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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  II    

WWPPRROOWWAADDZZEENNIIEE  
 

Gmina Strzeleczki posiadała dotychczas „Strategię Rozwoju Gminy Strzeleczki na 

lata 2005-2018”. Strategia była dokumentem, który wyznaczył kierunki rozwoju gminy 

i stanowił podstawę do zarządzania jej rozwojem. Była ona zgodna z krajowymi 

i regionalnymi dokumentami planistycznymi województwa opolskiego, w efekcie jej 

realizacji gmina Strzeleczki, była jedną z dynamiczniej rozwijających się w gmin w powiecie 

krapkowickim i województwie opolskim. Świadczą o tym dane z GUS na dzień 31.12.2019 r. 

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 

 4 miejsce w powiecie 

 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 
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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: 

 3 miejsce w powiecie 

 47 miejsce w województwie opolskim 

j) Odsetek ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej: 

 3 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 

Gmina Strzeleczki najwyższe wskaźniki cywilizacyjne ma w zakresie: 

1) Dochody własne budżetu gminy/ na 1 mieszkańca 

2) Środki w dochodach budżetu gminy na finansowanie i współfinansowanie programów 

i projektów unijnych/ na 1 mieszkańca 

3) Dzieci w przedszkolach na 100 miejsc. 

Gmina Strzeleczki najniższe wskaźniki cywilizacyjne ma w zakresie: 

1) Kobiety na 100 mężczyzn 

2) Ludność na 1 km2 

3) Odsetek ludności korzystającej z instalacji gazowej. 

W porównaniu do poprzednich lat także wskaźniki cywilizacyjne gminy uległy 

znacznej poprawie, a przyczyniło się do tego z pewnością dobre zarządzanie gminą, 

aktywność przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz dużą odpowiedzialność 

mieszkańców Gminy za jej rozwój. Z dniem 13 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy 

wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Zmiany objęły ponad 20 aktów prawnych, 

w tym kilka bezpośrednio wiążących się z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. 

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym znalazła się – po raz pierwszy 
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w ustawodawstwie krajowym – podstawa prawna dla strategii rozwoju gminy, a także 

znalazły się szczegółowe regulacje dotyczące sporządzania tego dokumentu. Dotyczą one 

procedury opracowania strategii, m.in.: 

 wymagana jest uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram 

opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb jej konsultacji, 

 wymogi w zakresie konsultowania projektu strategii z sąsiednimi gminami i ich 

związkami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

 wymogi w zakresie opiniowania przez zarząd województwa w zakresie zgodności 

z zasadami regionalnej polityki przestrzennej określonej w strategii rozwoju 

województwa, 

 konieczność przeprowadzenia ewaluacji ex ante. 

Reasumując Strategia rozwoju gminy uzyskała mocne umocowanie prawne i miejsce 

w zintegrowanym systemie zarządzania rozwojem kraju. Strategia rozwoju gminy 

w rozumieniu nowych przepisów to dokument, który spełnia wymagania proceduralne 

i merytoryczne wynikające z ustawy. Strategia o treści dostosowanej jedynie do wymogów 

unijnych dotyczących strategii terytorialnych wciąż pozostaje narzędziem pozyskiwania 

środków unijnych. Mając na uwadze powyższe, aktualna „Strategia Rozwoju Gminy 

Strzeleczki do 2030 roku”, jest dokumentem w pełni zgodnym 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 z dniem 13 listopada 2020 r. 

 

1.1. Procedura tworzenia Strategii   

 

Strategia rozwoju gminy obejmuje w praktyce dwa aspekty: niematerialny 

i materialny. Pierwszy z nich wiąże się z rezultatem (produktem) zarządzania strategicznego, 

na który składają się dwa elementy: proces planowania strategicznego oraz wdrażanie założeń 

strategii. Strategia, w wyniku procesu planowania ma za zadanie uściślić wizję rozwoju oraz 

cele strategiczne w dłuższym okresie czasu, a także plan działań i metody, które posłużą do 

ich realizacji. W odniesieniu do procesu wdrażania strategia nie tylko dostarcza ram dla 

podejmowanych na bieżąco decyzji, ale również jako przyjętą przez lokalne władze podstawę 

w zarządzaniu rozwojem gminy stanowiącą przedmiot ciągłej oceny, np.: monitorowania jej 

realizacji, ewaluacji zasadności jej założeń, aktualizacji. Natomiast w postaci materialnej 
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strategia stanowi formę dokumentu. Dzięki jej opracowaniu, ustalenia przyjmują jednolitą 

formę i treść, co minimalizuje ryzyko ich nietrafionych interpretacji oraz uwiarygadnia plany 

rozwoju przed mieszkańcami i innymi interesariuszami, w tym podmiotami zewnętrznymi 

(instytucjami, inwestorami itd.). W związku z tym, tworzy ona ramy rozwoju lokalnego, na 

podstawie których mieszkańcy lub inwestorzy mogą wstępnie ocenić zbieżność (lub 

stwierdzić sprzeczność) własnych planów, inicjatyw lub inwestycji z ustaleniami samorządu 

gminy, co może zaważyć na ich realizacji.  

