szkoły zbiórkę żywności dla potrzebujących i pokrzywdzonych przez los zwierząt. Akcja

cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy przynosili produkty, które mogą

pomóc zwierzętom przetrwać trudny czas zimy. Okazało się, że w szkole jest dużo uczniów,

którzy rozumieją potrzeby zwierząt, są wrażliwi na ich krzywdę, potrafią i chcą im pomóc.

Zebrane produkty zostały przekazane Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie

Koźlu.

Innowacje pedagogiczne:

Myślograficzny lekturownik - innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących

z wprowadzenia notatek w formie myślografii czyli wizualizacji myśli, co pozwoli uczniom

zapamiętać więcej i szybciej. Głównym celem programuj jest motywowanie do nauki,

nauczenie uczenia się, wykształcenie w uczniu przekonania o celowości podejmowanych

działań i celu, jakim jest nauka sama w sobie, wprowadzenie poczucia odpowiedzialności za

własne uczenie się, rozwijanie kreatywności ucznia, zainteresowanie uczniów przedmiotem.

Chcę być mistrzem zdrowej kuchni - Innowacja realizowana była w kl. III. Głównymi

celami było zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia, opracowanie przepisów na zdrowe

potrawy, wdrożenie do wspólnej, zgodnej pracy w zespole, dbanie o bezpieczeństwo własne

i kolegów podczas działań na zajęciach, zapoznanie z pracą ogrodnika i pracą rolnika

w swojej zagrodzie.

Nasi rówieśnicy z rożnych stron świata kształtowała u uczniów kreatywność

i przedsiębiorczość jako kompetencje przyszłości, zwracano uwagę na rozwój ciekawości

poznawczej i zainteresowania otaczającym światem. Realizując innowację kształtowano

u uczniów empatię i prospołeczną postawę tolerancji wobec innych kultur.

Działania szkoły podejmowane w ramach współpracy z rodzicami, instytucjami,

placówkami oświatowymi, środowiskiem lokalnym.

Szkoła, realizując działania dydaktyczno – wychowawcze, kontynuowała w roku 2020

zorganizowano współpracę z różnorodnymi instytucjami, z lokalnymi mediami. Dbając

o bezpieczeństwo dzieci, współpracowano z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach.

Na terenie szkoły spotkania i pogadanki nt. bezpieczeństwa w czasie wolnym. Zorganizowano

spotkanie z dzielnicowym, który opowiedział uczniom o pracy policjanta i zdradził niektóre

tajniki pracy w policji. Należy wspomnieć również o współpracy szkoły z OSP w Zielinie –

Odbyły się pogadanki z prezesem OSP w Zielinie Panem K. Robotą. Przeprowadzono próbną

ewakuację ze Szkoły w obecności oficera PSP w Krapkowicach.
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Dzięki gościnności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zielinie NASI uczniowie brali udział

w spotkaniach autorskich ze znanymi i popularnymi poetami i pisarzami, autorami książek dla

dzieci i młodzieży. Uczniowie aktywnie uczestnicz w spotkaniach w ramach Dyskusyjnego

Klubu Książki. W listopadzie odbyły się warsztaty teatralne przeprowadzone przez teatr

„Kokon” z Krakowa, w czasie których uczniowie dowiedzieli się jak zachowywać się na

scenie, poruszać, modulować głos, wyrażać ekspresję.

Nie można zapomnieć o wzorowej współpracy z RADĄ RODZICÓW, która wspierała szkołę

w podejmowanych akcjach, działaniach wychowawczych oraz organizowała uroczystości

szkolne m. in. bal karnawałowy dla dzieci w zamku w Mosznej, Dzień Seniora – dla

wszystkich seniorów z Zieliny, Kujaw, czy Dzień Kobiet. Rada Rodziców jest fundatorem

nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów, wręczanych podczas uroczystości

zakończenia roku szkolnego.

68 Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzeleczkach. W ramach

współpracy odbyły się liczne spotkania dyrektora z asystentami rodzin objętych opieką GOPS.

Nauczyciele wychowawcy oraz dyrektor wydawali opinie na temat funkcjonowania uczniów

z tych rodzin. Dyrektor był w stałym kontakcie, również telefonicznym, informował o potrzeb

w zakresie objęcia rodziny pomocą psychologiczną, prawną i społeczną. Wszelkie problemy

rozwiązywane były wspólnie i na bieżąco. Współpraca przyczyniła się do poprawy

funkcjonowania uczniów z rodzin wymagających wsparcia. Współpraca z Poradnią

Psychologiczno – Pedagogiczną w Krapkowicach jest ważną współpracą, ponieważ na

podstawie opinii poradni nauczyciele otrzymują informacje o danym uczniu, potrzebne do

dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pracownicy poradni przeprowadzili w klasie I i II

diagnozę ryzyka dysleksji. Współpraca ta jest tym bardziej cenna i konieczna, ponieważ

w szkole nie ma zatrudnionego na etacie pedagoga i psychologa szkolnego.

Działalność biblioteki szkolnej:

Biblioteka szkolna czynna jest 4 godz. w tygodniu. Głównymi celami biblioteki są

kształcenie umiejętności i nawyku samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych,

rozwijanie potrzeby obcowania ze „słowem pisanym”- aktywizowanie czytelnictwa,

kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
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W ramach działalności biblioteki zorganizowano m. in.:

• konkurs „Kubuś Puchatek zaprasza misie”,

• Dzień Głośnego Czytania,

• uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej na czytelników

• konkurs plastyczny,

• uczniowie wzięli udział w projektowym spektaklu pt. „Staś i zła noga”.

• konkurs czytelniczy „Napiszę list o swoich dziadkach”.

• czytelnicy mieli okazję zobaczyć ciekawy spektakl „Psia kostka”.

W okresie pracy zdalnej działalność biblioteki polegała na udostępnianiu lektur w wersji

online oraz przesyłaniu uczniom za pomocą poczty elektronicznej materiałów dotyczących

bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Działalność świetlicy szkolnej:

Świetlica szkolna pełniła opiekę nad uczniami w godz. od 13.45 do 15.00. Opieką

świetlicową objęto 24 uczniów. Głównym celem pracy w świetlicy szkolnej jest realizacja

założeń w zakresie zorganizowanej opieki, a przede wszystkim przygotowanie dziecka do

samodzielności, pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich

twórczego wykorzystywania, propagowanie zdrowego stylu życia. Szczególną troską objęto

uczniów klas pierwszych, którzy dopiero adaptują się w nowe środowisko szkolne. Zajęcia

świetlicowe są prowadzone w sali świetlicowej i na boisku szkolnym.

Obraz 19. Szkoła Podstawowa w Zielinie

Źródło: http://strzeleczki.pl/766/843/oswiata-informacje-ogolne.html
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8.4. Szkoła Podstawowa w Komornikach

Obecnie do szkoły uczęszcza 59 uczniów z miejscowości Łowkowice, Komorniki

i Nowy Młyn w 5 oddziałach. Szkoła posiada 7 sal lekcyjnych wyposażonych w tablice

interaktywne lub monitory interaktywne oraz laptopy do prowadzenia lekcji oraz dziennika

elektronicznego. Szkoła posiada pracownię komputerową i językową. Obecnie w szkole

zatrudnionych jest 14 nauczycieli, jeden pracownik administracji i dwóch pracowników

obsługi.

W szkole realizowane są różne projekty i programy: Lepsza szkoła, Trzymaj formę,

Radosny uśmiech - radosna przyszłość, Dziewiątka – Bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły,

Klub Bezpiecznego Puchatka, Dzień Ziemi, Konstytucja 3 Maja, Śladami bioróżnorodności

w sercu Opolszczyzny. Programy „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”, „Śniadanie daje

moc”, „Szkoła pamięta”, „Razem na święta”, „Szkoła do hymnu”. Uczniowie biorą udział

w konkursach plastycznych, recytatorskich, krajoznawczych, przedmiotowych na szczeblu

gminy, powiatu, województwa i kraju. Realizowane są innowacje pedagogiczne. Uczniowie

biorą udział w akcjach charytatywnych „Szlachetna paczka”, „Góra grosza”. Szkoła

współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krapkowicach. W ramach

współpracy organizowane są dla uczniów i rodziców spotkania z psychologami i pedagogami.

W szkole przeprowadzane są próbne ewakuacje uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi

nadzorowane przez Komendę Straży Pożarnej w Krapkowicach.

Nauczyciele i pracownicy obsługi co dwa lata biorą udział w szkoleniach dotyczących

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla kadry pedagogicznej organizowane są

szkolenia w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Szkoła bierze udział

w programach rządowych dla szkół, takich jak: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

oraz Książki naszych marzeń (zakup 297 książek so biblioteki szkolnej), Aktywna tablica

(zakup dwóch monitorów interaktywnych), Lekcja Enter (szkolenia dla nauczycieli z zakresu

prowadzenia lekcji zdalnych), Zdalna szkoła i Zdalna szkoła + (4 laptopy dla uczniów do

pracy zdalnej), Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach

Aglomeracji Opolskiej (7 laptopów dla nauczycieli).Uczniowie brali udział w darmowych

zajęciach pozalekcyjnych w szkole, w których wykorzystane były przekazane nieodpłatnie

zestawy edukacyjne do przeprowadzenia doświadczeń eksperymentalnych wspierających

zajęcia szkolne w obszarze fizyki, techniki i biologii o łącznej wartości ponad 7600 zł.
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Obraz 20. Szkoła Podstawowa w Komornikach

Źródło: http://strzeleczki.pl/766/843/oswiata-informacje-ogolne.html

8.5. Szkoła Podstawowa w Racławiczkach

Do Szkoły Podstawowej w Racławiczkach w 2020 roku uczęszczało 77 uczniów

uczących się w 6 oddziałach.

W szkole zatrudnionych było:

•13 pracowników pedagogicznych,

•4 pracowników niepedagogicznych.

Budynek szkoły w Racławiczkach został wyremontowany. Zmieniono ogrzewanie na

olejowe, wymieniono dach, okna, oświetlenie ,wykonano ocieplenie budynku, ogrodzenie

całego obejścia, wyremontowano nawierzchnię boiska szkolnego. W szkole powstała

pracownia komputerowa, sala językowa, jedną z sal zaadaptowano na salę gimnastyczną.

Wszystkie klasy mają dostęp do Internetu, są wyposażone w ekrany multimedialne,

projektory. W trzech salach zamontowano monitory interaktywne. W szkole funkcjonuje

dobrze wyposażona biblioteka. Księgozbiór wzbogacano dzięki udziałowi w projekcie

„Książki naszych marzeń” oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Ponadto szkoła bierze udział w projektach i programach takich jak „Zdalna Szkoła”

i „Zdalna Szkoła+” ,w ramach których placówka otrzymała laptopy dla uczniów na czas pracy

zdalnej. Program „Kreatywna Opolszczyzna” doposażył nauczycieli w laptopy. Z kolejnego

projektu „OSE” szkoła otrzymała 25 tabletów z klawiaturą, przeznaczonych dla uczniów.

Szkoła przystąpiła również do projektu edukacji cyfrowej „Lekcje Enter” skierowanego do
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nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach

którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata

2019-2023.

Obraz 21. Szkoła Podstawowa w Racławiczkach

Źródło: http://strzeleczki.pl/766/843/oswiata-informacje-ogolne.html

8.6. Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach w 2020 było

placówką 14 oddziałową. Oddziały zlokalizowane były w następujących miejscowościach:

• Dobra – 2 oddziały,

• Dziedzice – 1 oddział,

• Komorniki – 2 oddziały,

• Pisarzowice – 1 oddział,

• Racławiczki – 2 oddział,

• Strzeleczki – 4 oddziały,

• Zielina – 2 oddziały.
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Ogółem do przedszkola uczęszczało 258 dzieci. Obowiązkowe roczne przygotowanie

przedszkolne realizowało 63 dzieci.

W przedszkolu zatrudnionych było ogółem 35 osób, w tym:

• nauczyciele - 20 (19 pełnozatrudnionych i 1 niepełnozatrudniony),

• pracownik administracyjny - 1 pełnozatrudniony,

• pracownicy obsługi – 14 (6 pełnozatrudnionych i 8 niepełnozatrudnionych).

Zatrudniona w przedszkolu kadra pedagogiczna kierowała się dążeniem do

wszechstronnego rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości, odkrywaniem

jego najlepszych cech w ramach określonej grupy oraz przygotowaniem do podjęcia nauki

w szkole. Nauczyciele kontynuowali tradycje domu rodzinnego wychowanków, ucząc ich

równocześnie samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności pokonywania trudności

i zdolności do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych. Wszystkie działania

dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze przebiegały w atmosferze akceptacji

i bezpieczeństwa.

W przedszkolu za zgodą rodziców prowadzone były zajęcia z języka niemieckiego

jako języka mniejszości narodowej. Zajęciami tymi objętych było 117 dzieci. Prowadzono

również naukę języka angielskiego. W zajęciach tych uczestniczyło 117 dzieci. Po dokonaniu

badania gotowości do podjęcia nauki w szkole zorganizowano zajęcia w zakresie pomocy

psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (5 dzieci)

oraz logopedycznych (35 dzieci).

W placówce realizowany był projekt Przedszkole dla wszystkich przyjazne –

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do

Aglomeracji Opolskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas realizacji tego projektu wsparciem objęto

dzieci w zakresie:

- terapii logopedycznej: 60 dzieci,

- gimnastyki korekcyjnej: 47 dzieci,

- pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 39 dzieci.
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W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym przedstawiono „Jasełka” podczas

wigilii dla samotnych zorganizowanej przez parafialny Caritas. Współpracując z biblioteką

dzieci mogły brać udział w teatrzykach oraz zajęciach bibliotecznych. W ramach współpracy

ze szkołą dzieci przedszkolne uczestniczyły w Dniach Otwartych. Współpracowano także

z policją, strażą pożarną, gminnym ośrodkiem kultury, gminnym ośrodkiem pomocy

społecznej, Urzędem Gminy, pocztą, lokalnymi firmami, służbą zdrowia i poradnią

psychologiczno – pedagogiczną. Dzieci przedszkolne brały udział w Gminnym Konkursie

Piosenki oraz w I Gminnym Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową.

Remonty zostały przeprowadzone w następujących oddziałach:

 Oddział Racławiczki – usunięcie boazerii, przygotowanie ścian oraz malowanie

dwóch sal zabaw oraz korytarza,

 Oddział Pisarzowice – usunięcie wilgotnych tynków oraz malowanie pomieszczeń:

łazienek (dla dzieci i dorosłych), szatni, jadalni oraz korytarza,

 Oddział w Strzeleczkach – usunięcie uszkodzonego podwieszanego sufitu w kuchni

oraz malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu kuchennym,

 Oddział Racławiczki i oddział Zielina – wymiana drzwiczek do toalet dziecięcych

z zasłonek na drewniane dwuskrzydłowe drzwi wahadłowe,

 Wykonano przeglądy wszystkich placów zabaw oraz usunięto usterki w oddziałach

Strzeleczki, Zielina, Racławiczki.

Obraz 22. Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach

Źródło: http://strzeleczki.pl/766/843/oswiata-informacje-ogolne.html
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Obraz 23. Publiczne Przedszkole z Oddziałem w Dobrej

Źródło: http://strzeleczki.pl/766/843/oswiata-informacje-ogolne.html

Obraz 24. Publiczne Przedszkole z Oddziałem w Dziedzicach

Źródło: http://strzeleczki.pl/766/843/oswiata-informacje-ogolne.html
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Obraz 25. Publiczne Przedszkole z Oddziałem w Komornikach

Źródło: http://strzeleczki.pl/766/843/oswiata-informacje-ogolne.html

Obraz 26. Publiczne Przedszkole z Oddziałem w Pisarzowicach

Źródło: http://strzeleczki.pl/766/843/oswiata-informacje-ogolne.html

Obraz 27. Publiczne Przedszkole z Oddziałem w Racławiczkach

Źródło: http://strzeleczki.pl/766/843/oswiata-informacje-ogolne.html
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Obraz 28. Publiczne Przedszkole z Oddziałem w Zielinie

Źródło: http://strzeleczki.pl/766/843/oswiata-informacje-ogolne.html

Tabela 28. Rozliczenie kosztów przedszkola w 2020 roku

Wpływ środków z
tytułu Wydatki Rożnica -

koszty gminy

Subwencja 472.157,83 0,00

Dotacja 281.665,18 0,00

Wpłaty za wyżywienie 28.637,00 0,00

Wpłaty za wydłużony
pobyt

17.006,00 0,00

Odszkodowania,
prowizje

1.347,80 0,00

Zwrot-energia 3.381,57 0,00

Zwrot-składki ZUS 73.171,68 0,00

Pozostałe wydatki 0,00 2.511.950,72

Wpływy z tytułu
obciążenia innych gmin za
wychowanie przedszkolne

40.619,52 0,00

Wydatki z tytułu obciążenia
gminy za wychowanie

przedszkolne
0,00 125.395,82

Wydatki z tytułu
obciążenia - żłobki

0,00 26.400,00

OGÓŁEM 917.986,58 2.663.746,54 -1.745.759,96
Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020”

http://strzeleczki.pl/766/843/oswiata-informacje-ogolne.html
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Gminny Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół w Strzeleczkach

Centrum Usług Wspólnych - jednostka administracyjno - rozliczeniowa zatrudniająca

5 osób. W 2020 roku 10 pracodawców złożyło wnioski dotyczące dofinansowania kosztów

kształcenia młodocianych pracowników. Koszty dofinansowania zrealizowano ze środków

Funduszu Pracy w kwocie 137 074,42 zł.

W roku 2020 placówki oświatowe uczestniczyły w następujących projektach:

1. W ramach grantu Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA

oraz ZDALNA SZKOŁA+ otrzymano 17 laptopów Zdalna Szkoła oraz 18 laptopów

Zdalna Szkoła +.

Obraz 29. Dofinansowanie do zakupu laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła oraz

Zdalna Szkoła+

Szkoła Ilość otrzymanych
laptopów Koszt

Strzeleczki 13 szt. 35 951,01 zł
Dobra 4 szt. 12 709,03 zł

Komorniki 4 szt. 10 847,00 zł
Racławiczki 5 szt. 15 188,00 zł
Zielina 9 szt. 27 892,01 zł
Razem: 102 592,05 zł.

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych Urzędu Gminy Strzeleczki

2. Projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - dofinansowanie do zakupu

książek do bibliotek szkolnych (środki wpłynęły 14.07.2020 r. – wydatkowane

październik-listopad 2020r).
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Obraz 30. Dofinansowanie do zakupu książek do bibliotek szkolnych

Szkoła Koszt Wysokość
wkładu własnego

Strzeleczki 15 000,00 zł 3 500,00 zł
Zielina 3 100,00 zł 620,00 zł
Dobra 3 100,00 zł 620,00 zł

Komorniki 3 100,00 zł 620,00 zł
Racławiczki 5 000,00 zł 1 000,00 zł

Razem: 29 300,00 zł 5 860,00 zł
Źródło: Opracowanie własne na postawie danych Urzędu Gminy Strzeleczki

Obraz 31. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach

Źródło: https://www.tygodnik-krapkowicki.pl/

https://www.tygodnik-krapkowicki.pl/
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Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020r.

Do egzaminów zewnętrznych przystąpiło 58 uczniów z ósmych klas.

Wykres 3. Procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za 2020 r.”

W 2020 roku przeznaczono na realizację zadań oświatowych kwotę 10.425.548,75 zł z czego

wydano na:

1. Szkoła Podstawowa w Dobrej 1.027.691,20 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach 2.950.024,20 zł.

3. Przedszkole 2.511.950,72 zł

Pozostałe wydatki:

1. pomoc zdrowotna 1 800,00 zł.

2. obsługa GZEAS 441 306,90 zł.

3. sport w szkole 1 530,00 zł.

4. Stypendia 70 uczniów x 200 zł. 14 000,00 zł.

5. Dowóz uczniów do szkół 200.565,64 zł.
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W związku z art. 50 o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2029), gmina poniosła koszty wychowania przedszkolnego dzieci

zamieszkałych na terenie gminy, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy

Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Prószków oraz Gminy Biała. Obciążono gminę kwotą

125 395,82 zł., za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Na zakup podręczników

i materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację z budżetu Wojewody Opolskiego

w wysokości 55 661,72 zł.

W roku 2020 przyznano stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia

sportowe. Stypendium otrzymało 70 uczniów w wysokości 200,00 zł każdy. Ogólna

przyznana kwota stypendium dla uczniów szkół gminy Strzeleczki wyniosła 14 000,00zł.

W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będącym

jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku

kalendarzowym wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w odniesieniu do wysokości

średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz

średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu

zawodowego.

W przypadku nie osiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich

wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 organ prowadzący szkołę będący jednostką

samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na

wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a iloczynem średniorocznej liczby etatów

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń

nauczycieli. Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających

wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy i wypłacana w terminie do 31

stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy

w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalonego proporcjonalnie do okresu

zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Wypłaty

jednorazowego dodatku uzupełniającego na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

kształtują się następująco:
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Tabela 29. Wysokość wypłat dla nauczycieli jednorazowego dodatku uzupełniającego na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Stopień awansu

zawodowego

Średnioroczne

wynagr. w kraju

Średnioroczne

wynagr. w gminie

% osiągniętego

wynagr. w gminie

stażysta 3 348,24 3 380,94 100,98

kontraktowy 3 812,48 4 080,23 107,02

mianowany 4 899,66 4 778,16 97,52

dyplomowany 6 261,93 6 307,33 100,73

Źródło: Dane Urzędu Gminy Strzeleczki

W związku z nie osiągnięciem w gminie średnich krajowych wynagrodzeń za rok

2020, został wypłacony nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający w łącznej

wysokości 25 029,64 zł.

Tabela 30. Wymiar zatrudnienia nauczycieli w 2020 roku w Gminie Strzeleczki

Nazwa szkoły Wymiar etatu

Szkoła Podstawowa
w Dobrej

Nauczyciele 8,72
Prac. administracji

i obsługi 2,5

Razem 11,22

Szkoła Podstawowa
w Strzeleczkach

Nauczyciele 24,39
Prac. administracji

i obsługi 5,5

Razem 29,89

Szkoła Podstawowa
w Komornikach

Nauczyciele 9,21
Prac. administracji

i obsługi 2,5

Razem 11,71

Szkoła Podstawowa
w Racławiczkach

Nauczyciele 8,71
Prac. administracji

i obsługi 3,00

Razem 11,71

Szkoła Podstawowa
w Zielinie

Nauczyciele 8,67
Prac. administracji

i obsługi 3,00

Razem 11,67

Publiczne Nauczyciele 19,18
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Przedszkole
z Oddziałem
Integracyjnym
w Strzeleczkach

Prac. Administracji
i obsługi 12,00

Razem 31,18

Źródło: Dane Urzędu Gminy Strzeleczki

Wymiar zatrudnienia nauczycieli w 2020 roku w Gminie Strzeleczki wynosi 78,88 etatów,

pracowników administracyjnych i obsługi 43,50 etatu.