Spisanie strategii w formie dokumentu umożliwia również promocję jej założeń oraz 

proponowanych rozwiązań rozwojowych. Dzięki temu łatwiej kreować nowe działania, 

pozyskiwać partnerów realizacyjnych i zawierać stosowne porozumienia, a także aplikować 

o zewnętrze środki finansowe. Tak rozumiana strategia rozwoju (zarówno jako produkt 

i przedmiot zarządzania strategicznego, jak i narzędzie rozpowszechniania i wdrażania 

działań) jest podstawą do kreowania i ciągłego wzmacniania rozwoju społecznego, 

ekonomicznego i przestrzennego własnej wspólnoty samorządowej. Stanowi zatem 

o prawdziwie strategicznej i kreacyjnej roli lokalnych władz samorządowych – inaczej niż 

w przypadku, gdy obierają one postawę wyłącznie sprawnego administratora, ograniczając się 

do właściwego wykonywania obowiązków prawnych, gospodarowania zasobami czy 

prowadzenia dobrze zorganizowanego urzędu, niezbędnego do wypełniania nałożonych 

zadań. 

STRATEGIA 

- KIERUNKU ROZWÓJ GMINY I ZABEZPIECZAJĄCA JEGO CIĄGŁOŚĆ 

- PODSTAWA DO WNIOKOWANIA O FINANSOWANIE 

- WYMIAR INTEGRACYJNY 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA KIEROWANIA ROZWOJU 

MATERIALNA (DOKUMENT) 

NIEMATERIALNA(PROCESY:                           

PLANOWANIE STRATEGICZNE 

+WDRAŻANIE STRATEGII) 
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Decyzja o tym, jaką rolę i jakie funkcje będzie pełnić strategia rozwoju w procesie 

zarządzania strategicznego należy w szczególności do władz lokalnych. Powinna ona 

stanowić odpowiedź na potrzeby i możliwości prowadzenia procesu planowania i realizacji 

strategii. Te z kolei, jak i sama decyzja, ugruntowane są w dominującym stopniu przez 

podejście władz do zarządzania rozwojem gminy. Rekomendowanym sposobem 

przygotowania strategii jest model partycypacyjno-ekspercki, w którym analizy statystyczne 

i strategiczne są wynikiem prac zewnętrznych specjalistów, ale stanowią wraz z innymi 

materiałami bazę dla prac społecznego zespołu ds. opracowania strategii, powołanego przez 

władze samorządowe gminy (które są również częścią tegoż zespołu). Jest to podejście 

trudne, zmuszające z jednej strony do „sztuki wyboru”, a z drugiej do osiągnięcia konsensusu 

przez różne, lokalne grupy interesariuszy; jednocześnie całość musi być akceptowalna dla 

władz samorządowych. Podejście to daje największe prawdopodobieństwo włączania się w 

procesy rozwojowe partnerów lokalnych i efektywnej realizacji strategii. 

 

1.2. Rola Strategii oraz wynikające z niej funkcje   

 

Nie istnieje jedna, pełna odpowiedź na  pytanie o rolę i funkcje strategii rozwoju 

w procesie zarządzania rozwojem gminy. Wynika ona z konkretnego zapotrzebowania  

identyfikowanego przez lokalne władze oraz możliwości prowadzenia procesu planowania 

strategicznego. W generalnym ujęciu wyróżnia się jednak trzy podstawowe obszary 

determinujące rolę strategii: kierunkowanie polityki rozwoju gminy, pozyskiwanie środków 

zewnętrznych oraz wymiar integracyjny strategii.  

Pierwszą z ról stanowi kierunkowanie polityki rozwoju gminy w danym czasie oraz 

zabezpieczenie ciągłości jej realizacji. W tych ramach do najważniejszych funkcji strategii 

należą m.in.: hierarchizowanie celów, ustalenie metod, za pomocą których będą realizowane 

czy ograniczenie kosztów wynikających z ciągłego podejmowania decyzji bez ustalonego 

planu długoterminowego. W przypadku zorientowania strategii rozwoju gminy na konkretne 

wyzwania, do jej zastosowań należy zaliczyć również: ograniczenie ryzyka rezygnacji 

z planów, wynikającego ze zmiany uwarunkowań rozwoju, za pomocą wypracowanych 

scenariuszy i wariantów lub koordynowanie działań w kilku obszarach na rzecz 

przeciwdziałania barierom rozwoju w danym obszarze problemowym.  

Drugą ważną rolą strategii jest wykorzystanie dokumentu jako podstawy do 

wnioskowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, by zrealizować konkretne 
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inwestycje. W tym wypadku dokument może być wskazywany jako podstawa w składanych 

wnioskach o dofinansowanie interesujących gminę inwestycji i działań jako niezbędnych 

bądź istotnych z perspektywy realizacji długofalowej polityki rozwoju.  

Trzecia podstawowa rola strategii związana jest z jej wymiarem integracyjnym. 

Główne funkcje z niej wynikające to m.in. integracja lokalnej wspólnoty samorządowej 

wokół procesu formułowania strategii i jej realizacji, otwarcie pola publicznej dyskusji 

i budowy kompromisu wśród lokalnej społeczności wokół kierunku rozwoju gminy, 

utworzenie podstawy do kontroli przestrzegania wspólnych ustaleń czy wreszcie stworzenie 

możliwości do wspólnego poznawania i doskonalenia procesu zarządzania rozwojem gminy. 

 

1.3. Harmonogram prac 

 

Podstawy do sporządzania strategii rozwoju gminy określają w szczególności: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

 ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko. 

Przepisy wskazują czynności, jakie należy wykonać w trakcie procesu sporządzania 

strategii, ale nie regulują kolejności ich wykonania. Procedura powinna tworzyć logiczny ciąg 

następujących po sobie zdarzeń, tak aby każda z przewidzianych czynności mogła być 

w pełni przeprowadzona. Zgodnie z art. 10f ust.  1 ustawy o samorządzie gminnym, 

ustawodawca powierzył radzie gminy uprawnienie do określenia szczegółowego trybu 

sporządzenia projektu strategii rozwoju gminy. W tym celu rada gminy podejmuje 

odpowiednią uchwałę. Realizacja procedury kończy się podjęciem przez radę gminy uchwały 

o przyjęciu strategii do realizacji. 
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Lp. ZADANIE TERMIN 

ETAP I – OPRACOWANIE DIAGNOZY SYTUACJI  SPOŁECZNEJ, 

GOSPODARCZEJ  

I PRZESTRZENNEJ GMINY STRZELECZKI 

1 
Powołanie zespołu do spraw opracowania „Diagnozy sytuacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Strzeleczki” 
30.11.2020 r. 

2. 
Przygotowanie scenariusza „Diagnozy sytuacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej Gminy Strzeleczki” 
10.12.2020 r. 

3 
Przygotowanie harmonogramu pracy Zespołu do spraw 

opracowania Diagnozy 
10.12.2020 r. 

4 

Opracowanie konceptualizacji badań ankietowych dotyczących 

poziomu rozwoju Gminy Strzeleczki: 

 Ankieta do badań społecznych w Gminie Strzeleczki. 

31.12.2020 r. 

5 Opracowanie ankiety do badań społecznych 31.12.2020 r. 

6 
Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców 

Gminy; redystrybucja i zebranie ankiet 
25.02.2021 r. 

7 Opracowanie i analiza ankiet 30.03.2021 r. 

8 

Zebranie informacji i materiałów niezbędnych do opracowania 

Strategii, a będących w posiadaniu Urzędu Gminy Strzeleczki: 

- posiadanych ocen realizacji poprzedniej Strategii, ze 

szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych i wykonanych 

lub niewykonanych zadań inwestycyjnych, 

 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Strzeleczki, 

 Schematu Organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki, 

 Sprawozdań z wykonania budżetu za 2017, 2018 i 2019 

rok, 

 Uchwała budżetowa Gminy Strzeleczki 2020 r., 

 Rocznych sprawozdań o nadwyżce/deficycie za lata 

2017, 2018 i 2019, 

 Rocznych sprawozdań o stanie zobowiązań za lata 2017, 

2018 i 2019, 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030, 

Innych posiadanych informacji, analiz i ocen dotyczących 

Gminy Strzeleczki. 

30.03.2021 r. 