84

Pomoc społeczna jest określana jako „instytucja polityki społecznej państwa, mająca

na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,

których nie są one same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej do zadań pomocy społecznej należy

przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej. Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Strzeleczkach w 2020 r. udzielił pomocy 693 razy, a kwota udzielonej

pomocy to łącznie ponad 600 tys. zł. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji

życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2020 r.

było: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność. Informacje

na temat udzielonych świadczeń w ramach własnych gminy została zamieszczona w poniższej

tabeli.

Tabela 31. Udzielana pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzeleczkach

w 2020 r.

Rodzaj udzielonej
pomocy

Liczba osób w
Dobrej, którym
została udzielona
pomoc oraz łączna
kwota udzielonej

pomocy

Liczba osób w
Strzeleczkach,
którym została
udzielona pomoc

oraz łączna
kwotaudzielonej

pomocy

Pomoc udzielona
ogółem

mieszkańcom
Gminy Strzeleczki
oraz łączna kwota
udzielonej pomocy

1. Zasiłek okresowy
2 osoby

6 309 zł

7 osób

20 699 zł

33 osoby

97 437 zł

2. Zasiłek celowy
6 osób

4 100 zł

12 osób

9 170 zł

58 osób

50 788 zł
3. Zasiłek celowy na
pokrycie wydatków
powstałych w wyniku
zdarzenia losowego

0 osób o osób
4 osoby

17 900 zł

4. Schronienie 0 osób 0 osób
3 osoby

44 349 zł

5. Zasiłek stały
3 osoby

20 896 zł

2 osoby

11 736 zł

18 osób

111 852 zł
6. Składka na
ubezpieczenie

zdrowotne dla osoby
pobierającej zasiłek

3 osoby

1 988 zł

2 osoby

1 056,24

18 osób

10 066 zł
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stały

7. Posiłki
1 osoba

35,00 zł
0 osób

4 osoby

946 zł
8. Wieloletni rządowy
program: Posiłek w
szkole i w domu

3 osoby

1.142,80 zł

8 osób

4.257,22 zł

40 osób

25 000 zł

9. Stypendium szkolne 0 osób 3 osoby
27 osób

17 300 zł

10. Pobyt w domu
pomocy społecznej 0 osób

2 osoby

56 676 zł

9 osób

196 320 zł

11. Usługi opiekuńcze
1 osoba

5 672 zł

3 osoby

9 099 zł

11 osób

32394 zł

12. Dodatki
mieszkaniowe 0 osób 0 osób

1 osoba

920,42 zł

13. Dodatki
energetyczne 0 osób 0 osób

1 osoba

93,58 zł
14. Pomoc rzeczowa w
postaci żywności w
ramach Programu
Operacyjnego Pomoc

Żywnościowa 2014-2020
-Podprogram 2020

12 osób 35 osób
126 osób

wydano 7, 049 ton

15. Rozdysponowana
żywność z Tesco w
ramach programu

„Nie marnuj żywności"

7 osób 17 osób 55 osób

16. Mediacje -
negocjacje 0 osób 4 osoby 6 osób

17. Zespół
interdyscyplinarny
(poradnictwo

psychologiczne,
poradnictwo prawne,

monitoring i
poradnictwo socjalne)

6 osób 4 osoby 30 osób

18. Wsparcie asystenta
rodziny w ramach
projektu pn. ,,Bliżej
rodziny i dziecka-
wsparcie rodzin
przeżywających

problemy opiekuńczo-
wychowawcze"

4 osoby 15 osób 35 osób

19. Rozdysponowane
zestawy domowe do
ochrony osobistej w

10 osób 29 osób 78 osób
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ramach
projektu ,,Opolskie
przeciw COVID-19"

20. Wykupienie recept
osobom potrzebującym 0 osób 4 osoby 6 osób

21. Kontakt ze służb
zdrowia w sprawach

klientów
0 osób 1 osoba 8 osób

22. Zakup
podstawowych
artykułów

0 osób 7 osób 16 osób

23. Dostarczenie
żywności wformie
zakupów w ramach
programu ,,Wspieraj

Seniora"

1 osoba 1 osoba 4 osoby

24. Posiłki w ramach
programu ,,Nie Sami
Dzielni - rozwój usług
społecznych oraz

wspierających osoby
niesamodzielne"

I edycja

4 osoby 7 osób 29 osób

25. Posiłki w ramach
programu ,,Nie - Sami -
Dzielni - rozwój usług
społecznych oraz

wspierających osoby
niesamodzielne"

II edycja

3 osoby 5 osób 27 osób

26. Usługa kuriera
społecznego w ramach
programu ,,Nie - Sami -
Dzielni - rozwój usług
społecznych oraz

wspierających osoby
niesamodzielne”

0 osób 7 os6b 12 osób

27. Program
profilaktyczno-

socjoterapeutyczny
,,Mądrzy

i doświadczeni"

8 osób 20 osób 30 osób

Źródło: Dane Urzędu Gminy Strzeleczki

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne, mające na celu zmniejszenie

różnic w dostępie do edukacji i pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej
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sytuacji ucznia. Koszt przyznanych stypendiów wyniósł 17 300 zł. Liczba uprawnionych

uczniów wyniosła 27, co stanowi 0, 37% mieszkańców gminy.

Dodatki mieszkaniowe wspierają osoby w trudnej sytuacji materialnej, celem tych

świadczeń jest dofinansowanie poszczególnych wydatków mieszkaniowych związanych

z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Jedna osoba pobierała dodatki mieszkaniowe, a koszt

świadczenia wyniósł 920,42 zł. Osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy przysługuje

dodatek energetyczny, koszt świadczeń wyniósł 93,58 zł.

Tabela 32. Udzielone świadczenia RODZINA 500+ w 2019 r.

Świadczenie wychowawcze
RODZINA 500 + w 2019 r. Powiat Gmina

Przeciętna miesięczna liczba:
2982 365

rodzin pobierających świadczeniea

dzieci, na które rodziny pobierają
świadczenie: 4300 537

od 1 stycznia do 30 czerwca
od 1 lipca do 31 grudnia 7184 755

Wypłaty świadczeń w tys. zł 39709,7 4715,5
a Dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 30 czerwca

Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

10.1. Udział Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w projektach, konkursach

oraz programach

W 2020 r. Ośrodek uczestniczył:

1) w projekcie z EFS pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka” – Wsparcie rodzin

przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wspieranie pieczy

zastępczej, który objął 7 osób na łączną kwotę dofinansowania 23.459 zł .

2) w programie osłonowym ogłaszanym przez MRPIPS „Posiłek w szkole i w domu”,

który objął 103 osoby na łączną kwotę dofinansowania 15 000 zł.

3) w „Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019”,

w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Opolu wydano 7,049 tony żywności

dla 126 najuboższych mieszkańców gminy.

https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
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4) w projekcie „Nie-Sami – Dzielni” , który objął 12 osób usługą kuriera społecznego

oraz 29 osobom starszym, niepełnosprawnym dostarczany był jednodaniowy ciepły

posiłek 7 dni w tygodniu. Projekt realizowany był we współpracy z Zarządem

Województwa Opolskiego, który w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem

wdrożył działania mające na celu pomoc gminom w radzeniu sobie z problemami

związanymi z COVID-19.

5) W programie rządowym „Wspieraj Seniora”, wykonano 20 usług dostarczenia

żywności dla seniorów, którzy ze względu na utrzymujący się stan epidemii

zdecydowali się pozostać w domu.

10.2. Profilaktyka alkoholowa, przeciwdziałanie narkomanii

Na potrzeby przeciwdziałania uzależnieniom w 2019 r. przeznaczono ponad

100 tys. zł. Znaczna część tej kwoty została przeznaczona na wynagrodzenia dla osób

wspomagających przeciwdziałanie uzależnieniom, organizację warsztatów i zajęć

profilaktycznych, letnich obóz socjoterapeutycznych, spotkania przed wigilijnego oraz

współorganizacja „Białej Soboty”. Dodatkowo zorganizowano w Szkołach Podstawowych

zajęcia przeciwdziałania narkomanii oraz zakupiono materiały profilaktyczne. Procedurę

zobowiązania do leczenia odwykowego wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu

(osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego,

demoralizacje nieletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny).

W 2019 r. do powołanej zarządzeniem Wójta Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych wpłynęło 10 wniosków o zastosowanie leczenia wobec osób

nadużywających spożywanie napojów alkoholowych, z czego w ramach postępowania

skierowano 4 osoby na badanie przez biegłego. Na szkolenia członków GKRPA

przeznaczono ponad 2 tys. zł. Na terenie Gminy Strzeleczki w 2019 r. wydano w formie

decyzji administracyjnych 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2024 ustanowiony został uchwałą nr XIX/120/20 Rady

Gminy Strzeleczki z dnia 26 lutego 2020 roku. Celem głównym programu jest,

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz

zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy na terenie Gminy Strzeleczki.

Realizatorami są: służby, instytucje, organizacje pozarządowe - podmioty realizujące zadania
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z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w szczególności Zespół

Interdyscyplinarny.

Rozpoznawaniem problemów w rodzinach zagrożonych przemocą i podejmowanie

działań w tych środowiskach zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny. Opracowanie i realizacja

indywidualnych planów pomocy, inicjowanie działań w stosunku do osób doznających

i stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach realizowane jest

przez grupy robocze zespołu. W 2020 r do zespołu wpłynęło 13 Niebieskich Kart. Liczba

utworzonych grup roboczych – 15. W ramach działań w 5 przypadkach udzielono

poradnictwa psychologicznego, w 1 przypadku poradnictwa prawnego a w pozostałych

przypadkach, stały monitoring i poradnictwo socjalne.

Strategia to dokument stanowiący podstawę do realizacji stosunkowo trwałych

wzorów interwencji społecznych, które maja przyczynić się do poprawy warunków życia

mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem

społecznym, strategia ma doprowadzić do integracji społecznej. Strategia Rozwiązywania

Problemów Społecznych Gminy Strzeleczki na lata 2014-2023 została przyjęta Uchwałą

Nr 5/10/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2014 r. Dokument ten jest zgodny

z założeniami odnoszących się do polityki społecznej dokumentów strategicznych

przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym i umożliwia

ubieganie się o środki zewnętrzne. Strategia Rozwiązywania Problemów Gminy Strzeleczki

składa się z trzech zasadniczych części, tj. części wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej

i programowej. Część wprowadzająca zawiera informacje na temat organizacji strategii oraz

uwarunkowań zewnętrznych. Część diagnostyczno-analityczna zawiera informacje ogólne

dotyczące gminy oraz diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie. Część

programowa zawiera najistotniejsze założenia polityki społecznej gminy na najbliższe lata.

Misja samorządu, sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Gminy

Strzeleczki na lata 2014-2023, jest następująca: gmina Strzeleczki sprzyja podnoszeniu

jakości życia mieszkańców oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a także równego dostępu

do kultury i edukacji. Wypełnienie przyjętej misji realizowane jest w obszarach pomocy

społecznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i kultury.
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10.3. Karta Dużej Rodziny

Karty Dużej Rodziny stanowią narzędzie wsparcia rodzin, rodzin zastępczych,

rodzinnych i instytucjonalnych domów dziecka, rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną

niepełnosprawnością, a także osób starszych. Celem programu jest promowanie rodziny

wielodzietnej, jej pozytywnego wizerunku oraz wzmacnianie aktywności społecznej

i poprawa jakości życia.

W Urzędzie Gminy Strzeleczki pod nadzorem Wójta działa punkt umożliwiający

składanie wniosków o przyznanie: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Dużej

Rodziny i Seniora oraz Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora. Karty upoważniają rodziny

do korzystania z ulg i zniżek na określonych terenach dla poszczególnych kart. Ogólnopolska

Karta Dużej Rodziny została wydana 89 rodzinom, Opolska karta 73 rodzinom, natomiast

Lokalna karta 68 rodzinom.
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Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach prowadzi wielokierunkową działalność

w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, upowszechniania

i promocji kultury oraz stymulowania aktywności społeczności lokalnej. Rolą GOK jest

również rozwijanie zainteresowań uczestników poprzez działania prowadzone

w poszczególnych placówkach wg indywidualnego planu oraz potrzeb sygnalizowanych ze

społeczeństwa. Jednym z głównych zadań należących do instytucji kultury jest organizacja

imprez oraz współpraca z innymi jednostkami w tym zakresie. W skład Gminnego Ośrodka

Kultury w Strzeleczkach wchodzi 8 placówek, w których odbywają się zajęcia dla dzieci,

młodzieży i dorosłych wg indywidualnego planu. Istnieje możliwość wynajmu pomieszczeń

na uroczystości prywatne, szkolenia oraz spotkania i imprezy dla mieszkańców.

Placówki GOK:

1. Dom Kultury w Strzeleczkach, ul. Rynek 4

2. Dom Kultury w Kujawach, ul. Prudnicka 1

3. Dom Kultury w Racławiczkach, ul. Opolska 20

4. Świetlica w Strzeleczkach, ul. Dworcowa 3A

5. Świetlica w Dziedzicach, ul. Szkolna 4

6. Świetlica w Ścigowie, ul. Strażacka 6

7. Świetlica w Dobrej, ul. Szkolna 2

8. Świetlica w Komornikach, ul. Szkolna 2

Wykaz zajęć prowadzonych przez GOK:

I. Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzone obostrzenia zajęcia

odbywały się stacjonarnie do 10 marca 2020 r. potem zostały zawieszone.

Od czerwca zajęcia dla seniorów i dorosłych powróciły w formie stacjonarnej.

Natomiast zajęcia dla dzieci i młodzieży rozpoczęły się ponownie we wrześniu

i trwały do 22 października.
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Tabela 33. Zajęcia prowadzone przez GOK w Strzeleczkach w 2020 r.

L.p. Nazwa
zajęć/warsztatów Dobra Strzeleczki Gmina

Strzeleczki

1. Zajęcia taneczne dla
dzieci i młodzieży - 31 31

2. Zajęcia taneczne dla
dorosłych - 26 26

3. Zajęcia wokalne dla
dzieci - 8 8

4. Zajęcia Jogi - 8 8

5.

Zajęcia
ogólnorozwojowe z
elementami Karate

dla dzieci i
młodzieży

- 13 13

6.

Zajęcia gimnastyki
dla

młodzieży i
dorosłych

- 12 12

7. Zajęcia gimnastyki
dla seniorów 11 12 23

8.
Zajęcia sportowe z
elementami piłki

nożnej
- 18 18

9. Nording Walking
dla seniorów 9 8 17

Źródło: Dane Urzędu Gminy Strzeleczki

II. Zajęcia online:

1. Zajęcia jogi online – kwiecień i maj

Tabela 34. Zajęcia prowadzone w ferie zimowe przez GOK w Strzeleczkach w 2020 r.

Miejscowość Zajęcia indywidualne
w placówkach

Wyjazdy i wycieczki
gminne

Gminny bal
maskowy w
Strzeleczkach

Strzeleczki 60 - -
Dobra 44 - -
Gmina

Strzeleczki 384 208 97

Źródło: Dane Urzędu Gminy Strzeleczki
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Tabela 35. Zajęcia prowadzone w ferie letnie przez GOK w Strzeleczkach w 2020 r.

Miejscowość Zajęcia indywidualne
w placówkach

Wyjazdy i wycieczki
gminne

Wyjazd dla
seniorów

Strzeleczki 37 - -
Dobra 37 - -
Gmina

Strzeleczki 113 72 33

Źródło: Dane Urzędu Gminy Strzeleczki

Tabela 36. Zestawienie imprezy zorganizowanych przez GOK w 2020 r.

Dobra Strzeleczki Gmina
Strzeleczki

Spotkania z seniorami - 20 20
Gala Noworoczna +

WOŚP - 150 150

Dzień Babci i Dziadka - 150 150

Wyjazd na koncert pn.
„Gala Noworoczna z
Batutą i Humorem”

- - 40

Wodzenie Niedźwiedzia 20 - 20

Babski Comber - 58 58

Konkurs Kroszonkarski - 45 45
Plener Malarski 18 18 18
Pożegnanie Lata - 120 120

Jesienny Festyn Rodzinny - - 60

Gminny Konkurs
Świąteczny - - 96

Źródło: Dane Urzędu Gminy Strzeleczki

11.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach funkcjonuje jako samodzielna

instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej

w Strzeleczkach, będącej biblioteką główną, wchodzą:
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• Oddział dla Dzieci,

• Filia w Dobrej,

• Filia w Komornikach,

• Filia w Mosznej,

• Filia w Pisarzowicach,

• Filia w Racławiczkach,

• Filia w Zielinie.

Tabela 37. Dane dotyczące bibliotek w 2019 r.

Biblioteki
w 2019 r. Powiat Gmina

Biblioteki i filie 33 7

Czytelnicy
w bibliotekach publicznych 14111 1971

Wypożyczenia księgozbioru
na 1 czytelnika w wol. 15 17

Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach wypełniała zadania statutowe

w zakresie:

− gromadzenia, opracowywania, konserwacji oraz udostępniania zbiorów

bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz,

− zaspokajania potrzeb informacyjnych i edukacyjnych,

− udostępniania stanowisk komputerowych użytkownikom biblioteki,

− udzielania filiom bibliotecznym pomocy instrukcyjno-metodyczne,

− promowania i popularyzowania czytelnictwa oraz zgromadzonych zbiorów

bibliotecznych,

− przygotowania oraz prowadzenia różnych form działalności kulturalno-edukacyjnej,

− współpracy z innymi instytucjami kultury, szkołami, organizacjami i mediami.

https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
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Czytelnictwo

− liczba odwiedzin w bibliotece : 12.226 (w tym 794 w oddziale dla dzieci

w Strzeleczkach),

− liczba zarejestrowanych czytelników : 1285 (w tym 138 w oddziale dla dzieci

w Strzeleczkach),

− liczba wypożyczonych książek : 24167 (w tym 1668 w oddziale dla dzieci

w Strzeleczkach),

− liczba książek i czasopism udostępnionych na miejscu: 10.019 (w tym 1295

w oddziale dla dzieci w Strzeleczkach).

Tabela 38. Liczba czytelników na 100 mieszkańców

Rok 2019 Rok 2020

1. Liczba czytelników na 100
mieszkańców 27,73 – III m. w woj. 16,09 – IX m. w woj.

2. Liczba zakupionych
książek na 100 mieszkańców 25,72 – VI m. w woj. 22,15 – II m. w woj.

3. Liczba wypożyczeń
ogółem na 100 mieszkańców 615,87 – VI m. w woj. 404,25 – II m. w woj.

4. Liczba zakupionych
tytułów czasopism
w bibliotece ogółem

24 19

Źródło: Opracowanie własne

Formy promocji książki i biblioteki

W roku 2020 prowadzono różnorodne formy działalności promujące czytelnictwo,

książkę oraz bibliotekę. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzeleczkach oraz podległych

filiach zorganizowano:

− spotkania autorskie

− spektakle teatralne

− konkursy czytelnicze

− lekcje biblioteczne

− spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
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Tabela 39. Zbiory biblioteczne

ZBIORY BIBLIOTECZNE
Liczba i wartość zakupionych książek w woluminach w roku 2020

Ogółem w tym ze środków:

Organizatora
Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa
Narodowego

Liczba wol. Kwota Liczba
wol. Kwota Liczba

wol. Kwota

1579 40.604,74 1281 31.885,74 298 8719
Źródło: Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020 r.

W roku 2020 zakupiono 1579 książek na kwotę 40.604,74 zł W darze otrzymano173 książek

na kwotę 2.570,20 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskano ze

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8719,00 zł i zakupiono 298 książek.

Biblioteki Gminy Strzeleczki prowadzą również punkty biblioteczne Caritas.

11.2. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego

Od 2011 roku w Strzeleczkach uchwalany jest roczny program współpracy Gminy

Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi. Celem głównym

dokumentu jest realizacja jednego z zadań własnych gminy – współpracy i działalności na

rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rzecz wszechstronnego rozwoju

społeczno-gospodarczego i kulturowego gminy, podnoszenia standardu i jakości życia

wspólnoty samorządowej oraz promowania Gminy Strzeleczki jako miejsca, w którym chce

się żyć, inwestować i które warto odwiedzić.

Współpraca pomiędzy Gminą Strzeleczki, a organizacjami pozarządowymi ma

charakter finansowy i pozafinansowy. Finansowa współpraca obejmuje zlecanie realizacji

zadań publicznych w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem

dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert,

w latach 2015 – 2020 gmina Strzeleczki przekazała stowarzyszeniom ponad 1 mln zł dotacji

z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, głównie na zadania w zakresie: wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego; ochrony i promocji zdrowia oraz wsparcia mniejszości narodowych.

Pozafinansowa współpraca obejmuje m.in. konsultowanie projektów uchwał; wzajemne
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informowanie o kierunkach planowanej działalności; udzielanie informacji i pomocy

merytorycznej przez pracowników urzędu; użyczanie, wynajmowanie i udostępnianie lokali

i budynków; promocję działalności i osiągnięć organizacji pozarządowych; przekazywanie

materiałów informacyjno-promocyjnych; obejmowanie patronatem władz samorządowych

i prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych.

W latach 2018, 2019 po przeprowadzeniu dwóch otwartych konkursów ofert gmina

Strzeleczki wsparła realizację dwóch zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia

przeprowadzonych przez organizację pozarządową CARITAS Archidiecezji Opolskiej, oraz

jednego zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanego

przez jedną organizację pozarządową LZS Strzeleczki. Ponadto w ramach współpracy

pozakonkursowej gmina zawarła umowę na realizację 1 zadania w zakresie: przeciwdziałania

uzależnieniom i patologiom społecznym dla jednej organizacji, oraz 2 zadań z zakresu

upowszechniania kultury i sztuki dla dwóch organizacji . Z budżetu gminy przeznaczono na

ten cel łącznie 240.050,00 zł. W roku 2020 r. niestety z uwagi na utrzymująca się sytuację

epidemiczną w kraju większość zadań zostało zaniechanych. Z budżetu gminy przeznaczono

na ten cel łącznie 230.600,00 zł.

Przyjęty uchwałą Nr II/11/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 roku

Program współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 określa zakres

zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku

publicznego. Łącznie na współpracę z jednostkami, które otrzymały dofinansowanie na

podstawie wymienionej powyżej uchwały przeznaczono kwotę 203.600,00 zł

w następujących obszarach współpracy.

Tabela 40. Współpraca Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 r.