9 

Opracowanie Diagnozy według następującego scenariusza: 

Spis treści 

Rozdział 1. Wprowadzenie 

Rozdział 2. Aspekty lokalizacyjne 

Rozdział 3. Ludność i procesy demograficzne 

27.04.2021 r. 
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Rozdział 4. Jednostki organizacyjne 

Rozdział 5. Gospodarka i rynek pracy 

Rozdział 6. Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, 

gospodarka komunalna 

Rozdział 7. Gospodarka przestrzenna oraz ochrona zabytków 

Rozdział 8. Lokalny transport zbiorowy 

Rozdział 9. Oświata 

Rozdział 10.  Pomoc społeczna 

Rozdział 11. Kultura, promocja, współpraca z organizacjami, 

sport oraz turystyka 

Rozdział 12. Bezpieczeństwo publiczne 

Rozdział 12. Ochrona zdrowia 

Rozdział 13. Współpraca z podmiotami samorządowymi oraz 

ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw 

Rozdział 15. Sytuacja finansowa 

Rozdział 16. Obraz gminy Strzeleczki według danych GUS na 

dzień 31.12.2019 r. 

Rozdział 17. Podsumowanie ankiet z badań społecznych 

Rozdział 18. Wnioski z diagnozy oraz rekomendacje 

Bibliografia  

Spis tabel 

Spis wykresów 

Spis obrazów  

Wykaz załączników 

10 
Naniesienie uwag i poprawek do Diagnozy przez Gminę 

Strzeleczki 
28.05.2021 r. 

11 
Naniesienie uwag i poprawek wniesionych przez Gminę 

Strzeleczki do Diagnozy 
05.06.2021 r. 

ETAP II – OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY STRZELECZKI DO 

2030 ROKU 

12 

Powołanie zespołu ds. opracowywania „Strategii Rozwoju 

Gminy Strzeleczki do 2030 roku” przez Centrum Kreacji 

i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o. 

05.06.2021 r. 

13 Przygotowanie harmonogramu prac zespołu projektowego 05.06.2021 r. 

14 
Przygotowanie scenariusza „Strategii Rozwoju Gminy 

Strzeleczki do 2030 roku” 
05.06.2021 r. 

15 
Akceptacja harmonogramu prac zespołu projektowego przez 

Wójta Gminy Strzeleczki 
10.06.2021 r. 
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16 Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 10.06.2021 r. 

17 

Opracowanie WIZJI i MISJI Gminy Strzeleczki: 

 Cele strategiczne (obszary rozwojowe), 

 Cele operacyjne oraz proponowane kierunki działań. 

Zgodność ze strategicznymi dokumentami krajowymi 

i województwa opolskiego. 

15.06.2021 r. 

18 

Zebranie propozycji zadań inwestycyjnych i społecznych 

Gminy Strzeleczki do roku 2030 w podziale: 

1. Zadania strategiczne; 

1.1. Inwestycyjne, 

1.2. Społeczne, 

2. Zadania operacyjne sołectw; 

2.1. Inwestycyjne, 

2.2. Społeczne, 

3. Zadania do realizacji w ramach SRG, 

4. Zadania do realizacji w ramach PPP. 

 

30.06.2021 r. 

19 

Redakcja poszczególnych rozdziałów „Strategii Rozwoju 

Gminy Strzeleczki do 2030 roku” 

 – ETAP II 

1. Wprowadzenie 

1.1. Procedura tworzenia Strategii 

1.2. Rola Strategii oraz wynikające z niej funkcje 

1.3. Harmonogram prac 

2. Ogólna charakterystyka gminy  

3. Finanse i budżet Gminy Strzeleczki 

4. Partycypacja społeczna 

5. Wnioski z Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej Gminy Strzeleczki 

4. Analiza SWOT Gminy Strzeleczki 

5. Strategiczne kierunki rozwoju Gminy Strzeleczki 

5.1. Wizja Rozwoju Gminy Strzeleczki 

5.2. Misja Rozwoju Gminy Strzeleczki 

5.3. Cel strategiczny 

6. Obszary strategiczne, priorytetowe, kierunki działań 

7. Zadania inwestycyjne i społeczne dla Gminy Strzeleczki 

na lata 2021-2030 

8. Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 

roku z założeniami dokumentów wyższego rzędu 

9. System wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii 

Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku 

14.07.2021 r. 
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9. Ramy finansowe realizacji i źródeł finansowania Strategii 

Rozwoju Gminy Strzeleczki na lata 2021-2030 

20 

Organizacja konsultacji społecznych - zgodnie z art. 30 ust. 1 

ustawy o i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz 

art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze 

zm.), – część pierwsza, których celem jest przedstawienie 

założeń metodologicznych Strategii oraz wypracowanie wizji, 

misji i celów strategicznych oraz zadań inwestycyjnych, które 

będą objęte Strategią. 

Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczestników 

konsultacji społecznych, zgodnie z obostrzeniami, 

wynikającymi z pandemii COVID-19; 

- nauczyciele, 

- sołtysi, 

- radni, 

- przedsiębiorcy, 

- proboszczowie, 

- działacze kultury, 

- działacze sportu, 

- mieszkańcy gminy. 

 

Tekst zaproszenia na spotkanie konsultacyjne dotyczące 

opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 

roku”. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.), ogłaszamy konsultacje 

dotyczące opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki 

do 2030 roku”, które trwać będą od 15.07.2021r. do 

14.08.2021r. 

W ramach konsultacji prosimy o wyrażenie opinii o: 

1.„Diagnozie sytuacji społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej Gminy Strzeleczki”, 

2.Wizji oraz misji, 

3. Obszarach tematycznych oraz zdefiniowanych dla 

nich celów strategicznych i kierunków działań, 

4. Zebranych w ramach partycypacji społecznej i badań 

społecznych zadań inwestycyjnych i społecznych. 

30.08.2021r.-

30.09.2021r. 
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W trakcie konsultacji społecznej prosimy o zgłaszanie uwag. 

Można również zgłaszać własne zadania inwestycyjne 

i społeczne, zgodnie z kartą zadań stanowiąca załącznik nr 1 do 

niniejszego obwieszczenia. 

 

Jednocześnie zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne, 

które odbędzie się 10.08.2021r. w Urzędzie Gminy Strzeleczki. 

 

Program spotkania będzie następujący: 

1) Otwarcie zebrania przez Wójta Gminy Strzeleczki. 

2) Prezentacja PowerPoint, jako wprowadzenie do dyskusji, 

która prezentować będzie „Strategii Rozwoju Gminy 

Strzeleczki do 2030 roku” według następującego scenariusza: 

1. Wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej Gminy Strzeleczki, 

2. Wizja oraz misja Gminy Strzeleczki, 

3. Obszary tematyczne, a w nich cele strategiczne 

 i kierunki działań, 

4. Zadania inwestycyjne Gminy Strzeleczki do 

realizacji w latach 2021-2030, 

5. Zadania społeczne Gminy Strzeleczki do realizacji  

w latach 2021-2030, 

6. Monitoring i ewaluacja oraz procedury uaktualnienia 

„Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku” 

z dokumentami planistycznymi na poziomie kraju i 

województwa opolskiego. 

3) Prezentacja. 

4) Podsumowanie. Wnioski. Rekomendacje. 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu 

konsultacyjnym. 

21 
Naniesienie uwag i poprawek do „Strategii Rozwoju Gminy 

Strzeleczki do 2030 roku” 
15.08 

22 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu Strategii, w tym przygotowanie wniosku 

o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3.10.2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze 

zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

w sprawie konieczności /lub jej braku sporządzenia prognozy 

16.08.2021r. -

15.09.2021r. 
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oddziaływania na środowisko, uwzględnienie ewentualnych 

uwag w Strategii oraz przeprowadzenie wymaganych 

konsultacji społecznych. 

23 
Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności 

i efektywności realizacji Strategii. 

16.08.2021r. -

15.09.2021r. 

24 

Przedłożenie projektu Zarządowi Województwa Opolskiego w 

celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględniania ustaleń 

i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie określonych w Strategii 

Rozwoju Województwa. 

(Zarząd ma 30 dni) 

16.08.2021r. -

15.09.2021r. 

25 

Przyjęcie przez Radę Gminy Strzeleczki w drodze uchwały 

„Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku” 

poprzedzone prezentacją Strategii na Komisjach Rady Gminy. 

30.09.2021 r. 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIII    

OOGGÓÓLLNNAA  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  GGMMIINNYY      

2.1. Aspekt lokalizacyjny 

  

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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Obraz 1. Mapa Polski, powiatu krapkowickiego i gminy Strzeleczki 

Źródło: http://strzeleczki.pl/ 

 

 

Obraz 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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Obraz 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 sieci 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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2.2. Ludność i procesy demograficzne 

 

 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 przysiółku Urszulawice, 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 podstawie danych Urzędy Gminy Strzeleczki 

 

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

Sołectwa z przysiółkami Liczba mieszkańców 

Racławiczki 751 

Dobra 698 

Kujawy 639 

Łowkowice 587 

Zielina 531 

Komorniki 450 

Dziedzice 420 

Pisarzowice 325 

Moszna 311 

Ścigów 307 

Smolarnia 241 

Buława 96 

Nowy Bud 82 

Wawrzyńcowice 65 

Nowy Młyn 45 
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Kopalina 21 

Urszulanowice 10 

Strzeleczki 1555 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Strzeleczki 

 

Wykres 1. Liczba ludności według płci oraz grup wieku w 2019 r.  

Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/ 
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Tabela 3. 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 12,0 

przedprodukcyjnym 

produkcyjnym 39893 4791 12,0 

poprodukcyjnym 13907 1410 10,1 
Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/ 

 

Tabela 4. 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/ 

 

Wykres 2. Migracje ludności na pobyt stały w 2019 r. 

 

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

 

Tabela 5. 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. 
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https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
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Tabela 6. 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. 

 

Tabela 7. 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 

 

 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. 
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2.3. Gospodarka i rynek pracy 

2.3.1. 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 3. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy Strzeleczki 

w latach 2015 – 2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

 

Tabela 8. 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 

przemysłowym 538 72 

433 435 443 454
484
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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:  

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

2) Filplast Sp. z o.o., 

3) STYLBRUK Spółka Jawna, 

4) BEWA, 

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

6) P.P.U.H. Ray-Trans Rajmund Józef, 

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

8) P.P.H.U. VENUS Spółka Jawna, 

9) Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Kostka, 

10) Zakład Prac Leśnych S.C., 

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

 2.3.2. 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 9. 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. 
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2.4. Oświata, kultura, sport i rekreacja 

 

2.4.1. Oświata 

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 10. 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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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. 

 

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.  

 

Placówki oświatowe w Gminie Strzeleczki: 

 

1. Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach 

 

Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach to szkoła z długą tradycją. Szkoła parafialna istniała 

już z całą pewnością w XVII w. Mieściła się ona w budynku parafialnym przy tutejszym 

kościele. Na przestrzeni wieków była wielokrotnie przebudowywana i remontowana. Od 2017 

roku szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach. W budynku przy ulicy Sienkiewicza 3 uczą się 

uczniowie klas I-VI, a w budynku przy ulicy Sienkiewicza 37 (budynek, w którym mieściło 

się gimnazjum) w nowoczesnych gabinetach uczą się uczniowie klas siódmych i ósmych 

z całej gminy. Szkoła posiada bogate zaplecze dydaktyczne i sportowe. Do dyspozycji 

uczniów jest sala gimnastyczna, orlik i siłownia na świeżym powietrzu. 
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Dane teleadresowe: 

Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach 

ul. Sienkiewicza 3 

47-364 Strzeleczki 

tel/fax 774668123 

e-mail: sekretariat@pspstrzeleczki.pl 

strona www: https://spstrzeleczki.edupage.org/  

 

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole pracowało 26 nauczycieli, jeden pracownik 

administracji i 5 pracowników obsługi. Wśród nauczycieli są specjaliści z zakresu 

oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, 

doradztwa zawodowego oraz wychowania dożycia w rodzinie. 

 

Obraz 4. Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach 

 

Źródło: http://strzeleczki.pl/963/szkola-podstawowa-w-strzeleczkach.html 

 

2. Szkoła Podstawowa w Dobrej 

Obecnie nauka w Szkole Podstawowej w Dobrej odbywa się w klasach I-VI, 

a w klasie  VII i VIII uczniowie dojeżdżają do Szkoły Podstawowej  w Strzeleczkach.       

Dane teleadresowe: 

    Szkoła Podstawowa w Dobrej 

https://spstrzeleczki.edupage.org/
http://strzeleczki.pl/963/szkola-podstawowa-w-strzeleczkach.html
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    ul. Szkolna 37 

    47-364 Strzeleczki 

    tel/fax 774668305 

    e-mail: sekretariat@pspsdobra.pl 

    strona internetowa: pspdobra.pl                                                                                                            

 

Kadra: W roku szkolnym 2020/2021 w szkole pracowało 11 nauczycieli, jeden pracownik 

administracji i 2 pracowników obsługi. Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane 

kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów, a ponadto niektórzy posiadają 

uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, 

pedagogiki specjalnej, logopedii, tyflopedagogiki.       

 

 Obraz 5. Szkoła Podstawowa w Dobrej                    

 
 

Źródło: http://strzeleczki.pl/963/szkola-podstawowa-w-strzeleczkach.html 

 

3. Szkoła Podstawowa w Komornikach  

Szkoła Podstawowa w Komornikach jest szkołą o długiej tradycji. Pierwsze wiadomości 

o szkole sięgają roku 1550. Wtedy była to szkoła parafialna założona przez Zakon 

Cystersów.  Obecnie  do szkoły uczęszcza 59 uczniów z miejscowości Łowkowice, 

Komorniki i Nowy Młyn.  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 

http://strzeleczki.pl/963/szkola-podstawowa-w-strzeleczkach.html
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zatrudnionych jest 14 nauczycieli, jeden pracownik administracji i dwóch pracowników 

obsługi. 