Obszar współpracy Wysokość środków w
budżecie gminy/dotacji

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym, a w szczególności prowadzenie programów

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz
organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i

młodzieży

0,00
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Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony
promocji i zdrowia, a w szczególności pielęgnacja w

środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych
i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia i

rehabilitacja lecznicza

100.000,00

Upowszechnianie kultury i sztuki, a w szczególności
organizowanie plenerów malarskich, imprez

artystycznych oraz imprez upowszechniających tradycje
kulturowe gminy Strzeleczki

3.600,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
a w szczególności organizowanie masowych imprez
sportowych dla mieszkańców, rozwój i propagowanie

sportu wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach,
organizowanie współzawodnictwa sportowego

100.000,00

Działalność na rzecz mniejszości narodowych, a w
szczególności propagowanie kultury mniejszości

narodowych i etnicznych

12.000,00 (dotacja dla
GOK Strzeleczki)

Źródło: Dane Urzędu Gminy Strzeleczki

Zadania publiczne realizowane w trybie konkursowym w 2019 roku

1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia,

a w szczególności pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych,

niepełnosprawnych i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja

lecznicza – przeznaczona kwota dotacji – 100.000,00 zł.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności

organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców, rozwój i propagowanie

sportu wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach, organizowanie

współzawodnictwa sportowego – 100.000,00 zł.

W ramach powyższego obszaru została złożona 1 oferta na realizację następujących zadań:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 r. – Gminne Zrzeszenie

Ludowe Zespoły Sportowe w Strzeleczkach z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki na

kwotę 100.000,00 zł;

Dotacja w tym obszarze wsparcia została udzielona Gminnemu Zrzeszeniu „Ludowe Zespoły

Sportowe”, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, na który przyznano kwotę w wysokości 100.000,00

zł.
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Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”

Zakładane cele:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie i rozwijanie uzdolnień dzieci

i młodzieży, zapewnienie aktywnych form wypoczynku, integracja środowiska

wiejskiego,odciągnięcie dzieci i młodzieży od różnych patologicznych zachowań i nałogów

oraz wpajanie im ducha uczciwej rywalizacji, promocja gminy w powiecie i województwie.

Zakładane cele w ramach tego obszaru tj.: uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej zgodnie

z terminarzem oraz zorganizowanie ok. 150 rozgrywek piłki nożnej w roli gospodarza.

Prowadzenie treningów piłki nożnej dwa razy w tygodniu, organizacja i uczestnictwo

w rozgrywkach skata, organizacja imprez integracyjnych, współudział w przygotowaniu

gminnych zawodów strażackich. Ponadto utrzymanie czystości i porządku na obiektach,

konserwacja i wykonywanie drobnych robót przy stadionie sportowym.

Realizacja zadania:

W 2019 roku w ramach realizacji zadania funkcjonowało 11 zespołów sportowych

w tym 10 piłki nożnej i 1 sekcja skata. W roku rozliczeniowym drużyny zarówno juniorów,

trampkarzy i seniorów poszczególnych zespołów brały udział w rozgrywkach piłki nożnej

zarówno na poziomie podokręgu (klasa A, B) jak i w I i II lidze (juniorzy). Wszyscy

zawodnicy zespołów uczestniczą w treningach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę

trenerów. Zawodnicy są bardzo dobrze zorganizowani pod względem przygotowań do

zawodów jak i utrzymaniem obiektu sportowego. Angażują się w przygotowanie boisk

(wyznaczanie linii na boisku, sprzątanie szatni i utrzymanie czystości na boiskach i wokół

nich. W każdym meczu obecni są także gospodarze porządkowi, dbający o wygląd obiektów

sportowych (8 osób). Zgodnie z założeniami zorganizowano 150 rozgrywek piłki nożnej

w roli gospodarza. Prowadzono treningi piłki nożnej dwa razy w tygodniu, organizowano

zawody zgodnie z kalendarzem imprez, organizowano imprezy integracyjne, wykonywano

badania okresowe zawodników, dowóz na turnieje, sfinansowano zakup sprzętu

i wyposażenia zespołów. W związku z powyższym zakładane na 2019 rok cele zostały

osiągnięte.
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Działania realizowane w trybie pozakonkursowym (uproszczonym)

1. Upowszechnianie kultury i sztuki, a w szczególności organizowanie plenerów

malarskich, imprez artystycznych oraz imprez upowszechniających tradycje kulturowe

gminy Strzeleczki – 3.600,00 zł.

Dotację w wysokości 3.600,00 zł przyznano: Stowarzyszeniu „Fair Play” z siedzibą

ul. Sienkiewicza 9, 47-300 Krapkowice w ramach tzw. procedury uproszczonej. Planowany

okres realizacji zadania 21.08.2019 - 15.12.2019 r. W ramach realizacji zadania publicznego

zorganizowano imprezę pn. III festiwal orkiestr dętych” pod patronatem Starosty Powiatu

Krapkowickiego oraz Wójta Gminy Strzeleczki. Festiwal ten był świętem wszystkich orkiestr

działających na terenie powiatu krapkowickiego i nie tylko. Udział w imprezie wzięło łącznie

ponad 100 muzyków zrzeszonych w 6 orkiestrach terenu powiatu krapkowickiego.

Uczestnicy przygotowali i przedstawili 20 minutowe występy przybliżające twórczość danej

grupy i promujące jej działalność na co dzień. Szczególny walor miały występy prezentujące

wartości kulturowe krapkowickiej ziemi.

Zakładane i zrealizowane cele:

- wzbogacenie wiedzy z zakresu kultury regionu,

- upowszechnienie kultury muzycznej w społeczeństwie,

- upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu,

- kształtowanie postaw patriotycznych,

- ukazanie różnorodności kulturowej Gminy Strzeleczki oraz okolic,

- pobudzenie zainteresowań społeczności lokalną kulturą,

- promocja talentów, szlachetne współzawodnictwo i dobra zabawa,

- poszerzenie oferty kulturalnej oraz promocja gminy Strzeleczki.

Impreza przyczyniła się do promocji gminy, łącznie uczestniczyło w niej 220 osób. Tym

samym zakładane cele ujęte w programie współpracy z OPP na 2019 rok w ramach

powyższego działania zostały osiągnięte.
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2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, a w szczególności propagowanie

kultury mniejszości narodowych i etnicznych – 12.000,00 zł

Na rzecz realizacji tego obszaru nie składano ofert. Realizacja zadań w ramach

wsparcia mniejszości narodowych odbyła się poprzez wyasygnowanie środków budżetowych

przez Radę Gminy w 2019 roku w kwocie ok. 12.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury

w Strzeleczkach z przeznaczeniem na rzecz realizacji różnego rodzaju spotkań, imprez

okolicznościowych i innych tego rodzaju działań na rzecz kół DFK terenu Gminy, poprzez

które będzie wspierana i popularyzowana kultura niemiecka oraz pielęgnowanie

upowszechnianie tradycji, obrzędów i obyczajów mniejszości niemieckiej, a które pozostają

zbieżne z założeniami określonymi w złożonej ofercie. Z uwagi na coraz większe

zainteresowanie Kół zwiększono nieznacznie kwotę dofinansowania, która łącznie wyniosła

12.002,03 zł.

Jednocześnie na podstawie sprawozdania z GOK-u poniżej zamieszczono informację

o odbytych inicjatywach przez lokalne Koła DFK w zakresie wykorzystania środków

przekazanych w formie dotacji dla GOK Strzeleczki.

Tabela 41. Inicjatywy lokalnego Koła DFK w zakresie wykorzystania środków przekazanych

w formie dotacji dla GOK Strzeleczki

L.p. Miejscowość/Koło Kwota
Data

złożenia
wniosku

Data
przedłożenia
rachunku

1. Dobra

Babski Comber w dniu
09.02.2019 r. 450,00 zł

23.01.2019
r.

21.02.2019 r.

Dzień Matki – 20.06.2019 r. 350 zł 30.05.2019 r. 01.07.2019 r.

SUMA 800,00zł.

2. Komorniki/Łowkowice
Babski Comber, w dniu

02.02.2019 r. 800,00 zł 09.01.2019 r. 20.02.2019 r.

Dzień Matki i Ojca 12.05.2019 r. 800,00 zł 25.04.2019 r. 14.05.2019 r.
SUMA 1.600,00 zł

3. Strzeleczki

Moik w dniu 1.05.2019 r.
500,00 zł (koszt

wynajmu sprzętu oraz
pracowników)

Spotkanie z okazji Dnia Matki
i Ojca 16.06.2019 r. 1179,19 zł 05.06.2019 r. 25.06.2019 r.
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SUMA 1179,19 zł

4. Ścigów

Dzień Kobiet 17.02.2019 r.
(Zamek Moszna)

260 zł (całość 780 zł
z kołami Racławiczki

i Dziedzice)
12.02.2019 r. 19.02.2019 r.

Spotkanie Wielkanocne
(Współorganizacja z sołectwem

Ścigów) 17.03.2019 r.

384,30 zł
15.04.2019 r. 26.04.2019 r.

Spotkanie Bożonarodzeniowe
30.12.2019 r.

500,00 zł (Całość 2000
zł z kołami

Racławiczki, Dziedzice
i Smolarnia)

17.12.2019 r.
31.12.2019 r.

SUMA 1.144,30 zł
5. Racławiczki

Dzień Kobiet 17.02.2019 r.
(Zamek Moszna)

260 zł (Całość 780 zł
z Kołami Dziedzice

i Ścigów)
12.02.2019r. 19.02.2019 r.

Spotkanie Bożonarodzeniowe
30.12.2019 r.

500,00 zł (Całość 2000
zł z Kołami Dziedzice,
Smolarnia i Ścigów

12.12.2019 r.
31.12.2019 r.

SUMA 760, 00 zł
6. Dziedzice
Babski Comber 26.01.2019 r.

(Restauracja Omega) 300 zł 24.01.2019 r. 28.01.2019 r.

Dzień Kobiet 17.02.2019 r.
(Zamek Moszna)

260,00 (całość 780,00 zł
z Kołami Racławiczki i

Ścigów)
12.02.2019 r. 19.02.2019 r.

Dzień Dziecka 270,00 zł

29.05.2019 r.
(zgłoszenie
telefoniczne

v-ce
przewodniczą
cy DFK)

10.06.2019 r.

Bauerfest 07.09.2019 r. 189,54 13.08.2019 r. 14.08.2019 r.

Spotkanie Bożonarodzeniowe

500,00 zł (Całość 2000
zł z Kołami

Racławiczki, Smolarnia
i Ścigów)

09.09.2019 r. 31.12.2019 r.

SUMA 1.519,54 zł

7. Smolarnia
Św. Marcin w Smolarni 299,00 zł 06.11.2019 r. 20.11.2019 r.

Spotkanie Bożonarodzeniowe
500,00 zł (Całość 2000
zł, z kołami Dziedzice,
Racławiczki, Ścigów)

06.11.2019 r. 31.12.2019 r.

SUMA 799,00 zł
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8. Pisarzowice

Dzień Kobiet oraz Józefek 600,00 zł 21.03.2019 25.03.2019 r.

Spotkanie z Mikołajem Umowa zlecenie – 600
zł 20.11.2019r. 12.2019 r.

SUMA 1.200,00 zł

9. Kujawy

Wycieczka do Poczdamu w dniu
11.07.2019 r. (Spływ Dunajcem) 1.500,00 zł 10.06.2019 r. 27.07.2018 r.

SUMA 1.500,00 zł

10 Zielina

Wycieczka do Poczdamu
11.07.2019 r. 1.500,00 zł 10.06.2019 r.

07.2019 r.
(Fa

217/2019)

SUMA 1.500,00 zł

Źródło: Dane Urzędu Gminy Strzeleczki

Tym samym zakładane cele ujęte w programie współpracy z OPP na 2019 rok zostały

osiągnięte.

Tabela 42. Instytucje kultury w 2019 r.

Instytucje kulturya
w 2019 r. Powiat Gmina

Placówki 25 7

Imprezy 738 77

Uczestnicy imprez 72309 4960

Grupy artystyczne 27 3

Członkowie grup artystycznych 431 32

Koła/kluby/sekcje 69 18

Członkowie kół/klubów/sekcji 1467 240

a Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice

Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
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Informacja o niefinansowych formach współpracy

Niefinansowe formy współpracy polegały na:

1) Wymianie informacji o podejmowanych działaniach oraz o powstałych nowych

stowarzyszeniach m.in. poprzez publikowanie istotnych informacji na stronie internetowej

www.strzeleczki.pl – zamieszczano informacje w formie ogłoszeń, informacji

o wydarzeniach, imprezach okolicznościowych, kulturalnych organizowanych przez

organizacje pozarządowe w tym działające na terenie gminy;

2) Tworzeniu wspólnych imprez, przedsięwzięć o charakterze inicjatywnym złożonych

z przedstawicieli organizacji i organów gminy;

3) Udzielaniu pomocy i konsultacji gminnym stowarzyszeniom przy realizacji zadań

publicznych dofinansowanych ze środków publicznych;

4) Objęciu honorowym patronatem przez Wójta Gminy Strzeleczki wydarzeń kulturalnych

inicjowanych przez organizacje pozarządowe (zawody wędkarskie, podsumowanie sezonu

lotowego hodowców gołębi pocztowych), w tym ufundowanie nagród dla laureatów;

5) Promowanie działających organizacji poprzez zamieszczanie na stronie

www.bip.strzeleczki.pl, stronie internetowej Gminy, stronie internetowej Facebook Wójta

Gminy Strzeleczki,

6) Udzielaniu konsultacji, porad i pomocy w realizacji zadań przez jednostki ochotniczych

straży pożarnych terenu gminy.

Podsumowanie

W 2019 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych:

 ogłoszono 2 konkursy,

 złożono 3 oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach

ofert,

 przyznano 3 dotacje na wnioski organizacji pozarządowych z pominięciem otwartego

konkursu ofert na podst. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie,

 zawarto 4 umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Liczba organizacji pozarządowych, przystępujących do otwartego konkursu ofert była

identyczna jak w roku poprzednim i wynosiła 2 podmioty, natomiast zmniejszyła się liczba

podmiotów zainteresowanych realizacją zadań publicznych w trybie pozakonkursowym.
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Dzięki środkom z dotacji organizacje pozarządowe zrealizowały zadania na rzecz Gminy

Strzeleczki.

11.3. Sport i rekreacja

Wójt Gminy Strzeleczki kładąc nacisk na zdrowy i aktywny tryb życia oraz

odpowiednie funkcjonowanie sportowych klubów piłkarskich działających na terenie gminy

(LZS Racławiczki (liga okręgowa), LZS Kujawy (klasa B), LKS Strzeleczki (klasa B), LZS

Kosmos Dobra (klasa B) oraz LZS Łowkowice (klasa B)) angażuje się wspomagając

finansowo. W 2019 roku przeznaczono prawie 40 tys. zł na pomoc w utrzymaniu obiektów

sportowych. Zakupiono materiały remontowe na potrzeby szatni LZS Łowkowice oraz

traktorek na potrzeby utrzymania boiska w Łowkowicach. Zakupiono wiele nagród

konkursowych na zawody w skacie, zawody wędkarskie, regionalne zawody konne

w skokach przez przeszkody, XI edycja Ligi Futsal w Krapkowicach oraz na zakończenie

sezonu lotowego gołębi. Przeznaczono również kwotę ponad 100 tys. zł na potrzeby

Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Strzeleczkach.

Na terenie Gminy obecnie funkcjonuje 5 obiektów siłowni zewnętrznych.

W Strzeleczkach można korzystać z kompleksu boisk sportowych, powstałego w ramach

rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. W skład obiektu wchodzi boisko do piłki

nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki i siatkówki, kort tenisowy

oraz skatepark. Obok boiska znajduje się 9 stanowiskowa siłownia na wolnym powietrzu. Na

terenie kompleksu znajduje się:
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Obraz 32. Boisko piłkarskie 30 x 62 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej

Źródło: http://strzeleczki.pl/1240/852/sport.html

http://strzeleczki.pl/1240/852/sport.html
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Obraz 33. Kort tenisowy z nawierzchnią z trawy syntetycznej

Źródło: http://strzeleczki.pl/1240/852/sport.html

Obraz 34. Skatepark z dużą rampą deskorolkową oraz rampą Fun Box i Spine Ramp

Źródło: http://strzeleczki.pl/1240/852/sport.html

http://strzeleczki.pl/1240/852/sport.html
http://strzeleczki.pl/1240/852/sport.html
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Obraz 35. Otwarte Strefy Aktywności OSA w Strzeleczkach i Dobrej

Źródło: http://strzeleczki.pl/1240/852/sport.html

http://strzeleczki.pl/1240/852/sport.html
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Obraz 36. Wiejskie place rekreacyjne wraz z miejscami postojowymi

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020 r.”
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Tabela 43. Dane dotyczące klubów sportowych w 2018 r.

Kluby sportowe
w 2018 r. Powiat Gmina

Kluby 48 6

Członkowie 3031 230
Ćwiczący 3011 198
Trenerzy 83 8

Instruktorzy
sportowi 46 4

Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

Działalność Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej

Ośrodek wypoczynkowy jest czynny w terminie od maja do października. Do

dyspozycji gości jest cały ośrodek, czyli 30 pokoi o różnym standardzie i różnej liczbie miejsc

(2-3). Od kilku lat gmina sukcesywnie podnosi standard jakości pokoi do wynajęcia,

znajdujących się na terenie Ośrodka. W roku 2019 zrealizowano m.in.:

1. Generalny remont wewnątrz budynku nr 1: wymiana okien, obróbka glifów po

wymianie okien oraz zakup płytek podłogowych: 64.974,57 zł

2. Remonty i naprawy w pokojach i wokół ośrodka wypoczynkowego Domek nr 1 (pokoje

nr 5 i 6) - zakup i montaż płytek, wymiana instalacji oświetleniowej, wymiana instalacji

wodno – kanalizacyjnej wraz z białym montażem, wymiana uszkodzonych rynien, a także

usuwanie skutków wichury, wymiana podgrzewacza wody, naprawa szyb, rozdrabnianie

gałęzi, naprawa instalacji wodnej, wykonanie prac konserwatorskich – wyczyszczenie

doprowadzalnika wody do stawu, remont daszku, konserwacja mostku, naprawa urządzeń:

63.721,77 zł.

3. Wykonanie prac konserwacyjnych – wyczyszczenia doprowadzalnika wody do stawu

rybnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej o długości ok. 150 mb: 49.323,00

zł.

https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
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Obraz 37. Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za 2019 r.”

Ośrodek Wypoczynkowy położony jest w malowniczej miejscowości Dobra, w gminie

Strzeleczki. Jest to spokojna i piękna okolica. W pobliżu jest wiele atrakcji turystycznych

i dobrze rozwinięta sieć handlowo – usługowa. Wśród bujnej zieleni parku znajdują się m.in.

domki letniskowe, plac zabaw dla dzieci, altany grillowe, miejsce na ognisko, boisko do

siatkówki oraz miejsce do parkowania samochodów. Ze względu na konieczność

dostosowania ośrodka oraz pokoi do wymogów sanitarnych, w 2020 roku sezon rozpoczął się

w czerwcu. Do dyspozycji gości było 29 pokoi o różnym standardzie i różnej liczbie miejsc

(2-3). 1 z nich został przeznaczony (zgodnie z zaleceniami) na miejsce przebywania osoby,

u której podejrzewa się zakażenie koronawirusem, w sytuacji gdy nie będzie mogła wrócić

własnym transportem do domu.

Pokoje znajdują się w 5 domkach. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę

z prysznicem, aneks kuchenny z podstawowym wyposażeniem i lodówką, szafę do

przechowywania rzeczy oraz łóżka, stolik, krzesła. Od 1 kwietnia 2020r. nadzór nad

działalnością Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej pełnią Pracownicy Gminnego Ośrodka

Kultury w Strzeleczkach.

Zakupiono wyposażenie: suszarka, pralka oraz szafki metalowe na ubrania robocze dla

pracowników, chłodziarki 4szt. na wyposażenie pokoi, grabie, kłódka, żarówki, latarka. Koszt:
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7.512,50 zł. Aby rozpocząć sezon, należy odpowiednio przygotować pokoje, wykonać

odpowiednie przeglądy, kontrole. Koszt prac związanych z przygotowaniem i zamknięciem

sezonu m.in. zakup nowej kasy fiskalnej ze względu na obowiązek posiadania kasy online,

prace wodnokanalizacyjne, sprzęt p.poż, aktualizacja instrukcji p.poż, pomiary ochronne 5-cio

letnie, przeglądy wentylacji. Koszt: 11.149,78 zł. Koszt wszystkich wydatków (również

niewymienionych powyżej): 79.784,15 zł.

Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej pobiera opłaty za wynajem pokoi, wiat grillowych,

czy za łowienie ryb. Łączna suma dochodów w 2020 roku wynosiła: 40.034,38 zł.

Obraz 38. Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej

Źródło: http://strzeleczki.pl/62/osrodek-wypoczynkowy-w-dobrej.html

http://strzeleczki.pl/62/osrodek-wypoczynkowy-w-dobrej.html
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Gmina w celu wykonywania swoich zadań związanych z ochroną przeciwpożarową

ma do dyspozycji 9 jednostek OSP. Dwie jednostki należą do KSR-G są to OSP Strzeleczki

oraz OSP Łowkowice. OSP Strzeleczki jako jedyna jednostka posiada 2 samochody

pożarnicze. Na paliwo i oleje do samochodów pożarniczych oraz innego sprzętu silnikowego

w 2019 r. wydano kwotę 21 066,45 zł. Kierowcy mechanicy są zatrudnieni na podstawie

umowy zlecenia, a Komendant Gminny OSP na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Na wynagrodzenia dla kierowców mechaników i Komendanta Gminnego OSP w 2019 r. oraz

pochodne od wynagrodzenia wydano kwotę 52 447,80 zł. Samochody pożarnicze są

ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC. W każdej jednostce

ubezpieczeniem bezimiennym objęci są wszyscy członkowie OSP. Dodatkowym

ubezpieczeniem objęci są członkowie czynnie biorący udział w akcjach ratowniczo-

gaśniczych (ubezpieczenie z 9 jednostek OSP). Ubezpieczone są również budynki strażnic

OSP (ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów) oraz część wyposażenia będącego na

wyposażeniu jednostek OSP (ubezpieczenie od kradzieży). Na ubezpieczenia wydano kwotę

25 945,06 zł. Członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach wypłacono

ekwiwalent zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami oraz uchwałą Rady Gminy

w kwocie 15 818,00 zł. W 2019 roku na sprzęt, umundurowania na potrzeby OSP, remonty

strażnic oraz naprawy i przeglądy sprzętu strażackiego wydatkowano kwotę około 58 590,00

zł. Na nagrody konkursowe dla uczestników Gminnych zawodów sportowo pożarniczych

wydano kwotę 1 538,73 zł. Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019

roku wydatkowano z budżetu Gminy 225 749,93 zł.

Wójt jest również właściwym organem w sprawach dot. zarządzania kryzysowego.

Właściwą realizację zadań z obszaru zarządzania kryzysowego zapewnia Gminny Zespół

Zarządzania Kryzysowego powołany Zarządzeniem Nr 262/16 Wójta Gminy Strzeleczki

z dnia 9 grudnia 2016 roku. Jednym z podstawowych narzędzi Wójta Gminy oraz Gminnego

Zespołu Zarządzania Kryzysowego (organu pomocniczego Wójta) w przypadku wystąpienia

zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową jest Gminny Plan

Zarządzania Kryzysowego. Opracowany plan zarządzania kryzysowego zapewnia systemowe,

skoordynowane i efektywne reagowanie na zdarzenia kryzysowe, mające charakter klęski

żywiołowej. Plan ten definiuje również potencjalne zagrożenie na terenie gminy, a także

określa funkcje poszczególnych organów odpowiedzialnych za ratownictwo, łączność, opiekę
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medyczną, ewakuację, zaopatrzenia w wodę, żywność i inne środki materialne, pomoc

społeczną, transport, ostrzeganie i alarmowanie, porządek publiczny i przestrzeganie prawa.

Z zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 861,00 zł. Do magazynu

przeciwpowodziowego zakupiono plandeki. Na dzień dzisiejszy w magazynie

przeciwpowodziowym znajduje się 10 000 tyś. worków i 7 szt. plandek. W 2019 roku

zaplanowano i wydatkowano 10.000 zł na dodatkowe patrole na terenie gminy.

Tabela 44. Prowadzone w 2020 roku działania ratowniczo-gaśnicze na terenie Gminy

Strzeleczki przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Rodzaj działania Liczba interwencji

Pożary 29

Miejscowe zagrożenia 76

Alarmy fałszywe 3

Razem: 108

Źródło: Dane Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

Tabela 45. Prowadzone w 2020 roku działania Policji na terenie Gminy Strzeleczki

Miejscowość

Dobra Strzeleczki Gmina
Strzeleczki

Interwencje 44 61 442
Przestępstwa 6 17 68

Źródło: Dane Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach

Zadania zlecone:

W celu realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych, Wójt Gminy posiłkuje

się opracowanymi na szczeblu gminy planami:

 Plan Obrony Cywilnej Gminy Strzeleczki;

 Plan operacyjnego funkcjonowania Gminy Strzeleczki w warunkach zewnętrznego

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

 Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej;

 Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności III stopnia gminy Strzeleczki;
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 Plan przygotowań podmiotów leczniczych gminy Strzeleczki na potrzeby obronne

państwa;

 Plan dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek jodku potasu na wypadek

wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie gminy Strzeleczki;

 Plan Akcji Kurierskiej Gminy Strzeleczki.

Do zakresu działania Szefa OC Gminy należy kierowanie oraz koordynowanie

przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe

przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na

terenie gminy. Jednym z podstawowych dokumentów z zakresu obrony cywilnej

opracowywanym w celu ustalenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych

i rzeczowych OC na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny jest Plan Obrony

Cywilnej Gminy Strzeleczki. Opracowano Wytyczne Wójta Gminy Strzeleczki – Szefa OC

Gminy Strzeleczki do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 roku i Kalendarzowy

plan działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań obrony cywilnej w 2019

roku. Podstawowe zadania wymienione w planie zostały zrealizowane.

Został opracowany również Wieloletni plan działania w zakresie przygotowań

i realizacji zadań obrony cywilnej gminy Strzeleczki na lata 2019-2023. W roku 2019 nie

dokonywano zakupów sprzętu, środków technicznych i mundurów niezbędne do

wykonywania zadań OC ze względu na ograniczone środki finansowe z budżetu gminy.

Szkolenia obronne zapewniają przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników

Urzędu Gminy do realizacji zadań obronnych oraz wykonywania ustawowych obowiązków

w zakresie obronności państwa. W 2019 r. szkolenie obronne w Urzędzie Gminy Strzeleczki

zostało przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października

2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829), Wytycznymi Wojewody

Opolskiego z dnia 18 lutego 2019 roku do szkolenia obronnego realizowanego na terenie

województwa opolskiego w 2019 r. a także z Planem szkolenia obronnego gminy Strzeleczki

na 2019 rok (uzgodnionym z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz

z Planem szkolenia obronnego pracowników realizujących zadania obronne Urzędu Gminy

w Strzeleczkach. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy w Strzeleczkach.

Zgodnie z planem szkolenia gmina uczestniczyła również w zintegrowanym treningu akcji

kurierskiej podczas ćwiczenia PIAST-19. Koszty szkolenia i akcji kurierskiej wyniosły

700,00 zł. i były finansowane z budżetu wojewody.
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Opieka zdrowotna w Gminie Strzeleczki od 2015 roku funkcjonuje w ramach umowy

dzierżawy obiektów opieki zdrowotnej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

„SAMED” zlokalizowanych na terenie gminy. Usługi zdrowotne realizowane są

w następujących obiektach:

1. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Strzeleczkach, położony przy ul. Sienkiewicza 31,

2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Dobrej, położony przy ul. Szkolnej 2,

3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Racławiczkach, położony przy ul. Opolskiej 84,

4. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zielinie, położony przy ul. Prudnickiej 6.

Tabela 46. Dane dotyczące opieki zdrowotnej w 2019 r.

2019 Powiat Gmina

Przychodnie 35 6

Liczba osób przypadających na 1
przychodnie 1821 1233

Porady podstawowej opieki zdrowotnej
udzielone na 1 mieszkańca 4,9 4,7

Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Strzeleczkach oraz w Dobrej prowadzony jest

gabinet stomatologiczny. W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Dobrej, Strzeleczkach oraz

Kujawach mieści się apteka. Dodatkowo w miejscowości Dobra funkcjonuje Ośrodek

Zdrowia „VERITAS” w Dobrej, pełniącym także usługi zdrowotne dla mieszkańców.

W 2019 roku zostało udzielonych 23 629 porad lekarskich. Świadczenia udzielało 6

lekarzy z następującymi specjalizacjami: alergologia, chirurgia ogólna, medycyna rodzinna,

neurologia dziecięca, pediatria, pulmonologia. Podział wizyt wg ICD-10:

61,8% - (Grupa Z) Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia (m.in.

diagnostyka w celu rozpoznania choroby, dalsze leczenie wcześniej zdiagnozowanych chorób,

szczepienia profilaktyczne),

14,3% - (Grupa J) Choroby układu oddechowego,

https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
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5,2% - (Grupa M) Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej,

3,5% - (Grupa I) Choroby układu krążenia,

2,3% - (Grupa K) Choroby układu pokarmowego.

Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych

Działalność Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Zielinie przez okres realizacji

zadania poprawiła jakość życia objętych opieką pacjentów, zwłaszcza samotnych oraz

w podeszłym wieku. Pielęgniarki dotarły z pomocą medyczną i pielęgnacyjną do każdego

pacjenta, który jej wymagał zarówno w dni powszednie jak i niedziele i święta. Podczas

odwiedzin pielęgniarskich pielęgniarki zapoznały się również z sytuacją socjalno-bytową

pacjenta.

Poprawił się stan zdrowia 236 osób wymagających pielęgnacji w warunkach

domowych. Nastąpiło lepsze przygotowanie i włączenie 212 osób do opieki nad osobą chora

w domu. Zintegrowano osoby chore i starsze ze społeczeństwem, nastąpiła ochrona przed

marginalizacją i wyłączeniem społecznym. Rozwinięto relacje z innymi, wzrosło poczucie

przydatności społecznej. Przywrócono 183 osobom chorym i niepełnosprawnym sprawność

fizyczną i możliwość przebywania w środowisku domowym tak długo jak to tylko możliwe.

Podniesiono jakość życia 118 osobom korzystającym ze świadczeń pielęgniarskich,

poprawiono stopień ich samodzielności.

Umożliwiono osobie chorej lub członkom jej rodziny podjęcie pracy zawodowej lub

innych ról w społeczeństwie. Stworzono osobie starszej możliwość aktywniejszego udziału

w życiu społecznym, kulturalnym, wykorzystywania swoich umiejętności i doświadczeń

życiowych.

Podniesiono u 31 osób chorych zdolności do samoopieki i samo pielęgnacji oraz

prewencję w zakresie zdrowotnym. Współpracowano z instytucjami opieki społecznej

w zakresie zdobywania i udostępniania informacji umożliwiających wykonywanie zadań

z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie monitoringu sytuacji osób chorych i samotnych).

Humanizowano więzi międzyludzkie w rodzinie i lokalnej społeczności. Wzrosła solidarność

między pokoleniami. Pozostawiono łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających

hospitalizacji oraz miejsc w ośrodkach stacjonarnych dla osób samotnych i wymagających
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całodobowej opieki. Wspomagano proces leczenia i rekonwalescencji przez wyposażenie

mieszkań w sprzęt pielęgnacyjno-rehabilitacyjny u 21 osób.

Zakładane cele:

1. Zapewnienie nowoczesnej i holistycznej opieki pielęgnacyjnej nad osobami chorymi

i starszymi w ich środowisku domowym.

2. Udzielenie niezbędnych świadczeń zdrowotnych-pielęgniarskich w warunkach

ambulatoryjnych w Stacji Opieki.

3. Niesienie pomocy rodzinie, która pozostaje dla człowieka chorego i starszego niezastąpioną

instytucją przeżywania choroby i starości.

4. Przysposabianie domowników, a zwłaszcza młodego pokolenia (wnuków), do

wykonywania prostych czynności pielęgniarskich przy chorym, a przez to humanizowanie

i pogłębianie międzyludzkich więzi w rodzinie oraz sąsiedztwie.

5. Krzewienie w środowisku domowym i społeczeństwie kultury akceptującej chorobę

i ceniącej starość, rozwijanie idei wolontariatu, zachęcanie dzieci i młodzieży do

podejmowania kontaktów i opieki nad starszymi.

6. Podniesienie jakości życia osób chorych przebywających w domu i zabezpieczenie ich

przed skutkami marginalizacji i wykluczenia społecznego.

7. Wydłużenie do maksimum pobytu osoby chorej w środowisku domowym i skrócenie do

niezbędnego minimum czasu jej przebywania w placówkach pomocy zorganizowanej

i zamkniętej.

8. Wypożyczanie choremu i jego rodzinie sprzętu do pielęgnacji domowej, a przez to

wspomaganie procesu leczenia i rekonwalescencji.

9. Udzielanie instruktażu i konsultacji osobom chorym i ich rodzinom, edukacja zdrowotna

środowiska domowego.

10. Prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki, edukacji i prewencji w działaniach

prozdrowotnych, propagowanie oświaty prozdrowotnej.

11. Niwelowanie terytorialnych dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia w zakresie

pielęgnacji domowej.

12. Wyrównywanie szans ludności wiejskiej i z terenów podmiejskich w dostępie do usług

pielęgniarskich.
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13. Stworzenie miejsc pracy dla pielęgniarek i powstrzymywanie zjawiska emigracji

zarobkowej wśród przedstawicieli tej grupy zawodowej.

II. Ambulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza

Działalność gabinetu rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Opolskiej stanowi ofertę

pomocy dla tych mieszkańców Gminy, którzy ze względu na stan zdrowia lub wiek

potrzebują usprawniania leczniczego i interwencji terapeuty. Gabinet jest dostępny dla

mieszkańców gminy w przeciągu całego tygodnia i świadczy usługi na miejscu w systemie

ambulatoryjnym. W nadzwyczajnych sytuacjach i ograniczonym zakresie personel gabinetu

może wykonywać usługi rehabilitacyjne w domu pacjenta.

Zakładane cele:

1. Stworzenie ambulatoryjnego stanowiska usprawniania leczniczego i zapewnienie

dostępności do niego w środowisku najbliższym dla pacjenta.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, osobom wymagającym

interwencji terapeutycznej i usprawniania leczniczego.

3. Udzielanie instrukcji i konsultacji osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży

szkolnej zagrożonymi wadami postawy oraz osobom starszym i niedołężnym, które mają

utrudniony dostęp do stanowisk usprawniania; prowadzenie edukacji i oświaty zdrowotnej.

4. Podniesienie jakości życia, a zwłaszcza samodzielności i sprawności zdrowotnej, osób

korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych.

5. Przywracania zaradności życiowej, społecznej i zawodowej osobom niepełnosprawnym,

rozwijanie umiejętności pełnienia utraconych ról w społeczeństwie i uczestniczenia w życiu

publicznym.

6. Zachęcanie osób chorych i starszych do leczenia się w ośrodkach specjalistycznych

i większej troski o swoje zdrowie.

7. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie rehabilitacji.

8. Poprawę jakości usług zdrowotnych w dziedzinie tzw. Rehabilitacji środowiskowej tj.

zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta, krzewienie kultury prozdrowotnej

w społeczeństwie.
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9. Ograniczenie terytorialnych dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia i wyrównania

szans ludności wiejskiej i na terenach słabiej zaludnionych, w dostępie do świadczeń

medycznych.

10. Poprawę sytuacji bytowej i zawodowej rodzin lub opiekunów osób chorych,

konfrontowanych ze zjawiskiem zaprzestania pracy zawodowej i spychania na margines życia

społecznego, kulturalnego itp.

Działalność gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Opolskiej w Zielinie przez

okres od 20.02.2019 r. do 31.12.2019 r. usprawniła poprzez rehabilitację sprawność fizyczną

objętych opieką pacjentów. Zakładane cele jakimi było m.in. stworzenie ambulatoryjnego

stanowiska usprawniania leczniczego, gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży

szkolnej, integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz rezultaty realizacji

zadania - przede wszystkim poprawa stanu zdrowia osób wymagających rehabilitacji, tym

samym wsparcie i odciążenie rodzin w opiece nad chorymi oraz integracja osób

niepełnosprawnych ze społeczeństwem zostały osiągnięte w wymiarze określonym

w złożonej ofercie. Dzięki zabiegom pacjenci poprawili swoją sprawność fizyczną jak

również zintegrowali się z małym społeczeństwem, jakie tworzy zespół rehabilitacyjny wraz

z pacjentami korzystającymi z zabiegów.

Nastąpiła poprawa stanu zdrowia 780 osób wymagających rehabilitacji lub

usprawnienia leczniczego. Zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

ochrona przed wykluczeniem i społeczną marginalizacją. Przywrócono 750 osobom chorym

i niepełnosprawnym jak największą sprawność fizyczną i samodzielność. Poprawiono

kondycję psychiczną 750 osobom wymagającym rehabilitacji. Umożliwiono podjęcie pracy

zawodowej i przywrócenie utraconych lub podjęcie nowych ról w społeczeństwie u 350 osób.

Poprawiono standard życia rodziny osoby niepełnosprawnej lub jej opiekunów.

Liczbowe określenie działań zrealizowanych w ramach zadania przedstawia się następująco:

Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 751

Liczba wszystkich zabiegów – 15237, w tym:

 zabiegi z zakresu kinezyterapii – 1687

 zabiegi z zakresu masażu – 3287

 zabiegi z zakresu elektro lecznictwa – 5111

 zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 2309
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 zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 2843.

Ilość działań objętych dofinansowaniem w stosunku do lat poprzednich pozostała na

podobnym zakresie z tendencją zwiększenia zapotrzebowania na usługi, a zakładane cele na

2019 rok zostały osiągnięte.
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Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich jest

odpowiedzialna za wdrażanie Programu Unii Europejskiej- LEADER-na terenie

gmin Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki

i Tułowice w województwie opolskim. Została zawiązana w 2005 roku w Prószkowie a jej

misją jest wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych obszaru Borów

Niemodlińskich do podniesienia jakości życia mieszkańców. Partnerstwo Borów

Niemodlińskich działa jako stowarzyszenie specjalne, w którym gmina ma status członka

zwyczajnego z prawem głosu.

Związek Gmin Aqua Silesia
Gmina Strzeleczki była członkiem założycielem Związku Gmin AQUA

SILESIA od 1993 roku (Uchwała Rady Gminy w Strzeleczkach

Nr XXIII/147/93 z 28.06.1993 r.) które powstało w celu rozwiązania zaopatrzenia w wodę

gmin: Biała, Głogówek, Krapkowice, Strzeleczki i Walce do dnia 14 stycznia 2019 r.

14 stycznia 2019 roku podjęta została uchwała nr I/3/2019 Zgromadzenia Związku

Gmin „Aqua Silesia” w sprawie rozwiązania Związku Gmin „Aqua Silesia” w Głogówku.

Decyzja ta została podjęta przez przedstawicieli wszystkich gmin stanowiących. Od dnia 15

stycznia 2019 roku (Uchwała r I/4/2019 Zgromadzenia Związku Gmin „Aqua Silesia”

w Głogówku) została otwarta likwidacja Związku Gmin „Aqua Silesia” w Głogówku, która

została zakończona 30 listopada 2019 roku.

Z powodu likwidacji Związku Gmin „Aqua Silesia, majątek Związku został

podzielony pomiędzy gminy wchodzące w skład tego Związku. Z dniem 1 października 2019

roku gmina Strzeleczki przejęła na własność i do wyłącznej eksploatacji Stację Uzdatniania

Wody w Nowym Budzie wraz z całą infrastrukturą wodociągową zlokalizowaną w obrębię

granic administracyjnych gminy Strzeleczki. Zgodnie z uchwałą w sprawie wyrażenia zgody

na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz gminy Strzeleczki (Uchwała Rady Gminy

w Strzeleczkach Nr XII/80/19 z 24.09.2019 r.) 29 listopada 2019 r aktem notarialnym zostały
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przeniesione na rzecz Gminy Strzeleczki nieruchomości położone w Dobrej, Dziedzicach,

Smolarni i Strzeleczki.

Euroregion Pradziad
Gmina Strzeleczki do dnia 19.12.2019 roku była członkiem Stowarzyszenia

Rozwoju Gmin Dorzecza Osobłogi (Uchwała Rady Gminy nr XXVII/163/97),

które wraz z pozostałymi członkami weszło w skład EUROREGIONU -

PRADZIAD, powołanego w celu rozwijania współpracy przygranicznej między gminami

polskimi i czeskimi.

Euroregion Pradziad jest ponad granicznym porozumieniem czeskich i polskich

stowarzyszeń gmin, które działają na terenie byłych powiatów Bruntal i Jesenik w Republice

Czeskiej oraz na obszarze południowej części Śląska Opolskiego (Województwo Opolskie)

w Rzeczpospolitej Polskiej. Aglomeracja Opolska powstała na mocy Porozumienia w sprawie

utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów gminnych skupionych w obszarze

funkcjonalnym Opola. 19 marca 2014 roku w poczet członków Stowarzyszenia Aglomeracja

Opolska dołączyła gmina Tułowice.

Aglomerację tworzy Opole - miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich,

a także 13 gmin wiejskich w tym gmina Strzeleczki. Celem utworzonej płaszczyzny

współpracy jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno –

gospodarczy Aglomeracji, poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost

konkurencyjności gmin- Partnerów.

Główne dziedziny, w ramach których Partnerzy zdecydowali się na współpracę zostały

zapisane w Porozumieniu. Aglomeracja Opolska koncentruje swoje działania wokół

kluczowych dla członków partnerstwa obszarów: planowanie strategiczne i przestrzenne,

rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, transfer nowych

technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji,

transport zbiorowy, ochrona zasobów przyrodniczych, ochrona środowiska, ochrona

przeciwpowodziowa, oświata, kultura, sport i turystka.
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Aglomeracja Opolska powstała na mocy Porozumienia w sprawie

utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów gminnych

skupionych w obszarze funkcjonalnym Opola. 19 marca 2014

roku w poczet członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska dołączyła gmina Tułowice.

Aglomerację tworzy Opole- miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich, a także

13 gmin wiejskich w tym gmina Strzeleczki. Celem utworzonej płaszczyzny współpracy jest

przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno – gospodarczy Aglomeracji,

poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności gmin- Partnerów.

Główne dziedziny, w ramach których Partnerzy zdecydowali się na współpracę zostały

zapisane w Porozumieniu. Aglomeracja Opolska koncentruje swoje działania wokół

kluczowych dla członków partnerstwa obszarów: planowanie strategiczne i przestrzenne,

rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, transfer nowych

technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji,

transport zbiorowy, ochrona zasobów przyrodniczych, ochrona środowiska, ochrona

przeciwpowodziowa, oświata, kultura, sport i turystka.

Działalność gminy w zakresie współpracy międzynarodowej

partnerskiej trwa już od 2000 roku. Została zawarta umowa partnerstwa

z niemiecką Gminą Bittburg – Land (Nadrenia Palatynat). Jest to gmina

związkowa w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w

powiecie Eifelkreis Bitburg-Prüm. Siedziba gminy związkowej znajduje się

w mieście Bitburg, które jednak do gminy związkowej nie należy. Powstała 1 lipca 2014 roku

z połączenia gminy związkowej Bitburg-Land z gminą związkową Kyllburg.

W roku 2016 gmina Strzeleczki poszerzyła działalność partnerską

poprzez zawarcie umowy partnerskiej z czeską Gminą Dvorce. Pierwszym

owocem współpracy była wspólna realizacja Międzynarodowego Pleneru

Malarskiego, podczas którego gmina gościła artystów z Republiki Czeskiej,

a w gminie Dvorce, na wystawie poplenerowej, zaprezentowano powstałe

prace. w Ośrodku Wypoczynkowym w Dobrej podczas Międzynarodowego Pleneru

Malarskiego powstało 68 prac. Wśród uczestników było czterech artystów z Republiki

Czeskiej. Artyści w ramach wspólnych warsztatów malarskich tworzyli w różnych

technikach prace, które ukazują piękno gminy Strzeleczki, jej zabytki i przyrodę. Wspólne

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnoty_administracyjne_i_zwi%C4%85zki_gmin_w_Niemczech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnoty_administracyjne_i_zwi%C4%85zki_gmin_w_Niemczech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadrenia-Palatynat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eifelkreis_Bitburg-Pr%C3%BCm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_zwi%C4%85zkowa_Bitburg-Land
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_zwi%C4%85zkowa_Kyllburg
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zajęcia pozwoliły na integrację środowisk twórczych, wzajemne poznanie się artystów

z Polski i Czech – gminy Dvorce oraz wymianę doświadczeń. Podsumowaniem pleneru był

wernisaż w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzeleczkach, na którym zaprezentowano powstałe

obrazy i jedną rzeźbę. Ponadto została nawiązana współpraca pomiędzy strażakami.

Na gminnych zawodach strażackich gmina gościła przedstawicieli gminy Dvorce, a strażacy

ze Strzeleczek brali udział w zawodach Hartaman.

W roku 2017 również została zawarta umowa partnerstwa z

ukraińskim partnerem – Rejonem Rohatyn – osadą Bukaczowce.

Rohatyn to centrum rejonowe w obwodzie iwanofrankiwskim położone

nad rzeką Gniłą Lipą. Miasto znajduje się w odległości 61 km od Iwano-

Frankiwska i 69 km od Lwowa. W przeszłości położenie miasta było

bardzo korzystne z punktu widzenia obronności. Od północy i zachodu miasto chroniła rzeka

Gniła Lipa, od strony wschodniej zaś potok i fortyfikacje. Ślady po wałach ziemnych i fosie

zachowały się do dziś.

Strony wszystkich umów wspólnie zobowiązali się do współpracy partnerskiej

w następujących dziedzinach:

1. Sportu, kultury i nauki poprzez wymianę zespołów artystycznych i sportowych,

organizację wystaw i imprez sportowych, rozwijanie znajomości historii, tradycji jak

również potencjału turystycznego obu stron.