 

Dane teleadresowe: 

Szkoła Podstawowa w Komornikach 

Komorniki, ul. Szkolna 4 

47-364 Strzeleczki 

e-mail: sekretariat@pspkomorniki.pl 

tel.  774668561 

stron internetowa: www.spkomorniki.wodip.opole.pl     

 

 

Obraz 6. Szkoła Podstawowa w Komornikach 

 

Źródło: Urząd Gminy Strzeleczki 

 

4. Szkoła Podstawowa w Zielinie 

 

Szkoła Podstawowa w Zielinie to szkoła z długą historią. Szkoła parafialna istniała już  

w XVII w. Mieściła się ona w budynku parafialnym obok plebanii w Kujawach. W latach 

1887/88 wybudowano nową szkołę. Ponieważ nie można było w Kujawach znaleźć 

odpowiedniej działki budowlanej zakupiono ją w Zielinie, niedaleko granicy z Kujawami. 

Początek XXI wieku to kolejne zmiany w pracy szkoły. W 2002 roku do budynku szkolnego 

zostało przeniesione przedszkole. Znalazło swoje miejsce obok znajdującej się na parterze 

biblioteki publicznej. 

mailto:sekretariat@pspkomorniki.pl
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Szkoła podsiada bogate zaplecze dydaktyczne. Uczniowie mają do dyspozycji m.in. 9 

bardzo dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, świetlicę, bibliotekę wraz z czytelnią, zastępczą 

salę gimnastyczną oraz zaplecze kuchenne. W placówce jest 5 oddziałów, w których uczy się 

58 uczniów. 

Dane teleadresowe 

Szkoła Podstawowa w Zielinie 

ul. Prudnicka 8 

47-370 Zielina 

tel/fax 77 4668 488 

e-mail: sekretariat@pspzielina.pl 

strona www.pspzielina@pl. 

  

Kadra: W roku szkolnym 2020/2021 w szkole pracowało 11 nauczycieli, jeden pracownik 

administracji i 5 pracowników obsługi. Wśród nauczycieli są specjaliści z zakresu 

oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii oraz wychowania do życia w rodzinie. 

 

Obraz 7. Szkoła Podstawowa w Zielinie 

 

Źródło: http://strzeleczki.pl/961/szkola-podstawowa-w-zielinie.html 

 

 

 

 

http://www.pspzielina@pl
http://strzeleczki.pl/961/szkola-podstawowa-w-zielinie.html
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5. Szkoła Podstawowa w Racławiczkach 

 

W parafialnych dokumentach istnieją sprawozdania wizytacyjne z roku 1679,1682 

oraz 1688, na których jest wzmianka o istniejącej szkole parafialnej. Nauczycielem był 

organista, który pełnił również funkcję dzwonnika i kościelnego. Pierwszym wymienionym 

nauczycielem był Paulus Ferber. Szkoła była utrzymywana przez lokalną ludność. Do szkoły 

uczęszczały dzieci z Racławic, Ścigowa, Dziedzic. 

Dane teleadresowe: 

Racławiczki, ul. Szkolna 6, 

47-370 Zielina, 

tel.774668427 

e-mail: sekretariat@pspraclawiczki.pl,  

strona internetowa www.spraclawiczki.wodip.opole.pl 

 

Aktualnie w szkole uczy się 77 uczniów, pracuje 13 nauczycieli i 4 osoby 

obsługi.  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”.  

 

  

mailto:sekretariat@pspraclawiczki.pl
http://www.spraclawiczki.wodip.opole.pl/
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Obraz 8. Szkoła Podstawowa w Racławiczkach 

 
 

Źródło: http://strzeleczki.pl/966/szkola-podstawowa-w-raclawiczkach.html 

 

 

 

 

6. Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach 

  

Historia przedszkola w Strzeleczkach sięga do początków XX wieku. Od tego czasu 

przedszkole funkcjonowało jako „freblówka” prowadzona przez pannę Seidel. W latach 1923-

1924 przedszkole przejęły siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek z Głubczyc. 

W czerwcu 2009 roku Rada Gminy Strzeleczki uchwaliła powstanie sieci publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzeleczki, pod nazwą Publiczne Przedszkole 

z  Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach, w skład których wchodzą oddziały 

zamiejscowe położone w Dobrej, Komornikach, Pisarzowicach, Dziedzicach, Racławiczkach 

i Zielinie.  