2. Oświaty, poprzez zbliżanie do siebie młodych pokoleń tj. wymianę dzieci

i młodzieży szkolnej w ramach organizacji różnych form wypoczynku, imprez

artystycznych oraz w celu edukacji i rozwoju.

3. Administracji, poprzez wymianę doświadczeń i informacji w zakresie

funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz planowania rozwoju regionalnego.

4. Gospodarki, poprzez wspieranie w miarę możliwości ożywienia kontaktów

gospodarczych pomiędzy miejscowymi przedsiębiorcami.

5. Ekologii oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

6. Zapoczątkowanie i wspieranie w ustanowieniu stałych kontaktów między wszelkimi

instytucjami i organizacjami.
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Wykres 4. Udział dochodów własnych do dochodów ogółem w 2020 r.

Źródło: Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020 r.

Wykres 5. Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020 r.”
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Tabela 47. Dochody i wydatki budżetu gminy według rodzajów w 2019 r.

Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/


128

Wykres 6. Dochody gminy w latach 2008-2020

Źródło: Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020 r.

Wykres 7. Wydatki gminy w latach 2008-2020

Źródło: Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020 r.



129

Wykres 8. Kwota zobowiązań finansowych gminy Strzeleczki w stosunku do wykonanych

dochodów ogółem w latach 2014-2020

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020 r.”

Tabela 48. Struktura dochodów budżetu gminy według działów

Struktura dochodów budżetu
gminy według działów 2017 2018 2019

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0

Rolnictwo
i łowiectwo 2,1 1,8 8,8

Transport
i łączność - - 1,5

Gospodarka mieszkaniowa 1,1 0,8 1,5

Administracja publiczna 0,4 0,3 0,3

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 0,1 0,2 0,0

Różne rozliczenia 37,4 36,9 32,6

Oświata
i wychowanie 1,5 1,7 1,5

Pomoc społeczna 1,4 1,5 1,1



130

Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej - - -

Edukacyjna opieka wychowawcza 0,2 0,1 0,0

Rodzina 19,4 19,3 19,6

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 3,4 3,9 3,3

Kultura
i ochrona dziedzictwa

narodowego
0,0 - 0,0

Kultura fizyczna 0,0 0,0 0,1

Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych

i od innych jednostek
nieposiadających osobowości

prawnej

28,8 28,8 25,1

Pozostałe 4,2 4,7 4,6

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020 r.”

Tabela 49. Struktura wydatków budżetu gminy według działów

Struktura wydatków
budżetu gminy
według działów

2017 2018 2019

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0

Rolnictwo
i łowiectwo 8,2 14,8 10,7

Transport
i łączność 4,1 2,5 6,1

Gospodarka
mieszkaniowa 0,6 0,6 0,8

Administracja
publiczna 13,0 12,4 11,0

Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona

przeciwpożarowa

3,4 1,0 0,9

Różne rozliczenia - - -
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Oświata
i wychowanie 30,7 30,0 28,9

Pomoc społeczna 4,1 4,0 3,7

Pozostałe zadania
w zakresie polityki

społecznej
- - -

Edukacyjna opieka
wychowawcza 0,3 0,2 0,1

Rodzina 19,9 18,9 20,9

Gospodarka
komunalna

i ochrona środowiska
6,1 6,6 7,7

Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego

4,0 4,0 3,8

Kultura fizyczna 1,7 1,2 1,7

Działalność
usługowa 0,1 0,1 0,1

Ochrona zdrowia 0,3 0,4 0,3

Pozostałe 3,5 3,3 3,3
Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020 r.”
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Tabela 50. Realizacja funduszu sołeckiego w latach 2018-2020

Sołectwo 2018 2019 2020

Dobra 33 195,57 34 850,85 35 721,58

Dziedzice 21 664,19 22 064,85 22 407,04

Kujawy 28 377,91 29 396,49 31 020,72

Moszna 18 675,02 19 106,59 18 920,26

Racławiczki 34 809,37 34 482,76 35 176,02

Łowkowice 26 809,37 28 043,28 28 599,04

Strzeleczki 34 232,03 35 630,30 36 102,95

Ścigów 18 607,54 18 422,29 19 102,95

Zielina 27 452,68 27 593,48 26 696,26

Komorniki 23 500,61 24 427,76 25 382,23

Smolarnia 17 398,99 18 0284,35 18 980,50

Wawrzyńcowice 8 973,99 9 514,81 9 820,03

Pisarzowice 22 008,04 22 687,80 23 086,26

Razem: 315 004,52 324 505,61 316 634,51

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 51. Wydatki na przykładowe zadania w sołectwach w latach 2018-2020

Sołectwo 2018 2019 2020

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska

Dobra 19 483,54 24 851,86 11 467,53

Dziedzice 13 049,22 9 779,15 4 654,51

Kujawy 2 000,00 5 199,96 11 490,00

Łowkowice 13 723,00 15 889,30 12 105,99
Komorniki 7 308,32 11 237,98 16 320,23
Moszna 18 675,02 12 173,00 1 320,26

Pisarzowice 15 008,04 5 728,31 10 086,27
Racławiczki 2 000,00 3 874,50 24 676,20
Smolarnia 9 199,96 6 047,25 10 000,00
Strzeleczki 3 300,00 - 6 311,40
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Ścigów 18 607,54 1 480,05 3 848,73
Zielina 2 069,20 20 600,66 14 503,75

Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Dobra 4 214,60 2998,99 3 778,87
Dziedzice 988,97 7 985,70 2 669,53
Kujawy 6 377,91 2 196,53 883,22

Łowkowice 7 100,00 2 154,00 3 000,00
Komorniki 12 192,30 4 989,78 3 500,00
Moszna - 1 734,59 1 600,00

Pisarzowice - - -
Racławiczki - 608,26 -
Smolarnia - 5 499,24 -
Strzeleczki 1 432,03 1 499,80 -
Ścigów - 3 671,64 2 379,48
Zielina 3 383,48 2 717,82 5 194,01

Kultura fizyczna

Dobra - 7 000,00 -
Dziedzice - - 293,00
Kujawy - - 9 000,00

Łowkowice 986,37 1 999,98 4 000,00
Komorniki 2 000,00 2 000,00 4 000,00
Moszna - - -

Pisarzowice - - -
Racławiczki - 30 000,00 10 500,00
Smolarnia 298,89 699,87 -
Strzeleczki - - -
Ścigów - 9 881,60 -
Zielina 2 000,00 1 800,00 3 498,67

Źródło: Opracowanie własne
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GMINA WIEJSKA STRZELECZKI

POWIAT KRAPKOWICKI

Wybrane dane statystyczne 2017 2018 2019 Powiat
2019

Ludność 7434 7413 7398 63747

Ludność na 1 km2 63 63 63 144

Kobiety na 100 mężczyzn 108 108 108 107

Ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100

osób w wieku
produkcyjnym

52,5 52,6 54,4 59,8

Dochody ogółem budżetu
gminy na 1 mieszkańca w zł 3591 3674 4614 4604

Wydatki ogółem budżetu
gminy na 1 mieszkańca w zł 3510 3797 4372 4660

Turystyczne obiekty
noclegowe a 1 1 1 6

Mieszkania oddane do
użytkowania na 10 tys.

ludności
7 16 18 20

Pracujący b na 1000
ludności 86 89 93 277

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie

ludności w wieku
produkcyjnym (w%)

4,2 4,1 4,3 3,7

2019

Liczba
miejscowości 13

sołectw 13

Powierzchnia w km2 118
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Ludność – w % ogółu
ludności – korzystająca

z instalacji: 96,3 96,4 96,4 98,8

wodociągowej

kanalizacyjnej 30,5 30,7 30,8 71,4

gazowej 0,0 - - 39,4
Podmioty gospodarki
narodowej w rejestrze

REGON na 10 tys. ludności
w wieku produkcyjnym

909 935 1010 1268

a Dane dotyczą obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Stan w dniu 31 lipca.
b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw
indywidualnych w rolnictwie
c W przypadku migracji zagranicznych dane dotyczą 2014 r.

LUDNOŚĆ

Wybrane dane demograficzne
w 2019 r. Powiat Gmina Powiat=100

Ludność 63747 7398 11,6
w tym kobiety 32906 3844 11,7
Urodzenia żywe 571 89 15,6

Zgony 636 86 13,5
Przyrost naturalny -65 3 .

Saldo migracji ogółem -148 -34 .
Ludność w wieku: 9947 1197 12,0przedprodukcyjnym
produkcyjnym 39893 4791 12,0
poprodukcyjnym 13907 1410 10,1
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FINANSE PUBLICZNE
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Środki w dochodach budżetu gminy na finansowanie

i współfinansowanie programów i projektów unijnych

w 2019 r.

1,7 mln zł

W 2019 r. wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” wyniosły 9 346 tys. zł

Struktura dochodów
budżetu gminy
według działów

2017 2018 2019

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0

Rolnictwo
i łowiectwo 2,1 1,8 8,8

Transport
i łączność - - 1,5

Gospodarka
mieszkaniowa 1,1 0,8 1,5

Administracja
publiczna 0,4 0,3 0,3

Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona

przeciwpożarowa

0,1 0,2 0,0

Różne rozliczenia 37,4 36,9 32,6

Oświata
i wychowanie 1,5 1,7 1,5

Pomoc społeczna 1,4 1,5 1,1
Pozostałe zadania
w zakresie polityki

społecznej
- - -

Edukacyjna opieka
wychowawcza 0,2 0,1 0,0

Rodzina 19,4 19,3 19,6
Gospodarka
komunalna

i ochrona środowiska
3,4 3,9 3,3

Kultura
i ochrona dziedzictwa

narodowego
0,0 - 0,0
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Kultura fizyczna 0,0 0,0 0,1
Dochody od osób
prawnych, od osób

fizycznych
i od innych jednostek
nieposiadających

osobowości prawnej

28,8 28,8 25,1

Pozostałe 4,2 4,7 4,6

Struktura wydatków
budżetu gminy
według działów

2017 2018 2019

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0

Rolnictwo
i łowiectwo 8,2 14,8 10,7

Transport
i łączność 4,1 2,5 6,1

Gospodarka
mieszkaniowa 0,6 0,6 0,8

Administracja
publiczna 13,0 12,4 11,0

Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona

przeciwpożarowa

3,4 1,0 0,9

Różne rozliczenia - - -
Oświata

i wychowanie 30,7 30,0 28,9

Pomoc społeczna 4,1 4,0 3,7

Pozostałe zadania
w zakresie polityki

społecznej
- - -

Edukacyjna opieka
wychowawcza 0,3 0,2 0,1

Rodzina 19,9 18,9 20,9
Gospodarka
komunalna

i ochrona środowiska
6,1 6,6 7,7



139

Kultura
i ochrona dziedzictwa

narodowego
4,0 4,0 3,8

Kultura fizyczna 1,7 1,2 1,7

Działalność usługowa 0,1 0,1 0,1

Ochrona zdrowia 0,3 0,4 0,3

Pozostałe 3,5 3,3 3,3

REGON

Podmioty gospodarki
narodowej

w rejestrze REGON
w 2019 r.

Powiat Gmina

OGÓŁEM 5059 484

w tym w sektorze:
rolniczym 103 31

przemysłowym 538 72

budowlanym 851 111

na 10 tys. ludności 794 654

Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą na

10 tys. ludności
581 527

Długość ścieżek rowerowych w 2019r.: 3,0 km

Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w powierzchni ogółem w 2019 r. wyniósł 4,7 %

MIESZKANIA

Mieszkania oddane do
użytkowania 2018 2019

OGÓŁEM 12 13
w tym: 12 13
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indywidualne a

przeznaczone na sprzedaż lub
wynajem b - -

a Przeznaczone na użytek własny inwestora
b Łącznie z budownictwem indywidualnym przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem

Zasoby mieszkaniowe 2018 2019

Mieszkania a 2402 2404
Przeciętna powierzchnia

użytkowa a

1 mieszkania w m2
113 113

Liczba wpłaconych dodatków
mieszkaniowych 14 15

Zaległości w opłatach za
mieszkanie w zasobach
gminnych w tys. zł 3,1b .

a Na podstawie bilansów zasobów mieszkaniowych
b Dane za okres od początku powstania zaległości do końca okresu sprawozdawczego

WYCHOWANIE I EDUKACJA

Żłobki 2017 2018 2019

Żłobki i kluby
dziecięce - - -

Dzieci przebywające
w żłobkach i klubach
dziecięcych (w ciągu

roku)

- - -

Edukacja 2017/18 2018/19 2019/20

Placówki wychowania
przedszkolnego 1 1 1

w tym przedszkola 1 1 1

Miejsca w przedszkolach 300 300 300
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Dzieci w placówkach
wychowania

przedszkolnego
241 258 273

w tym w przedszkolach 241 258 273

Szkoły podstawowe 5 5 5

Uczniowie szkół
podstawowych 391 443 457

Gimnazja - - -

Uczniowie szkół
gimnazjalnych 121 61 -

Liczba uczniów
przypadająca na 1 oddział

w szkołach: 13 14 14

podstawowych

gimnazjalnych 17 31 -

Ludność według wybranych grup wieku w 2019 r.
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OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

2019 Powiat Gmina

Przychodnie 35 6

Liczba osób przypadających
na 1 przychodnie 1821 1233

Porady podstawowej opieki
zdrowotnej udzielone na 1

mieszkańca
4,9 4,7

W 2019 r. wydatki w działach „Pomoc społeczna” i „Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej” wyniosły 1206,5 tys. zł

KULTURA, SPORT

Biblioteki
w 2019 r. Powiat Gmina

Biblioteki i filie 33 7

Czytelnicy
w bibliotekach publicznych 14111 1971

Wypożyczenia księgozbioru
na 1 czytelnika w wol. 15 17
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Instytucje kulturya
w 2019 r. Powiat Gmina

Placówki 25 7
Imprezy 738 77

Uczestnicy imprez 72309 4960

Grupy artystyczne 27 3

Członkowie grup artystycznych 431 32

Koła/kluby/sekcje 69 18

Członkowie kół/klubów/sekcji 1467 240

a Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice

Kluby sportowe
w 2018 r. Powiat Gmina

Kluby 48 6
Członkowie 3031 230
Ćwiczący 3011 198
Trenerzy 83 8

Instruktorzy sportowi 46 4

RYNEK PRACY

2019 Powiat Gmina

Pracującya 17654 691
Bezrobotni zarejestrowani 1457 208

w tym kobiety
w % 66,4 66,3

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie

ludności w wieku
produkcyjnym

w %

3,7 4,3
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Udział zarejestrowanych
bezrobotnych kobiet w
liczbie kobiet w wieku

produkcyjnym
w %

5,1 6,0

a Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w
rolnictwie.

Świadczenie wychowawcze
RODZINA 500 + w 2019 r. Powiat Gmina

Przeciętna miesięczna liczba:
2982 365rodzin pobierających

świadczeniea

dzieci, na które rodziny
pobierają świadczenie: 4300 537

od 1 stycznia do 30 czerwca
od 1 lipca do 31 grudnia 7184 755

Wypłaty świadczeń w tys. zł 39709,7 4715,5
a Dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 30 czerwca

W 2019 r. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 93 tys. zł
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ŚRODOWISKO

Leśnictwo w 2019 r.

Powierzchnia lasów ogółem w ha 4196

w tym lasy publiczne 4130

Lesistość w % 35,8

Gospodarka ściekowa i odpady w 2019 r.

Oczyszczalnie ścieków 1

Ludność korzystająca

z oczyszczalni ścieków
2120

Gromadzenie i wywóz nieczystości

ciekłych:
5179,4

nieczystości ciekłe bytowe odebrane w

m3 (w ciągu roku)

zbiorniki bezodpływowe 2069

oczyszczalnie przydomowe 46

odpady komunalne zebrane w t

(w ciągu roku)
2935

w tym z gospodarstw domowych 2860

Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów

szczególnie uciążliwych

w 2019 r.

Pyłowych w t -

Gazowych w t -
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GMINA WIEJSKA STRZELECZKI NA TLE GMIN POWIATU I WOJEWÓDZTWAW 2019 R.

Lokata gminy w powiecie - 1

Lokata gminy w województwie – 10

Wyszczególnienie
Ludność

na
1 km 2

Kobiety
na 100

mężczyzna

Saldo
migracji
na 1000
ludności

Dochod
y własne
budżetu
gminyb

Środki w
dochodach

budżetu gminy na
finansowanie i

współfinansowani
e programów i
projektów
unijnychb

Wydatki
budżetu
gminyb

Dzieci w
przedszkolac
h na 100
miejsca

Przeciętna
powierzchnia
użytkowa 1
mieszkania w
zasobach

mieszkaniowych

Odsetek ludzkości
korzystającej z instalacji

Podmioty
gospodarki
narodowej
w rejestrze
REGON na
10 tys.
ludności

na 1 mieszkańca

Wodocią-
gowej

kanaliza
-cyjnej

gazo-
-wej

STRZELECZKI(GM
. WIEJSKA)

5 45 2 53 4 50 4 50 2 27 4 51 1 30 2 8 5 47 5 61 4 51 4 60
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GOGOLIN
(GM.WIEJSKO-
MIEJSKA) 3 17 2 53 1 10 1 1 4 63 1 5 3 48 3 28 1 5 2 20 3 25 2 49

KRAPKOWICE
(GM.MIEJSKO-
WIEJSKA) 2 6 2 53 5 54 3 15 3 54 3 46 4 65 4 53 3 23 3 30 2 14 1 24

WALCE(GM.
WIEJSKA)

4 26 5 65 2 29 5 63 1 19 2 27 5 70 1 4 4 33 4 39 4 51 5 61

ZDZIESZOWICE
(GM.MIEJSKO-
WIEJSKA) 1 4 1 14 3 38 2 10 5 69 5 61 2 38 5 61 2 17 1 13 1 7 3 55

aNajwiększa wartość została oznaczona, jako lokata 1, natomiast największa – jako ostatnia lokata spośród zestawionych jednostek.

bBez gmin mających również status miasta na prawach powiatu.
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Podstawą opracowania diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej dla

gminy Strzeleczki było przeprowadzenie badań społecznych i zebranie opinii mieszkańców

gminy Strzeleczki na temat aktualnej sytuacji i występujących problemów w obszarze

społecznym gospodarczym, przestrzennym. Do badań społecznych została wybrana forma

ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 1 do diagnozy.

Dużym utrudnieniem w rozprowadzeniu i zebraniu ankiet były obostrzenia

wprowadzone w wyniku trwającej od marca 2020 r. na terenie całego kraju, Europy i świata

pandemii COVID-19. Mimo tych obostrzeń, a szczególnie trudności w komunikowaniu się

z mieszkańcami gminy Strzeleczki udało się rozprowadzić i zebrać 114 ankiet. Badania

ankietowe zostały przeprowadzone na podstawie opracowanej konceptualizacji dla

mieszkańców z uwzględnieniem wszystkich obostrzeń i uwarunkowań związanych z COVID-

19.

17.1. Konceptualizacja problematyki badawczej do badań ankietowych

dotyczących poziomu rozwoju gminy Strzeleczki

17.1.1. WPROWADZENIE:

12 listopada 2020 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju – podstawowego aktu prawnego, który reguluje w Polsce politykę rozwoju.

Uchwalona w lipcu 2020 roku nowela nadaje nowy kształt systemowi strategicznego

zarządzania krajem i wprowadza nowe instrumenty polityki regionalnej.

W dokumentach tych, na wszystkich szczeblach zarządzania, silny akcent położono na

integrację wymiarów: przestrzennego, gospodarczego i społecznego. Zgodnie

z przedstawionymi intencjami ustawodawcy, celem zmiany ma być większa spójność

i uporządkowanie systemu planowania strategicznego na poziomie kraju, regionu oraz

na poziomie lokalnym, a także większa efektywność rządowych strategii, polityk oraz

programów. Znowelizowana ustawa będzie też podstawą do przygotowania dokumentów
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niezbędnych do wdrażania funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej UE

obejmującej lata 2021-2027.

Zgodnie z intencją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym

wypracowywane były propozycje zmian ustawy, na poziomie krajowym podstawowym

dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego

i przestrzennego kraju ma być średniookresowa strategia rozwoju kraju. Ministerstwo

zrezygnowało z wcześniejszych dokumentów strategicznych: koncepcji przestrzennego

zagospodarowania kraju oraz długookresowej strategii rozwoju kraju.

Ustawa zakłada, że wiodącą rolę w zakresie zadań rozwojowych w województwie

będzie miała strategia rozwoju województwa. Do strategii regionalnych włączono aspekty

przestrzenne, co w konsekwencji ma prowadzić do rezygnacji z obowiązku przygotowywania

planów zagospodarowania przestrzennego województw. Strategie zostaną mocniej osadzone

w problematyce związanej z rozwojem przestrzennym, jednak w związku z daleko idącym

charakterem tych zmian, polskie regiony, z których wiele właśnie zakończyło kilkuletni

proces opracowywania nowych dokumentów strategicznych, otrzymały czas na dostosowanie

do nowych wymogów maksymalnie w ciągu 5 lat.

Bardzo daleko idące zmiany wprowadzono na najniższym poziomie zarządzania

strategicznego. Na szczeblu lokalnym potwierdzono praktykę opracowywania i uchwalania

strategii rozwoju gminy: wiele samorządów terytorialnych przygotowywało dotychczas

strategie rozwoju, jednak nie były one osadzone w przepisach prawnych. W konsekwencji

strategie gminne znacznie różniły się od siebie, zarówno pod względem struktury, treści

i stopnia jej szczegółowości oraz trybu prac nad nią.

Jednocześnie utrzymano fakultatywny charakter strategii jako narzędzia zarządzania

rozwojem gminy. Nowela ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju określa niezbędne

elementy każdej gminnej strategii rozwoju. Novum stanowi wyłączenie z jej treści diagnozy

sytuacji społecznej i gospodarczej. Do tej pory stanowiła ona zwykle jej integralną, obszerną

część i była elementem treści przyjmowanej uchwałą rady. W noweli ustawy diagnozę

zastąpiono wnioskami, które z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

wypływają. Diagnoza przygotowywana będzie więc albo przed przystąpieniem do prac nad

dokumentem strategicznym, bądź stanowić będzie element tych prac. W treści samego

dokumentu strategicznego znajdą się jednak przede wszystkim treści kierunkowe

i programowe – a więc istota strategii rozwoju.
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Zgodnie z zapisami ustawy tryb i harmonogram prac nad dokumentem strategicznym

określa rada gminy, uwzględniając szeroki aspekt konsultacji społecznych. Strategie rozwoju

jednostek samorządu terytorialnego mają być dokumentami silnie uspołecznionymi,

wypracowywanymi przy udziale mieszkańców. W dążeniu do spójności i konsolidacji

systemu zarządzania rozwojem kraju, powiązano strategie lokalne ze strategiami

regionalnymi. W procesie prac nad strategią organ wykonawczy gminy ma obowiązek

przedłożenia projektu strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej

sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia

polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.

Zarząd województwa wydaje opinię w tym temacie w terminie 30 dni od dnia otrzymania

projektu strategii rozwoju gminy.

Bardzo ważnym elementem przy opracowaniu strategii rozwoju dla gminy jest szeroka

partycypacja społeczna mieszkańców w całym procesie jej opracowywania, a w dłuższej

perspektywie będące tego konsekwencją aktywne uczestnictwo mieszkańców gminy w

realizacji zadań gospodarczych, społecznych i przestrzenno-technicznych w całym okresie

obowiązywania strategii.

Aby strategia była efektywna ekonomicznie i skuteczna społecznie musi być poparta

na samym wstępie dobrze zrobioną diagnozą i pogłębioną analizą strategiczną, określającą

potencjał rozwojowy gminy, tak aby można było zaplanować racjonalne działania, dające jak

największe szanse na optymalne wykorzystanie tego potencjału w praktyce.

Podstawą zbudowania diagnozy są badania społeczne, połączone z konsultacjami

społecznymi. Musimy je przeprowadzić, zgodnie ze wszystkimi obostrzeniami, wynikającymi

z pandemii COVID-19.

Optymalnym instrumentem w tym zakresie winna być jak najszerzej rozprowadzona

ankieta do badań społecznych wśród mieszkańców gminy Strzeleczki. Odrębna wersja

ankiety winna być skierowana także do uczniów szkół podstawowych w gminie Strzeleczki.

Dla takich badań przygotowywana jest niniejsza konceptualizacja problematyki badawczej.

17.1.2. CEL:

Celem badania jest poznanie problemów na obszarze gminy Strzeleczki,

występujących w sferze gospodarczej, społecznej, przestrzenno-technicznej, a także
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upatrywanych szans rozwoju gminy oraz zagrożeń utrudniających jej dalszy rozwój przy

uwzględnieniu:

1) dokumentów strategicznych w wymiarze województwa opolskiego, powiatu

krapkowickiego, a także kraju w perspektywie 2021-2027 z poszerzeniem do 2030

roku,

2) wymogów nowych ram finansowych UE na lata 2021-2027, Europejskiego Funduszu

Odbudowy 2021-2027, a także długookresowych skutków wywołanych w sferze

społecznej przez pandemię koronawirusa COVID-19,

3) obowiązujących ustaw i przepisów, a szczególnie:

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.

713, 1378).

 Ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzeniu

polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378).

 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz.

1842).

17.1.3. PRZEDMIOT BADANIA:

Przedmiotem badania ankietowego jest opinia liderów i mieszkańców gminy

Strzeleczki na temat ich oceny poziomu rozwoju gminy oraz wiedza dotycząca poziomu jej

rozwoju, potencjału rozwojowego, a także występujących problemów w sferze gospodarczej,

społecznej, przestrzenno-technicznej, jak również wiedza na temat szans i zagrożeń

rozwojowych.

17.1.4. PROBLEMY:

A. Główny problem:

Jaki jest poziom rozwoju gminy Strzeleczki według ocen liderów opinii i mieszkańców

w wymiarze roku bazowego 2020 oraz konsekwencji gospodarczych i społecznych

spowodowanych pandemią COVID-19?

B. Problemy szczegółowe:

 Na jakim poziomie rozwoju znajduje się obecnie gmina Strzeleczki?
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 Jaki ma potencjał rozwojowy gminy Strzeleczki i w jakim stopniu został on

dotychczas wykorzystany?

 Jakie problemy występują aktualnie na obszarze gminy Strzeleczki

w sferze społecznej?

 Jakie są konsekwencje i przewidywane długookresowe skutki dla gminy Strzeleczki

i jej mieszkańców, wywołane pandemią COVID-19?

 Jak liderzy opinii i mieszkańcy gminy Strzeleczki oceniają zaangażowanie władz

miasta w rozwiązywanie występujących problemów?

 Jakie są szanse i zagrożenia dla rozwoju gminy Strzeleczki w perspektywie lat 2021-

2027?

17.1.5. ZMIENNE:

 stopień obecnego rozwoju gminy Strzeleczki,

 problemy o największej wadze dla mieszkańców gminy Strzeleczki,

 stopień zaangażowania władz miasta w rozwiązywanie problemów,

 szanse i zagrożenia o dużej istotności dla rozwoju gminy Strzeleczki,

 konsekwencje gospodarcze i społeczne wywołane przez pandemię COVID-19.

17.1.6. WSKAŹNIKI

Wskaźnikami są elementy informacji zawarte w wypowiedziach respondentów

w 10 pytaniach zamkniętych i 2 otwartych ankiety.

17.1.7. METODA BADAWCZA

Sondaż diagnostyczny

17.1.8. TECHNIKA BADAWCZA

Ankieta

17.1.9. NARZĘDZIE BADAWCZE

Kwestionariusz ankiety

17.1.10. WIELKOŚĆ PRÓBY, BŁĄD PRÓBY ORAZ POZIOM UFNOŚCI

Wiarygodne wyniki badań ankietowych na podstawie analizy pewnej próby, wynikają

z przedstawionych w teorii statystyki dowodów pozwalających oszacować margines błędu

tych prób za pomocą zakresów prawdopodobieństwa. Zazwyczaj w badaniach społecznych
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przyjmuje się 95-procentowe prawdopodobieństwo, które nazywane jest także poziomem

ufności.

Jeśli zatem wynikiem badania danej próby jest 50%, a przyjęty poziom ufności wynosi

95%, wówczas margines błędu (zwany też błędem próby) wynosi ±3%. Innymi słowy, mamy

podstawy przypuszczać z 95-procentowym prawdopodobieństwem, że pośród całej populacji

od 47 do 53 procent osób potwierdza wynik badania.

Szacując dokładność próby lub dobierając jej skład w taki sposób, by gwarantowała

ona dany poziom dokładności, musimy brać pod uwagę dwa istotne czynniki – wielkość

próby oraz wyniki pomiaru, który dla uproszczenia wyrażamy procentowo. Przy dużej

populacji generalnej (powyżej 100 000) nie istnieje zależność między marginesem błędu

próby, a stosunkiem jej liczebności do wielkości populacji generalnej, z której została

wybrana. Margines błędu w przypadku próby 500 osób będzie taki sam dla populacji liczącej

zarówno milion, jak i 5 milionów ludzi. Liczy się absolutna wielkość próby niezależnie od

wielkości populacji generalnej.

W przypadku małych populacji należy stosować inne reguły. Specjalne zasady

dobierania prób dla małych populacji stają się szczególnie istotne w przypadku grup poniżej

dwóch tysięcy osób – liczebność prób jest wówczas nieproporcjonalnie duża w stosunku do

liczebności populacji.

Poniższa tabela wskazuje, jaka liczebność próby jest niezbędna dla różnej wielkości

grup, by uzyskać 95-procentową pewność, że błąd próby nie przekroczy 5 procent przy

wyniku pomiaru wynoszącym 50 procent.

Tabela 52. Liczebność próby potrzebną do uzyskania reprezentatywnych wyników przy

założeniu 5-procentowego błędu próby i 95-procentowego poziomu ufności

Wielkość

populacji

1

0
30 60 80 110 170 210 320 550

1.10

0

1.70

0

2.40

0

4.00

0

8.00

0

20.00

0

100.00

0

Wielkość

próby

1

0
28 52 66 86 118 136 175 228 285 313 331 351 367 377 384

Wielkość

próby do

wielkości

populacji

1

0

0

%

93

%

87

%

83

%

78

%

69

%

65

%

55

%

41

%
26% 18% 14% 9% 5% 2% 0,4%

Źródło: Paul HAGUE „Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników” (ISBN

83-246-0082-5).
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17.1.11. Wybór próby z wielkości populacji mieszkańców gminy Strzeleczki

Ilość mieszkańców gminy Strzeleczki – 7.434 mieszkańców (2017, GUS Polska).

Optymalna wielkość próby gwarantującej 95-procentowe prawdopodobieństwo, że pośród

całej populacji od 47 do 53 procent osób potwierdza wynik badania, zawiera się pomiędzy

351 a 367 osób.

17.1.12. Ze względu za obostrzenia zdrowotne, społeczne i gospodarcze spowodowane

COVID-19, nie było praktycznej możliwości zebrania takiej ilości ankiet. Dzięki jednak

partnerskiej współpracy i zaangażowaniu wielu osób, szczególnie pracowników Urzędu

gminy Strzeleczki udało się zebrać 114 ankiet. Ankiety wypełniały osoby w sposób osobisty

zaangażowane w różne sferę prowadzonej, na terenie gminy działalności: samorządowej,

gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej, w związku z tym, Zespół Projektowy

Diagnozy, po analizie tych ankiet uznał tą grupę za reprezentatywną, gwarantującą pełną

rzetelność zebranych opinii w ramach partycypacji społecznej.

17.2. Analiza ankiet z badań społecznych

17.2.1. Charakterystyka grupy docelowej

Zgodnie z przygotowaną konceptualizacją badań ankietowych optymalna wielkość

próby gwarantującej 95% prawdopodobieństwo wiarygodności otrzymanych wyników dla

gminy Strzeleczki, liczącej obecnie 7199 mieszkańców, winniśmy zebrać 351 ankiet. Ze

względu jednak na obostrzenia spowodowane COVID-19 uznaliśmy, iż zebrana liczba ankiet

w liczbie 114 jest wystarczającą próbą reprezentacyjna dla gminy Strzeleczki, a uzyskane

wyniki pokazują prawidłowe trendy i opinie mieszkańców gminy, dotyczące sytuacji

społecznej, gospodarczej i przestrzennej na koniec I kwartału 2021 r.
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W badaniu opinii publicznej w zakresie problemów społecznych występujących na terenie

gminy Strzeleczki wzięło udział 114 osób. Wśród respondentów większość stanowiły kobiety,

aż 75%, natomiast 25% to mężczyźni. Największa grupa badanych to osoby młode - w wieku

31-40 (32%) oraz 21-30 lat (25%) i posiadało w większości wyższe wykształcenie.

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby pracujące przedsiębiorstwach państwowych

i przedsiębiorstwach prywatnych.

18.2.2. Analiza poszczególnych pytań zawartych w ankietach

Większość ankietowanych odpowiedziało, iż istnieje potrzeba opracowania Strategii rozwoju

gminy Strzeleczki, która ma na celu ożywić jego rozwój społeczny, przestrzenny oraz

gospodarczy. Za przygotowaniem strategii opowiedziało się w sumie 63% ankietowanych

(25% - zaznaczyło zdecydowanie tak, a 38% - tak).
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Na pytanie jak ocenia Pani/Pan dotychczasowe wykorzystanie możliwości rozwojowych

gminy Strzeleczki najwięcej osób, które brały udział w ankiecie odpowiedziało, że dobrze

zostały wykorzystane dotychczasowe możliwości rozwojowe gminy Strzeleczki. Niewiele

mniej ankietowanych zaznaczyło: bardzo dobrze (24%) oraz raczej dobrze (25%). Natomiast

jedynie 4% była niezadowolona z dotychczasowych działań zmierzających do rozwoju gminy

Strzeleczki.
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Na zadane pytanie odnośnie dotychczasowego zaangażowania władz gminy Strzeleczki

w rozwiązywanie problemów w sferze społecznej ankietowani najczęściej odpowiadali, że

władze są raczej mocno zaangażowane. W kwestii sfery przestrzennej zdecydowana

większość osób odniosła się pozytywnie w odniesieniu do zaangażowania w ten obszar władz

gminy Strzeleczki. W zakresie sfery gospodarczej najwięcej ankietowanych nie miało zdania

za ten temat, ponieważ odpowiadali „trudno powiedzieć”. Druga najczęściej oddawaną

odpowiedzią wśród ankietowanych było - raczej wysokie oraz wysokie zaangażowanie -

oznacza to, że mieszkańcy gminy Strzeleczki raczej pozytywnie oceniają aktywność władz

w sferę gospodarczą.
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4. Jaka jest Pani/Pana ocena efektów dotychczasowych działań samorządu gminy

Strzeleczki dotyczących niżej podanych zagadnień?

1) Na pytanie o dotychczasowe działania samorządu najwięcej osób wypowiedziało się, iż

dobrze są wykorzystywane dziedzictwa historyczne i kulturowe w gminie.

2) Na pytanie o dotychczasowe działania samorządu najwięcej osób wypowiedziało się, że

w gminie dobrze są rozwijane walory przyrodniczo-krajobrazowych.
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3) Na pytanie o dotychczasowe działania samorządu najwięcej osób odpowiedziało, że dobrze

i raczej dobrze jest rozwinięta infrastruktura turystyczna w gminie.

4) Na pytanie dotyczące zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej najwięcej osób

odpowiedziało, że raczej dobre są dotychczasowe działania samorządu gminy w tej dziedzinie.
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5) Na pytanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego najwięcej osób

oceniło działania samorządu gminy na dobre i raczej dobre.

6) Na pytanie dotyczące zagospodarowania potencjału ludzkiego najwięcej osób

odpowiedziało, że raczej dobre są działania samorządu gminy w tej dziedzinie.
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7) Na pytanie dotyczące dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej najwięcej osób

stwierdziło, że dobre są działania samorządu gminy w tej dziedzinie.

8) Na pytanie dotyczące rozwoju bazy oświatowej najwięcej osób oceniło działania

samorządu gminy na dobre.
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9) Na pytanie dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej najwięcej osób oceniło działania

samorządu gminy na dobre.

10) Na pytanie dotyczące odnawialnych źródeł energii najwięcej osób oceniło działania

samorządu gminy na dobre.
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10) Na pytanie dotyczące rozwoju kulturalnego najwięcej osób oceniło działania samorządu

gminy na dobre i raczej dobre.

11) Na pytanie dotyczące przeciwdziałania skutkom wywoływanym przez pandemię COVID-

19 najwięcej osób oceniło działania samorządu gminy na dobre i raczej dobre.
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5. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery społecznej w Gminie Strzeleczki,

które powinny być rozwiązane w latach 2021-2027.

1) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery społecznej najwięcej osób odpowiedziało, że bezrobocie i ubóstwo jest raczej ważnym

problemem dla gminy.

2) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery społecznej najwięcej osób odpowiedziało, że struktura wiekowa, starzenie się właścicieli

gospodarstw jest raczej ważnym problemem dla gminy.
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3) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery społecznej najwięcej osób odpowiedziało, że aktywność społeczna ludzi młodych jest

raczej ważnym problemem dla gminy.

4) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery społecznej najwięcej osób odpowiedziało, że odpływ z gminy ludzi młodych jest

zdecydowanie ważnym problemem dla gminy.
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5) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery społecznej najwięcej osób odpowiedziało, że skutki pandemii COVID-19 są raczej

ważnym problemem dla gminy.

6) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery społecznej najwięcej osób odpowiedziało, że skutki pandemii COVID-19 są raczej

ważnym problemem dla gminy.
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8) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności

problemów sfery społecznej najwięcej osób odpowiedziało, że niski poziom

współpracy i współdziałania mieszkańców jest raczej ważnym problemem dla gminy.

8) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery społecznej najwięcej osób odpowiedziało, że niewystarczająca liczba mieszkań jest

raczej ważnym problemem dla gminy.
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9) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery społecznej najwięcej osób odpowiedziało, że dostęp do pomocy medycznej jest

zdecydowanie ważnym problemem dla gminy.

10) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery społecznej najwięcej osób odpowiedziało, że dostęp do pomocy społecznej jest raczej

ważnym problemem dla gminy.
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11) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery społecznej najwięcej osób odpowiedziało, że zmniejszający się przyrost naturalny jest

raczej ważnym problemem dla gminy.

12) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery społecznej najwięcej osób odpowiedziało, że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców

gminy jest raczej ważnym problemem dla gminy.
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6. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery przestrzennej w Gminie Strzeleczki
które powinny być rozwiązane w latach 2021-2027.

1) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery przestrzennej najwięcej osób odpowiedziało, że bezpieczeństwo mieszkańców gminy w

aspekcie długookresowych skutków pandemii COVID-19 jest raczej ważnym problemem dla

gminy.

2) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery przestrzennej najwięcej osób odpowiedziało, że rewitalizacja obszarów wiejskich jest

raczej ważnym problemem dla gminy.
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3) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery przestrzennej najwięcej osób odpowiedziało, że ograniczony dostęp do sieci

kanalizacyjnej, w tym do przydomowych oczyszczalni ścieków jest zdecydowanie ważnym

problemem dla gminy.

4) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery przestrzennej najwięcej osób odpowiedziało, że stan infrastruktury drogowej na terenie

gminy jest raczej ważnym problemem.
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5) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery przestrzennej najwięcej osób odpowiedziało, że niewystarczające inwestycje w zakresie

obiektów sportowych jest raczej ważnym problemem dla gminy.

6) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery przestrzennej najwięcej osób odpowiedziało, że bariery architektoniczne dla osób

niepełnosprawnych jest raczej ważnym problemem dla gminy.
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7) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery przestrzennej najwięcej osób odpowiedziało, że stan obiektów użyteczności publicznej

jest raczej ważnym problemem dla gminy.

8) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery przestrzennej najwięcej osób odpowiedziało, że rozwój bazy kulturalnej jest raczej

ważnym problemem dla gminy.
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7. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery gospodarczej w Gminie Strzeleczki,

które powinny być rozwiązane w latach 2021-2027.

1) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery gospodarczej najwięcej osób odpowiedziało, że aktywność gospodarcza ludzi młodych

jest raczej ważnym problemem dla gminy.

2) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery gospodarczej najwięcej osób odpowiedziało, że systemy wspierania przedsiębiorczości

są raczej ważnym aspektem dla gminy.
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5) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności

problemów sfery gospodarczej najwięcej osób odpowiedziało, że duża liczba

mieszkańców w wieku przedemerytalnym jest raczej ważnym problemem dla gminy.

4) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery gospodarczej najwięcej osób odpowiedziało, że sieć skupu i sprzedaży płodów rolnych

jest raczej ważnym aspektem dla gminy.
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5) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery gospodarczej najwięcej osób odpowiedziało, że dostęp do edukacji jest zdecydowanie

ważnym i raczej ważnym aspektem dla gminy.

6) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery gospodarczej najwięcej osób odpowiedziało, że rozwój usług jest raczej ważnym

aspektem dla gminy.
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7) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery gospodarczej najwięcej osób odpowiedziało, że rozwój handlu jest raczej ważnym

aspektem dla gminy.

8) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności problemów

sfery gospodarczej najwięcej osób odpowiedziało, że promocja gminy jest raczej ważnym

aspektem dla gminy.
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9) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności

problemów sfery gospodarczej najwięcej osób odpowiedziało, że dostęp do nowoczesnych

technologii informacyjnych jest raczej ważnym aspektem dla gminy.

10) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności

problemów sfery gospodarczej najwięcej osób odpowiedziało, że niewystarczająco rozwinięta

infrastruktura turystyczna jest raczej ważnym problemem dla gminy.
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11) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności

problemów sfery gospodarczej najwięcej osób odpowiedziało, że rozdrobnienie gospodarstw

rolnych jest raczej ważnym problemem dla gminy.

12) W pytaniu, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę stopnia ważności

problemów sfery gospodarczej najwięcej osób odpowiedziało, że niska efektywność rolnictwa

jest raczej ważnym problemem dla gminy.
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8. Jakie inne problemy ze sfery społecznej, przestrzennej i gospodarczej Pani/Pana
zdaniem, powinno rozwiązać gmina Strzeleczki w pierwszej kolejności w latach 2021-
2027?

Sfera społeczna Sfera przestrzenna Sfera gospodarcza

 opieka socjalna (brak
zainteresowania osobami
starszymi, brak pomocy w
codziennych obowiązkach
jak i trudnej sytuacji
finansowej)

 brak drogi rowerowej/
parkingów

 brak miejsc pracy

 gospodarka
mieszkaniowa

 ograniczony dostęp do sieci
kanalizacyjnej (w tym do
przydomowych
oczyszczalni ścieków,
nierównomierny rozwój
infrastruktury
kanalizacyjnej)

 brak pomocy dla nowy
powstałych firm

 ochrona zdrowia  zorganizowanie domu
dziennego pobytu dla
seniora

 infrastruktura turystyczna

 rynek pracy - bezrobocie  złe zagospodarowanie
przestrzeni publicznej

 brak żłobka dla
najmłodszych
mieszkańców

 poprawa funkcjonowania
transportu publicznego

 przeciwdziałanie
skutkom COVID - 19

 sieć gazowa w gminie

 poprawa działalności
OSP

wykorzystanie linii
kolejowej

 słabo rozwinięta
infrastruktura społeczna

Na pytanie o inne problemy ze sfery społecznej, przestrzennej i gospodarczej, które winne

zostać rozwiązane w pierwszej kolejności w latach 2021-2027 ankietowani najczęściej

wskazywali: ochronę zdrowia, bezrobocie, opiekę socjalną, rozwój turystyki, poprawę stanu

dróg, transport publiczny, czy brak miejsc pracy.
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9. Jaki wpływ, według Pani/Pana oceny, mogą mieć podane niżej czynniki - atuty gminy

Strzeleczki na jego rozwój w latach 2021-2027?

1) Na pytanie dotyczące czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój gminy Strzeleczki, co

do długookresowych skutków oddziaływania obostrzeń pandemii koronawirusa COVID-19,

najwięcej ankietowanych stwierdziło, iż czynnik ten ma wysoki wpływ na rozwój gminy.

2) Na pytanie dotyczące czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój gminy Strzeleczki, co

do korzystnego usytuowania w sieci osiedleńczej i komunikacyjnej w pobliżu autostrady A4,

najwięcej ankietowanych stwierdziło, iż czynnik ten ma wysoki wpływ na rozwój gminy.
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3) Na pytanie dotyczące czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój gminy Strzeleczki, co

do korzystnej struktury wiekowej ludności, najwięcej ankietowanych stwierdziło, iż czynnik

ten ma wysoki i raczej wysoki wpływ na rozwój gminy.

4) Na pytanie dotyczące czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój gminy Strzeleczki, co

do rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie telefonizacji, wodociągowania, kanalizacji,

gazyfikacji oraz gospodarki odpadami najwięcej ankietowanych stwierdziło, iż czynniki te

mają wysoki wpływ na rozwój gminy.
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5) Na pytanie dotyczące czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój gminy Strzeleczki

odnośnie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej najwięcej ankietowanych

stwierdziło, iż czynnik ten ma bardzo wysoki wpływ na rozwój gminy.

6) Na pytanie dotyczące czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój gminy Strzeleczki

odnośnie korzystnych warunków dla rozwoju rolnictwa najwięcej ankietowanych stwierdziło,

iż czynnik ten ma raczej wysoki wpływ na rozwój gminy.
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7) Na pytanie dotyczące czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój gminy Strzeleczki

odnośnie zasobów środowiska naturalnego najwięcej ankietowanych stwierdziło, iż

czynnik ten ma wysoki wpływ na rozwój gminy.

8) Na pytanie dotyczące czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój gminy Strzeleczki

odnośnie dużej liczby ludzi w wieku przedemerytalnym najwięcej ankietowanych stwierdziło,

iż czynnik ten ma raczej wysoki wpływ na rozwój gminy.
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9) Na pytanie dotyczące czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój gminy Strzeleczki

odnośnie odnawialnych źródeł energii najwięcej ankietowanych stwierdziło, iż czynnik ten

ma wysoki wpływ na rozwój gminy.

10) Na pytanie dotyczące czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój gminy Strzeleczki

odnośnie organizacji imprez wizerunkowych Gminy Strzeleczki najwięcej ankietowanych

stwierdziło, iż czynnik ten ma wysoki wpływ na rozwój gminy.
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11) Na pytanie dotyczące czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój gminy Strzeleczki

odnośnie organizacji Dni Gminy Strzeleczki najwięcej ankietowanych stwierdziło, iż czynnik

ten ma wysoki wpływ na rozwój gminy.

12) Na pytanie dotyczące czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój gminy Strzeleczki

odnośnie działalności GOK w Strzeleczkach najwięcej ankietowanych stwierdziło, iż czynnik

ten ma wysoki wpływ na rozwój gminy.
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10. Na pytanie, w którym ankietowani zostali poproszeni o ocenę problemów mających

charakter ponadlokalnych, które winny być rozwiązane na terenie Powiatu

Krapkowickiego przy wykorzystaniu środków finansowych UE i EOG w alokacji 2021 –

2027 odpowiadali następująco:

TAK NIE ZAKRES

1. pokonywanie
długookresowych
skutków pandemii
COVID-19

84% 16% - wsparcie dla przedsiębiorców,
- normalizacja życia społecznego i
gospodarczego,
- ochrona zdrowia

2. ochrona środowiska 77% 23% - stosowanie środków nieszkodliwych
dla środowiska,
- gazyfikacja,
- kanalizacja,
- czystość w lasach i powietrza

3. odnawialne źródła energii 81% 19% - dofinansowania na inwestycje
związane z odnawialnymi źródłami
energii,
- energia pozyskiwana z wiatru

4. polityka transportowa 82% 18% - dostępność do miejskiej komunikacji,
- dofinansowania dla osób starszych,
- dofinansowanie dla jednostek
prywatnych, gospodarstw

5. gospodarka turystyczna 71% 29% - rozbudowa miejsc noclegowych,
- uruchomienie linii kolejowej w okresie
wiosenno-letnim

6. rozwój technologii
informatycznych

64% 36% - sieć informatyczna ogólnodostępna,
- szybszy Internet LTE,

7. opieka zdrowotna 87% 13% - szerszy dostęp do lekarzy specjalistów,
- ośrodki zdrowia dostępne dla seniorów

8. edukacja 87% 13% - doposażenie placówek oświatowych w
nowoczesne pomoce naukowe

9. kultura 71% 29%

10. sport i rekreacja 67% 33% - poprawa stanu boisk oraz pływalni
„Delfin”
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11. Na pytanie dotyczące silnych i słabych stron Gmin Strzeleczki ankietowani

wskazywali:

Silne strony gminy Strzeleczki Słabe strony gminy Strzeleczki

 położenie względem dużych miast

(Opole Krapkowice)

 wysokie bezrobocie

 dobre zarządzanie finansami i

dotacjami dla gminy

 opieka socjalna (brak zainteresowania osobami

starszymi)

 dobra działalność Urzędu gminy  słabo rozwinięta komunikacja

publiczna

 wykorzystanie funduszy UE  niski poziom nauczania w szkołach

 infrastruktura drogowa  zaniedbane tereny zielone

 duże osiągnięcia w sferze

rozbudowy i remontów dróg

 brak opieki medycznej

 niedalekie położenie autostrady A4  brak wystarczającej liczby mieszkań

 bardzo dobra promocja gminy  emigracja ludzi młodych za granicę

 atrakcje turystyczne (Zamek w

Mosznej, Stadnina koni)

 niski poziom skanalizowania

 rozbudowa kanalizacji  słabo rozwinięta sieć hoteli

 dostęp do edukacji

 ogromne inwestycje, zdecydowany

rozwój kulturalny

11. bezpieczeństwo publiczne 82% 18% - wyposażenie nowej siedziby Komendy
Policji

12. rynek pracy 89% 11%

13. przedsiębiorczość 89% 11%
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Wnioski, jakie nasunęły się w trakcie realizacji dotychczasowych badań, a także

z analizy dokumentów opracowanych przez Urząd Gminy Strzeleczki wraz z uzupełnieniem

informacji w postaci danych zaczerpniętych z literatury przedmiotu dotyczących rozwoju

regionalnego umożliwiły opracowanie niniejszych rekomendacji. Ich adresatem,

w szczególności powinni być przedstawiciele władzy lokalnej (samorządu gminy oraz

jednostek samorządu terytorialnego), a także uczestnicy lokalnej społeczności gminy

Strzeleczki (pracodawcy przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne, organizacje

pozarządowe). Istotna dla zrównoważonego rozwoju gminy Strzeleczki, oprócz dobrego

zarządzania budżetem gminy, jest również korzystna sytuacja gospodarcza i społeczna

w regionie.

Wnioski oraz rekomendacje dotyczące gospodarki i rynku pracy w gminie:

Do szans rozwoju gminy należy zaliczyć prognozowane dalsze tempo wzrostu

gospodarczego, który oparty jest na rosnącej konkurencyjności gospodarki w obrębie

województwa opolskiego oraz powiatu krapkowskiego. Konkurencyjność gospodarki

podnoszona jest m.in. przez inwestycje w sferze technicznej (np. budowa nowych dróg

ekspresowych i autostrad), poprzez zwiększanie efektywności pracy, rosnącą innowacyjność

oraz dalszy wzrost popytu wewnętrznego na szereg usług i produktów. Wśród zagrożeń dla

dalszego wzrostu i stabilności ekonomicznej na terenie gminy należy wymienić nasilenie

barier ograniczających aktywność zawodową. Wynikają one m.in. z relatywnie niskiego

poziomu wynagrodzeń w różnych sektorach gospodarki, obniżających atrakcyjność podjęcia

zatrudnienia w stosunku do „oferty pomocy społecznej” oraz niedostosowanie systemu

kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym niedoboru kształcenia zorientowanego na

praktyczne umiejętności i wiedzę oczekiwaną przez rynek pracy. Gospodarcza strategia

rozwoju gminy winna uwzględniać zatem: zwiększenie liczby miejsc pracy na miejscu

w celu ograniczenia zagranicznych migracji ludności, ograniczenie odpływu młodzieży ze wsi

i z zawodu rolnika, preferencje dla zakładów tworzących miejsca pracy dla kobiet. Działania

gminy powinny doprowadzić do zmiany we wsi Strzeleczki funkcji rolniczych na

pozarolnicze, zwiększenia terenów zabudowy mieszkaniowej o charakterze miejskim,

zwiększenia liczby ludności utrzymującej się ze źródeł pozarolniczych (miejsca pracy
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w sferze wytwórczej, usługach, poza rolnictwem). Kolejnym problemem jest brak

poważniejszych inwestorów. Bliskość autostrady A4, zasoby minerałów oraz duże zasoby

wód podziemnych mogłyby przyciągnąć inwestorów z branż budowlanych czy spożywczych.

Niestety gmina nie uczestniczy w targach gospodarczych czy targach nieruchomości, co

osłabia jej pozycję rynkową.

Wnioski i rekomendacje wynikające z zasobów oraz potencjałów ludzkich:

Na te zjawiska nakłada się niekorzystna sytuacja demograficzna, związana przede

wszystkim z malejącą liczbą osób w wieku produkcyjnym. Sytuację demograficzną gminy

Strzeleczki charakteryzuje się z malejąco z roku na rok liczba mieszkańców, co wiąże się

z „dynamicznym” procesem starzenia się społeczeństwa. Powoduje to szybki ubytek na

lokalnym rynku pracy ludności w wieku produkcyjnym oraz zwiększającą się liczebność osób

w wieku senioralnym. Niekorzystne zmiany demograficzne mogą być barierą dla dalszego

wzrostu gospodarczego. Przyrost ludności w wieku poprodukcyjnym skutkować będzie

potrzebą reorientacji polityki pomocy społecznej oraz rozwijania oferty i usług na potrzeby

osób starszych. Nieefektywna polityka pomocy społecznej na poziomie krajowym, która nie

jest dostosowana do potrzeb i problemów pośrednio i bezpośrednio wywołanych przez

zjawiska demograficzne może być kolejnym istotnym zagrożeniem dla realizacji polityki

rozwoju gminy Strzeleczki. Można oczekiwać m.in. wzrostu świadczeń pomocy społecznej

wypłacanych przez gminę z tytułu np. niepełnosprawności, długotrwałej choroby. Ponadto

mogą się pojawić wydatki związane z koniecznością zapewnienia usług opiekuńczych

osobom w wieku senioralnym. Przyszłościową sytuację na rynku pracy warunkować będą

zachodzące zmiany systemowe w gospodarce, a w szczególności: postępujący proces

urynkowienia i racjonalizacja zatrudnienia, rozwój lokalnych rynków pracy, zmiany

w polityce socjalnej państwa. Społeczne efekty tych procesów wymagać będą od władz

gminy aktywnej polityki społecznej. Następować powinien wzrost zatrudnienia w sferze

szeroko pojętych usług w zakresie obsługi ludności i rolnictwa oraz tworzenia nowych miejsc

pracy, szczególnie dla kobiet. Bardzo ważnym problemem jest sprawa dotycząca braku, na

terenie gminy, wykwalifikowanych pracowników. Jest to spowodowane tym, że wiele osób

w wieku produkcyjnym wyjeżdża do pracy w Niemczech. Z tego powodu najwięcej

bezrobotnych osób to kobiety, które pozostają w Polsce.
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Wnioski i rekomendacje dotyczące warunków życia:

Opierając się na analizie dostępnych danych statystycznych i opinii samych

mieszkańców można uznać, iż warunki oraz standardy życia mieszkańców gminy Strzeleczki

są relatywnie dobre i sukcesywnie się poprawiają. Wypełnienie zadań związanych z poprawą

standardu życia mieszkańców, powinno być realizowane w obszarach pomocy społecznej,

ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i kultury. Zasadnicza poprawa jakości życia

mieszkańców gminy, zgodna z ich wyobrażeniami i aspiracjami, realizowana winna być

poprzez: inwestycje infrastrukturalne (kanalizacja, wodociągi, gazyfikacja przewodowa,

telefonizacja, komunikacja drogowa - obwodnice, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe),

rozwój infrastruktury społecznej (poprawa jakości usług zdrowotnych, oświatowych, tereny

sportu i wypoczynku, oświaty i kultury), udostępnienie terenów dla prowadzenia działalności

gospodarczej i terenów mieszkaniowych w zakresie osiągnięcia standardów mieszkaniowych,

podobnych standardów w innych krajach UE, oraz tworzenie miejsc pracy w celu

ograniczenia migracji zarobkowych.

Wnioski i rekomendacje dotyczące szeroko pojętej infrastruktury komunalnej:

Analizując sferę przestrzenną gminy wysuwa się główny problem jakim jest

problemem jest niedostateczny stan dróg. Są one zdekapitalizowane, za wąskie,

a w miejscowościach gminy brakuje chodników. W gminie Strzeleczki widoczna jest

nierównomierność rozwoju w zakresie dostępu do usług publicznych oraz deficyt jakości

wybranych usług publicznych, w szczególności wskutek nierównomiernego rozwoju

infrastruktury technicznej, w tym wodno-kanalizacyjnej, drogowej. W 2019 roku z sieci

kanalizacyjnej korzystało bowiem jedynie 34% mieszkańców gminy, natomiast w 2020 r. jest

korzystało 37%. Rekomendujemy dalsze działania mające na celu usprawnienie

funkcjonowania systemu kanalizacyjnego i podniesienie poziomu świadczenia usług w cele

poszerzenia kręgu odbiorców.

Widoczna jest także zróżnicowana dostępność komunikacyjna gminy, gorsza dla

obszarów położonych w większej odległości od Strzeleczek. W sferze infrastruktury

technicznej rekomendujemy dalszą modernizację dróg gminnych i powiatowych, budowę

obwodnic w miejscowościach położonych wzdłuż drogi nr 409, budowę chodników i ścieżek

rowerowych na obszarach zabudowanych gminy, budowę parkingów na terenie gminy. Dla

poprawy infrastruktury komunalnej polecamy: modernizację i budowę systemu
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wodociągowego i kanalizacyjnego oraz dalszą optymalizację gospodarki odpadami, budowę

sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wraz z punktami zlewnymi.

Wnioski i rekomendacje dotyczące turystyki i rekreacji:

Turystyka stanowi ważną dziedzinę życia społecznego, ponieważ daje szansę

aktywizacji gospodarczej gminy. Działania gminy powinny m.in. wspierać sektor prywatny,

podejmujący tworzenie bazy turystycznej (hotele, obiekty gastronomiczne, campingi, tereny

sportu, stacje paliw, miejsca obsługi podróżnych). Poważnym ograniczeniem dla

wykorzystania walorów przyrodniczych i krajobrazowych w rozwoju turystyczno-

rekreacyjnym jest niska jakość przestrzeni publicznych oraz słabo rozwinięta infrastruktura

turystyczna. Ponadto rozwój funkcji turystycznej ograniczany jest przez wymogi ochrony

przyrody. Posiadane walory przyrodnicze (Bory Niemodlińskie) czy istnienie dużej ilości

dobrze zachowanych zabytków mogłoby przyciągnąć turystów zwłaszcza weekendowych.

Ważnym problemem jest odpowiednie dbanie o stan zasobów dziedzictwa kulturowego. Jego

mnogość może mieć korzystny wpływ na rozwój gminy, dlatego władze winne zwrócić

uwagę, na ochronę Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich, ochronę

projektowanych Obszarów Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi” i „Dolina Białej”,

ochronę zabytkowych parków, pomników przyrody. Istotnym aspektem w tej dziedzinie

powinno być utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ZPK Uroczysko Osobłogi,

który zlokalizowany jest w dolinie Osobłogi między Komornikami, a Nowym Młynem.

Kluczowymi zadaniami dla gminy są: rozwój agroturystyki, rewitalizacja terenów i obiektów

w Dobrej, przygotowanie bazy turystycznej w Mosznej, w tym parkingu dla

turystów/odwiedzających, utrzymanie w dobrym stanie miejscowości i atrakcyjnych obiektów

na terenie gminy, budowa i urządzenie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy,

utworzenie i zagospodarowanie parkingów leśnych, wytyczenie i aktywna promocja działek

rekreacyjnych, tworzenie wśród mieszkańców korzystnego klimatu dla rozwoju turystyki,

uruchomienie punktu informacji turystycznej oraz wykorzystanie walorów krajobrazowo-

przyrodniczych Borów Niemodlińskich.

Wnioski i rekomendacje dotyczące kultury oraz sportu:

Dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz przyciągnięcia turystów do gminy,

ważna jest także sfera kulturalna, dlatego celami gminy Strzeleczki winno być: obudzenie

aktywności wspólnoty lokalnej poprzez dalszą rozbudowę i unowocześnienie GOK
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w Strzeleczkach, dalsze unowocześnienie domów kultury, opracowanie planów rozwoju

sołectw, partycypację w zarządzaniu gminą, zachowanie tożsamości kulturowej mieszkańców

gminy, uporządkowanie historyczne ukształtowanych układów przestrzennych wsi,

kształtowanie współczesnej zabudowy w nawiązaniu do istniejącej, zabytkowej struktury wsi.

Problem może stanowić stan świetlic wiejskich, które wymagają remontów. Warto również

nadal tworzyć nowe i modernizować już istniejące boiska sportowe znajdujące się na ternie

gminy Strzeleczki.

Wnioski i rekomendacje dotyczące rolnictwa:

Kluczowe problemy rolnictwa w Gminie Strzeleczki wymagające rozwiązania,

związane są z przemianą w strukturze agrarnej. W gminie powinien zostać wdrożony

programu „Odnowa wsi”, szczególnie we wsiach Dobra, Strzeleczki i Moszna, a także

utworzenie grup producenckich eliminujących pośredników i dostarczających na rynek

jednolite, duże partie towaru. W gminie należy dążyć do wykorzystania

niezagospodarowanych powierzchni budynków inwentarskich i gospodarczych, do rozwoju

funkcji pozarolniczych, nawiązania kontaktów z fundacjami rozwoju gospodarczego

obszarów wiejskich celem uzyskania wsparcia finansowego, zwiększenia możliwości

pozyskania dochodów poza gospodarstwem rolnym, poprawy struktury obszarowej

indywidualnych gospodarstw rolnych (rodzinnych), zmniejszenie zatrudnienia

w gospodarstwach indywidualnych, rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego, głównie na

potrzeby lokalne oraz zalesienia gruntów o najniższych klasach bonitacyjnych głównie we

wsiach: Smolarnia, Ścigów, Dziedzice.

Gmina Strzeleczki według danych GUS, na tle powiatu i województwa:

1. Z danych GUS wynika, iż gmina Strzeleczki w następujący sposób prezentuje się na

tle powiatu krapkowickiego (5 gmin) i województwa opolskim (71 gmin) w oparciu

o podstawowe wskaźniki rozwoju cywilizacyjnego:

a) Ludność na 1 km2

 5 miejsce w powiecie

 45 miejsce w województwie opolskim

b) Kobiety na 100 mężczyzn

 2 miejsce w powiecie
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 53 miejsce w województwie opolskim

c) Saldo migracji na 1000 ludności:

 4 miejsce w powiecie

 50 miejsce w województwie opolskim

d) Dochody własne budżetu gminy/ na 1 mieszkańca:

 4 miejsce w powiecie

 50 miejsce w województwie opolskim

e) Środki w dochodach budżetu gminy na finansowanie i współfinansowanie

programów i projektów unijnych/ na 1 mieszkańca:

 2 miejsce w powiecie

 27 miejsce w województwie opolskim

f) Wydatki budżetu gminy:

 4 miejsce w powiecie

 51 miejsce w województwie opolskim

g) Dzieci w przedszkolach na 100 miejsc:

 1 miejsce w powiecie

 30 miejsce w województwie opolskim

h) Przeciętna powierzchnia użytkowania 1 mieszkania w zasobach

mieszkaniowych:

 2 miejsce w powiecie

 8 miejsce w województwie opolskim

i) Odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej:

 5 miejsce w powiecie

 47 miejsce w województwie opolskim

j) Odsetek ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej:

 5 miejsce w powiecie

 61 miejsce w województwie opolskim

k) Odsetek ludności korzystającej z instalacji gazowej:

 4 miejsce w powiecie

 51 miejsce w województwie opolskim

l) Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności:

 4 miejsce w powiecie

 6 miejsce w województwie opolskim
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Gmina Strzeleczki najwyższe wskaźniki cywilizacyjne ma w zakresie:

1) Kobiety na 100 mężczyzn

2) Dochody własne budżetu gminy/ na 1 mieszkańca

3) Środki w dochodach budżetu gminy na finansowanie i współfinansowanie programów

i projektów unijnych/ na 1 mieszkańca

Gmina Strzeleczki najniższe wskaźniki cywilizacyjne ma w zakresie:

1) Ludność na 1 km2

2) Odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej

3) Odsetek ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej
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Ocena potencjału rozwojowego poszczególnych sołectw gminy Strzeleczki:

OBSZAR PIERWSZY - negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe

Lp. Obszar Ubóstwo Bezrobocie
Zagrożenia

bezpieczeństwa
publicznego

Negatywne
zjawiska

gospodarcze

Negatywne
zjawiska

środowiskowe

Negatywne
zjawiska

przestrzenno-
funkcjonalne

Negatywne
zjawiska
techniczne
w obszarze

infrastruktury
technicznej

Syntetyczny
wskaźnik rozwoju

1. Zielina niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

niskie
(3)

niskie
(3)

2,71

2. Wawrzyńcowice niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

niskie
(3)

niskie
(3)

2,71

3. Ścigów niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

niskie
(3)

niskie
(3)

2,71

4. Strzeleczki niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

niskie
(3)

niskie
(3)

2,71

5. Smolarnia niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

niskie
(3)

niskie
(3)

2,71

6. Racławiczki niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

niskie
(3)

niskie
(3)

2,71

7. Pisarzowice niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

niskie
(3)

niskie
(3)

2,71

8. Moszna niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

niskie
(3)

niskie
(3)

2,71

9. Łowkowice niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

niskie
(3)

niskie
(3)

2,71

10. Kujawy niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

niskie
(3)

niskie
(3)

2,71

11. Komorniki niskie średnie niskie średnie niskie niskie niskie 2,71
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(3) (2) (3) (2) (3) (3) (3)

12. Dziedzice niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

niskie
(3)

niskie
(3)

2,71

13. Dobra niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

średnie
(2)

niskie
(3)

niskie
(3)

niskie
(3)

2,71

Gmina Strzeleczki –
uśredniony wskaźnik

niskie średnie niskie średnie niskie niskie niskie 2,71

Uwaga:Miernik oceny dla algorytmu negatywnego: wysokie (1), średnie (2), niskie (3).
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Z analizy wskaźników we wskazanych obszarach w poszczególnych sołectwach, występują następujące oceny:

1) Ubóstwo – we wszystkich 13 sołectwach jest „niskie”, ten wskaźnik również, jako „niski” występuje w odniesieniu do całej gminy.

2) Bezrobocie - we wszystkich 13 sołectwach jest „średnie”, ten wskaźnik również, jako „średni” występuje w odniesieniu do całej gminy.

3) Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego - we wszystkich 13 sołectwach są „niskie”, ten wskaźnik również, jako „niski” występuje

w odniesieniu do całej gminy.

4) Negatywne zjawiska gospodarcze – we wszystkich 13 sołectwach są „średnie”, ten wskaźnik również, jako „średni” występuje

w odniesieniu do całej gminy.

5) Negatywne zjawiska środowiskowe - we wszystkich 13 sołectwach są „niskie”, ten wskaźnik również, jako „niski” występuje

w odniesieniu do całej gminy.

6) Negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne - we wszystkich 13 sołectwach są „niskie”, ten wskaźnik również, jako „niski” występuje

w odniesieniu do całej gminy.

7) Negatywne zjawiska techniczne w obszarze infrastruktury technicznej – we wszystkich 13 sołectwach są „niskie”, ten wskaźnik również,

jako „niski” występuje w odniesieniu do całej gminy.

Zatem w żadnym sołectwie, nie występuje najwyższy poziom oceny negatywnej, podobnie taka sytuacja występuje w odniesieniu do całej gminy

Strzeleczki.
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OBSZAR DRUGI - dostępność do podstawowej infrastruktury i usług publicznych

Lp. Obszar Dostępność do
służby zdrowia

Uczestnictwo w
życiu

publicznym

Dostępność do
kultury

Dostępność do
edukacji

Dostępność do
sportu i
rekreacji

Dostępność
komunikacyjna

Syntetyczny
wskaźnik
rozwoju

1. Zielina średnia
(2)

wysoka
(3)

wysoka
(3)

wysoka
(3)

średnia
(2)

średnia
(2) 2,5

2. Wawrzyńcowice niska
(1)

wysoka
(3)

niska
(1)

średnia
(2)

niska
(1)

niska
(1) 1,5

3. Ścigów średnia
(2)

wysoka
(3)

średnia
(2)

średnia
(2)

niska
(1)

średnia
(2) 2,0

4. Strzeleczki wysoka
(3)

wysoka
(3)

wysoka
(3)

wysoka
(3)

wysoka
(3)

niska
(1) 2,17

5. Smolarnia średnia
(2)

wysoka
(3)

średnia
(2)

średnia
(2)

niska
(1)

niska
(1) 1,83

6. Racławiczki średnia
(2)

wysoka
(3)

wysoka
(3)

wysoka
(3)

średnia
(2)

średnia
(2) 2,5

7. Pisarzowice niska
(1)

wysoka
(3)

niska
(1)

średnia
(2)

niska
(1)

niska
(1) 1,5

8. Moszna średnia
(2)

wysoka
(3)

średnia
(2)

średnia
(2)

niska
(1)

średnia
(2) 2,0

9. Łowkowice średnia
(2)

wysoka
(3)

wysoka
(3)

średnia
(2)

średnia
(2)

niska
(1) 2,17

10. Kujawy średnia
(2)

wysoka
(3)

wysoka
(3)

średnia
(2)

średnia
(2)

średnia
(2) 2,33

11. Komorniki średnia
(2)

wysoka
(3)

wysoka
(3)

wysoka
(3)

średnia
(2)

niska
(1) 2,33

12. Dziedzice średnia
(2)

wysoka
(3)

średnia
(2)

średnia
(2)

średnia
(2)

średnia
(2) 2,17

13. Dobra wysoka
(3)

wysoka
(3)

średnia
(2)

wysoka
(3)

średnia
(2)

średnia
(2) 2,5
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Gmina Strzeleczki
– uśredniony wskaźnik

średnia
(2)

wysoka
(3)

średnia
(2)

średnia
(2)

średnia
(2)

średnia
(2) 2,17

Uwaga: Miernik oceny dla algorytmu pozytywnego: wysoka (3), średnia (2), niska(1).
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Z analizy wskaźników dostępności do podstawowej infrastruktury i usług publicznych,

we wskazanych obszarach wynika:

1) Dostępność do służby zdrowia – w 2 sołectwach, jest „wysoka”: Strzeleczki, Dobra,

ten wskaźnik jest „średni” w 9 sołectwach: Zielina, Ścigów, Smolarnia, Racławiczki,

Moszna, Łowkowice, Kujawy, Komorniki, Dziedzice, „niska” występuje

w 2 sołectwach: Wawrzyńcowice, Pisarzowice, w odniesieniu do całej gminy ten

wskaźnik jest „średni”.

2) Uczestnictwo w życiu publicznym we wszystkich 13 sołectwach, jest „wysokie”, ten

wskaźnik jest również „wysoki” w odniesieniu do całej gminy.

3) Dostępność do kultury, jako „wysoka” występuje w 6 sołectwach: Zielina, Strzeleczki,

Racławiczki, Łowkowice, Kujawy, Komorniki, „średnia” występuje w odniesieniu do

sołectw Ścigów, Smolarnia, Moszna, Dziedzice, Dobra, jako „niska” występuje

w odniesieniu do 2 sołectw: Wawrzyńcowice, Pisarzowice, w odniesieniu do całej

gminy jest „średnia”.

4) Dostępność do edukacji w 5 sołectwach, jest „wysoka”: Zielina, Strzeleczki,

Racławiczki, Komorniki, Dobra, ten wskaźnik jest „średni” w odniesieniu do

8 sołectw: Wawrzyńcowice, Ścigów, Smolarnia, Pisarzowice, Moszna, Łowkowice,

Kujawy, Dziedzice, w odniesieniu do całej gminy jest „średnia”.

5) Dostępność do sportu i rekreacji w 1 sołectwie, jest „wysoka”: Strzeleczki, ten

wskaźnik jest „średni” w odniesieniu do 7 sołectw: Zielina, Racławiczki, Łowkowice,

Kujawy, Komorniki, Dziedzice, Dobra, „niska” jest w 4 sołectwach: Wawrzyńcowice,

Ścigów, Smolarnia, Pisarzowice, Moszna, do całej gminy ten wskaźnik jest „średni”.

6) Dostępność komunikacyjna w 7 sołectwach, jest „średnia”: Zielina, Ścigów,

Racławiczki, Moszna, Kujawy, Dziedzice, Dobra, ten wskaźnik jest „niski”

w odniesieniu do 6 sołectw: Wawrzyńcowice, Strzeleczki, Smolarnia, Pisarzowice,

Łowkowice, Komorniki, w całej gminie jest „średnia”.

Zatem w żadnym sołectwie nie występuje, najniższy poziom wskaźnika oceny, podobnie taka

sytuacja występuje w odniesieniu do całej Gminy Strzeleczki.

Podsumowując analizę występowania negatywnych zjawisk, należy stwierdzić, iż

w obydwóch przypadkach w żadnym sołectwie, jak również w wymiarze całej gminy, nie

występuje największe nasilenie negatywnych zjawisk cywilizacyjnych. Stwarza to dobre
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warunki wyjściowe do utrzymania, a może nawet zdynamizowania zrównoważonego

rozwoju gminy Strzeleczki w perspektywie czasowej do 2030 r.

Zespół projektowy rekomenduje wzmocnienie działać prorozwojowych we wszystkich

objętych diagnozą sferach, przy wykorzystaniu 3 strategicznych okoliczności:

1) OKOLICZNOŚĆ PIERWSZA – dotychczasowa odpowiedzialność,

komplementarność, transparentność i kompetencja, działania Rady Gminy

Strzeleczki, Wójta Gminy, pracowników samorządowych, sołtysów oraz innych

aktywnych obywateli Gminy.

2) OKOLICZNOŚĆ DRUGA – partycypacja społeczna zarówno na etapie

opracowywania Strategii, jak i późniejszej jej realizacji. Wykorzystać należy

aktywność radnych, rad sołeckich organizacji pozarządowych, przedsiębiorców,

nauczycieli, animatorów kultury i sportu, twórców i osobistości lokalnych.

Zespół, który będzie koordynować ewaluację: ex-ante, mid-term/on-going, oraz

ex-post „Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do roku 2030”, w całym okresie

jej realizacji tj. 2021-2030.

3) OKOLICZNOŚĆ TRZECIA – dostępność w zwielokrotnionej postaci funduszy

pomocowych, szczególnie podchodzących z UE, z których może być

finansowana polityka rozwojowa, a szczególnie zadania inwestycyjne

i społeczne gminy Strzeleczki, które zostaną wypracowane w ramach „Strategii

Rozwoju Gminy Strzeleczki do roku 2030”, dotyczy to:

3.1 Umowa Partnerstwa (UP), dotycząca polityki spójności, która obejmuje

następujące programy krajowe1:

3.1.1. Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko

(FEnIKS) - następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Program

przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz

przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze również

inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo

kulturowe. Planowany budżet to: ponad 25 mld euro.

3.1.2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) -

program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna

Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

1 Fundusze Europejskie na lata 2021-2027, to 72, 2 mld EURO, z polityki spójności oraz 3,8 mld EURO
środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, łącznie t ok. 76 mld EURO, czyli ok. 500 mld
PLN.
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FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych,

innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej

gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje

z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu,

w szczególności ośrodki innowacji. Planowany budżet to ok 7,9 mld euro.

3.1.3. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) -

następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Główne obszary

działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program będzie

wspierał projekty z zakresu: poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia

dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad

dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji

społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony

zdrowia.

3.1.4. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - jest następcą

programu Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014-2020 wspierał

cyfryzację w Polsce. FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na:

zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego,

udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne

załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców, zapewnieniu

cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,

rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie

cyfrowe, rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych

rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, wsparciu rozwoju

zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze

cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

i przedsiębiorców. Planowany budżet FERC to ok. 2 mld euro.

3.1.5. Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich – program ma trzy

głównie priorytety: skuteczne instytucje, skuteczni beneficjenci i skuteczna

komunikacja. Środki z Pomocy Technicznej zostaną przeznaczone m.in. na:

szkolenia dla beneficjentów korzystających z Funduszy Europejskich, rozwój

krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczanie

projektów unijnych, działania informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę

o Funduszach w Polsce. Budżet programu wyniesie 0,5 mld euro.
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3.2. Krajowy Plan Odbudowy na lata 2021-20272, o obszarach wsparcia:

3.2.1. POWER UP – Rozwój czystych technologii i odnawialnych

źródeł energii OZE.

3.2.2. RENOVATE – Poprawa efektywności energetycznej budynków.

3.2.3. CONNECT – Rozwój usług szerokopasmowych.

3.2.4. SCALE UP – Zwiększeniu zdolności przetwarzania danych

przemysłowych w chmurze oraz rozwoju nowoczesnych procesorów.

3.2.5. RECHARGE and REFUEL – Rozwój zrównoważonego transportu

oraz budowa stacji ładowania i tankowania paliwa.

3.2.6. RESKILL and UPSKILL – Rozwój umiejętności cyfrowych

i szkolenia zawodowego.

3.2.7. MODERNISE - Cyfryzacja administracji publicznej i usług

publicznych.

3.3. Inne dostępne Europejskie i krajowe środki publiczne, w tym:

3.3.1. Programy Wspólnotowe UE 2021-2027.

3.3.2. Program Operacyjny Ryby 2021-2027.

3.3.3. Program pomoc Obywatelska 2021-2027.

3.3.4. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

3.3.5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2021-2030.

3.3.6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2021-2030.

3.3.7. Programy Operacyjne Banku Gospodarstwa Krajowego 2021-

2030.

3.3.8. Programy Operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego 2021-2030.

2 57,2 mld EURO, z czego 23 mld UERO w formie dotacji i 34,2, mld EURO w formie pożyczek, to jest ok.
250 mld PLN.
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4. Propozycja scenariusza Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do roku 2030:

SCENARIUSZ „Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do roku 2030”

1. Wprowadzenie

1.1. Procedura tworzenia Strategii

1.2. Harmonogram prac

2. Ogólna charakterystyka gminy

3. Finanse i budżet Gminy Strzeleczki

4. Partycypacja społeczna

4.1. Wyniki badań społecznych

4.2. Konsultacje społeczne

5. Wnioski z Diagnozy społecznej, gospodarczej, przestrzennej dla Gminy
Strzeleczki

6. Analiza strategiczna (SWOT) Gminy Strzeleczki

7. Strategiczne kierunki rozwoju:

5.1. Misja Rozwoju Gminy Strzeleczki

5.2. Wizja Rozwoju Gminy Strzeleczki

5.3. Cel strategiczny

8. Obszary tematyczne, priorytetowe, kierunki działań:

6.1. Gospodarczy

6.2. Kapitał społeczny

6.3. Gospodarka przestrzenna, środowisko i infrastruktura techniczna

6.4. Oświata, kultura i turystyka

6.5. Partnerstwo i współpraca

9. Zadania inwestycyjne i społeczne dla Gminy Strzeleczki do realizacji
w poszczególnych obszarach strategicznych w latach 2021-2030

10. Zgodność strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki na lata 2021-2030 z założeniami
dokumentów wyższego rzędu

11. System wdrażania, monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju
Gminy Strzeleczki na lata 2021-2030
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12. Ramy finansowe i źródła finansowania Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki na
lata 2021-2030

13. Literatura

13. Spis tabel, wykresów, map, rysunków

Opracowanie zamknięto dn. 28.07.2021r.

po naniesieniu uwag i poprawek zgłoszonych

przez gminę Strzeleczki do Diagnozy

przekazanej w dn. 27.04.2021 r.

Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA
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Formularz ankiety do badań społecznych

w Gminie Strzeleczki

w zakresie opracowania

„Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do roku 2030”

1. Czy według Pani/Pana Gminie Strzeleczki

potrzebna jest strategia rozwoju mająca na celu

ożywić jego rozwój społeczny, przestrzenny

i gospodarczy?

zdecydowanie tak

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

zdecydowanie nie

2. Jak ocenia Pani/Pan dotychczasowe

wykorzystanie możliwości rozwojowych Gminy

Strzeleczki.

bardzo dobrze

dobrze

raczej dobrze

trudno powiedzieć

raczej nisko

nisko

bardzo nisko

3. Jak ocenia Pani/Pan dotychczasowe zaangażowanie władz Gminy Strzeleczki w rozwiązywanie występujących

problemów na jego obszarze w niżej podanych sferach?

skala ocen

bardzo

wysokie
wysokie

raczej

wysokie

trudno

powiedzieć

raczej

małe
małe

bardzo

małe
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1) sfera społeczna

( Demografia, Rynek pracy, Bezrobocie, Ochrona zdrowia i opieka

społeczna, Oświata i wychowanie, Kultura, Sport, Gospodarka

mieszkaniowa, Bezpieczeństwo publiczne …...)

2) sfera przestrzenna

( Zagospodarowanie przestrzeni publicznej: infrastruktura techniczna

i społeczna w tym obiekty użyteczności publicznej, gospodarka wodno-

ściekowa, drogi, ochrona środowiska …….)

3) sfera gospodarcza

( Promocja przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy, instrumenty

wspierające tworzenie i rozwój firm, tworzenie terenów

inwestycyjnych, technologie informacyjne …….)

4. Jaka jest Pani/Pana ocena efektów dotychczasowych działań samorządu Gminy Strzeleczki dotyczących niżej

podanych zagadnień?

skala ocen

bardzo

dobrze
dobrze

raczej

dobrze

trudno

powiedzieć

raczej

źle
źle

bardzo

źle

1. wykorzystanie dziedzictwa historycznego i kulturowego

2. rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych

(np. ścieżki i szlaki turystyczne, trasy rowerowe, lasy, itp.)

3. rozwój infrastruktury turystycznej
(np. noclegi, gastronomia, pola namiotowe, itp.)

4. zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej (np. tereny
inwestycyjne, mieszkaniowe, usługowe, itp.)

5. poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

6. zagospodarowanie potencjału ludzkiego gminy

7. w zakresie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej

8. rozwój bazy oświatowej na terenie gminy

9. rozwój infrastruktury technicznej (sieci, drogi, chodniki,

gospodarka odpadami, transport zorganizowany, itp.)

10. odnawialne źródła energii
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skala ocen

bardzo

dobrze
dobrze

raczej

dobrze

trudno

powiedzieć

raczej

źle
źle

bardzo

źle

11. rozwój kulturalny społeczeństwa

12. przeciwdziałanie skutkom wywołanym przez pandemię
koronawirusa COVID-19

5. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery społecznej w Gminie Strzeleczki, które powinny być

rozwiązane w latach 2021-2027.

skala ocen

zdecydowanie

ważny

raczej

ważny

trudno

powiedzieć

raczej

nieważny

zdecydowanie

nieważny

1. występujące bezrobocie i ubóstwo na obszarze gminy

2. struktura wiekowa, starzenie się właścicieli gospodarstw

3. aktywność społeczna ludzi młodych

4. odpływ z gminy ludzi młodych

5. skutki pandemii COVID-19

6. działalność GOK

7. niski poziom współpracy i współdziałania mieszkańców

gminy

8. niewystarczająca liczba mieszkań

9. dostęp do pomocy medycznej

10. dostęp do pomocy społecznej

11. zmniejszający się przyrost naturalny

12. małe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy

(przestępczość, patologie społeczne)
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6. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery przestrzennej w Gminie Strzeleczki, które powinny być

rozwiązane w latach 2021-2027.

skala ocen

zdecydowanie

ważny

raczej

ważny

trudno

powiedzieć

raczej

nieważny

zdecydowanie

nieważny

1. bezpieczeństwo mieszkańców gminy w aspekcie

długookresowych skutków pandemii COVID-19

2. rewitalizacja obszarów wiejskich

3. ograniczony dostęp do sieci kanalizacyjnej, w tym do

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

4. stan infrastruktury drogowej na terenie gminy

5. niewystarczające inwestycje w zakresie obiektów

sportowych na terenie gminy

6. bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych na

terenie gminy

7. stan obiektów użyteczności publicznej

(ośrodek zdrowia, przedszkole, itd.) na terenie miny

8. rozwój bazy kulturalnej w gminie

7. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery gospodarczej w Gminie Strzeleczki, które powinny być

rozwiązane w latach 2021-2027.

skala ocen

zdecydowanie

ważny

raczej

ważny

trudno

powiedzieć

raczej

nieważny

zdecydowanie

nieważny

1. aktywność gospodarcza ludzi młodych

2. systemy wspierania przedsiębiorczości

3. duża liczba mieszkańców w wieku przedemerytalnym

4. sieć skupu i sprzedaży płodów rolnych

5. dostęp do edukacji

6. rozwój usług na terenie gminy

7. rozwój handlu na terenie gminy
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skala ocen

zdecydowanie

ważny

raczej

ważny

trudno

powiedzieć

raczej

nieważny

zdecydowanie

nieważny

8. promocja gminy

9. dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych

10. niewystarczająco rozwinięta infrastruktura turystyczna

(np. noclegi, gastronomia, obiekty sportowe, szlaki

turystyczne, itp.)

11. rozdrobnienie gospodarstw rolnych

12. niska efektywność rolnictwa (np. niski dochód na jedną

osobę pracującą w rolnictwie)

8. Jakie inne problemy ze sfery społecznej, przestrzennej i gospodarczej Pani/Pana zdaniem, powinno rozwiązać

Gmina Strzeleczki w pierwszej kolejności w latach 2021-2027?

 sfera społeczna

(1)...........................................................................................................................................……………………………………

...........................................................................................................................................……………………………………

(2)...........................................................................................................................................……………………………………

...........................................................................................................................................……………………………………

 sfera przestrzenna

(1)...........................................................................................................................................……………………………………

...........................................................................................................................................……………………………………

(2)...........................................................................................................................................……………………………………

...........................................................................................................................................……………………………………

 sfera gospodarcza

(1)...........................................................................................................................................……………………………………

...........................................................................................................................................……………………………………

(2)...........................................................................................................................................……………………………………

...........................................................................................................................................……………………………………
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9. Jaki wpływ, według Pani/Pana oceny, mogą mieć podane niżej czynniki - atuty Gminy Strzeleczki na jego rozwój

w latach 2021-2027?

wpływ – skala ocen

bardzo

wysoki
wysoki

raczej

wysoki

trudno

powiedzieć

raczej

mały
mały

bardzo

mały

1. długookresowe skutki oddziaływania obostrzeń pandemii

koronawirusa COVID-19

2. korzystne usytuowanie w sieci osiedleńczej

i komunikacyjnej w pobliżu autostrady A4

3. korzystna struktura wiekowa ludności gminy

4. dobry rozwój

infrastruktury technicznej

w zakresie:

telefonizacji

wodociągowania

kanalizacji

gazyfikacji

gospodarki odpadowej

5. dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej

6. korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa na obszarze

gminy

7. zasoby środowiska naturalnego

8. korzystna struktura wiekowa ludności gminy (duża liczba

ludzi w wieku przedemerytalnym)

9. odnawialne źródła energii

10. organizacja imprez wizerunkowych Gminy Strzeleczki

11. organizacja Dni Gminy Strzeleczki

12. działalność GOK w Strzeleczkach

10. Proszę podać, które według Pani/Pana oceny problemy mające charakter ponadlokalnych winny być

rozwiązane na terenie Powiatu Krapkowickiego przy wykorzystaniu środków finansowych UE i EOG w alokacji

2021 - 2027:

TAK NIE ZAKRES
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14. pokonywanie długookresowych skutków

pandemii COVID-19

15. ochrona środowiska

16. odnawialne źródła energii

17. polityka transportowa

18. gospodarka turystyczna

19. rozwój technologii informatycznych

20. opieka zdrowotna

21. edukacja

22. kultura

23. sport i rekreacja

24. bezpieczeństwo publiczne

25. rynek pracy

26. przedsiębiorczość

27. i inne, proszę podać jakie
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11. Proszę podać jakie są według Pani/Pana oceny:

 silne strony Gminy Strzeleczki

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 słabe strony Gminy Strzeleczki

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

12. Dane ankietowanego (ankieta jest anonimowa, a poniższe dane dotyczące respondenta potrzebne są tylko

i wyłącznie do celów badawczych)

1. Płeć

 kobieta

 mężczyzna

2. Wiek

 15-20

 21-30

 31-40

 41-50

 51-60

 powyżej 60
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3. Wykształcenie

 podstawowe

 średnie

 zasadnicze zawodowe

 policealne

 wyższe

4. Zatrudnienie

 w przedsiębiorstwie państwowym

 w przedsiębiorstwie prywatnym

 prowadzę własną działalność gospodarczą

 prowadzę własne gospodarstwo rolne

 bezrobotny

 emeryt

 rencista

 w organach samorządu terytorialnego

 uczeń/student

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!




	Rozdział I Wprowadzenie 
	Rozdział II Aspekty lokalizacyjne 
	Rozdział III Ludność i procesy demograficzne 
	Rozdział IV Jednostki organizacyjne
	Rozdział V Gospodarka i rynek pracy
	5.1. Gospodarka 
	5.2 Rynek pracy 

	Rozdział VI Ochrona środowiska, gospodarka odpadam
	6.1 Gospodarka komunalna 
	6.2. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
	6.3. Informacja o stanie mienia komunalnego
	6.4. Informacje dotyczące realizacji spraw z zakre

	Rozdział VII Gospodarka przestrzenna oraz ochrona 
	Rozdział VIII Lokalny transport zbiorowy 
	Rozdział  IX Oświata 
	8.2. Szkoła Podstawowa w Dobrej 
	8.3. Szkoła Podstawowa w Zielinie
	8.4. Szkoła Podstawowa w Komornikach 
	8.5. Szkoła Podstawowa w Racławiczkach 
	8.6. Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjn

	Rozdział X Pomoc społeczna
	10.1. Udział Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
	10.2. Profilaktyka alkoholowa, przeciwdziałanie na
	10.3. Karta Dużej Rodziny 

	Rozdział XI Kultura, promocja, współpraca z organi
	11.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach
	11.2. Współpraca z organizacjami pożytku publiczne
	11.3. Sport i rekreacja 

	Rozdział XII Bezpieczeństwo publiczne
	Rozdział XIII Ochrona zdrowia
	Rozdział XIV Współpraca z podmiotami samorządowym
	Rozdział XV Sytuacja finansowa gminy
	Rozdział XVI Obraz gminy Strzeleczki według danych
	Rozdział XVII Podsumowanie ankiet z badań społeczn
	17.1. Konceptualizacja problematyki badawczej do b
	17.2. Analiza ankiet z badań społecznych
	18.2.2. Analiza poszczególnych pytań zawartych w a


	Rozdział XVIII Wnioski z diagnozy oraz rekomendacj
	Bibliografia
	Spis Tabel 
	Spis wykresów
	Spis rysunków
	Spis obrazów
	Wykaz załączników
	Załącznik nr 1. Formularz ankiety do badań społecz