Praca przedszkola zorganizowana jest w 14 oddziałach (2 oddziały mieszane – 3-4-5-6 

latków,  5 oddziałów - 5-6 latków, 6 oddziałów do których uczęszczają dzieci 3-4 letnie 

i 1 oddział 6 latków), ogółem w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola uczęszcza 262 

dzieci. 

 

 

  

http://strzeleczki.pl/966/szkola-podstawowa-w-raclawiczkach.html
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Obraz 9. Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach 

  

Źródło: http://strzeleczki.pl/967/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-strzeleczkach.html 

 

 

Obraz 10. Publiczne Przedszkole z Oddziałem w Dobrej 

  

Źródło: http://strzeleczki.pl/967/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-strzeleczkach.html 

 

  

http://strzeleczki.pl/967/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-strzeleczkach.html
http://strzeleczki.pl/967/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-strzeleczkach.html
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Obraz 11. Publiczne Przedszkole z Oddziałem w Dziedzicach 

  

Źródło: http://strzeleczki.pl/967/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-strzeleczkach.html 

 

Obraz 12. Publiczne Przedszkole z Oddziałem w Komornikach 

  

Źródło: http://strzeleczki.pl/967/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-strzeleczkach.html 

 

Obraz 13. Publiczne Przedszkole z Oddziałem w Pisarzowicach 

  

Źródło: http://strzeleczki.pl/967/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-strzeleczkach.html 

http://strzeleczki.pl/967/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-strzeleczkach.html
http://strzeleczki.pl/967/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-strzeleczkach.html
http://strzeleczki.pl/967/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-strzeleczkach.html
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Obraz 14. Publiczne Przedszkole z Oddziałem w Racławiczkach 

  

Źródło: http://strzeleczki.pl/967/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-strzeleczkach.html 

 

Obraz 15. Publiczne Przedszkole z Oddziałem w Zielinie 

  

Źródło: http://strzeleczki.pl/967/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-strzeleczkach.html 

 

2.4.2. Kultura 

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. 

http://strzeleczki.pl/967/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-strzeleczkach.html
http://strzeleczki.pl/967/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-strzeleczkach.html
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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  

8. Świetlica w Komornikach, ul. Szkolna 2. 

 

2.4.3. 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.  

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 16. 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 17. Kort tenisowy z nawierzchnią z trawy syntetycznej 

 

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

 

Obraz 18. 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 19. 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 20. Wiejskie place rekreacyjne wraz z miejscami postojowymi 

 

 

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za rok 2020 r.” 
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Tabela 11. 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 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. 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. 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.  

 

  

https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
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Obraz 21. Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej 

 

Źródło: „Raport o stanie Gminy Strzeleczki za 2019 r.” 

Obraz 22. Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej 

    

  

Źródło: http://strzeleczki.pl/62/osrodek-wypoczynkowy-w-dobrej.html 

http://strzeleczki.pl/62/osrodek-wypoczynkowy-w-dobrej.html


Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku  

47 

 

Zamek w Mosznej 

Słynny zamek znajduje się w Mosznej – niewielkiej miejscowości, położonej zaledwie 

15 km od Krapkowic i 30 km od stolicy województwa – Opola. Zabytkowa budowla posiada 

365 pomieszczeń, 99 wież i wieżyczek, a do tego otacza ją sporych rozmiarów park, 

w którym znajdują się trzystuletnie okazy dębów. Zamek Moszna to zabytkowa rezydencja, 

której fundamenty pamiętają jeszcze połowę XVIII wieku. Dziś, odrestaurowany pałac 

w Mosznej to kluczowa atrakcja turystyczna Opolszczyzny i miejsce, do którego ściągają 

turyści z całego kraju. 

Według miejscowych legend, w czasach średniowiecznych Moszna stanowiła 

własność zakonu rycerskiego Templariuszy. Pałac w Mosznej wybudowano w połowie XVIII 

wieku, natomiast 100 lat później majątek został zakupiony przez ród Tiele-Wincklerów. 

Wielki pożar z przełomu wieków spowodował konieczność odbudowy (a jednocześnie – 

rozbudowy) zamku w Mosznej, dzięki czemu zyskał on swoje gotyckie skrzydło. Warto 

zaznaczyć, że miejsce to wielokrotnie wizytował sam cesarz Wilhelm II. Po drugiej wojnie 

światowej, pałac w Mosznej stał się własnością państwową, pełniąc przez wiele lat funkcję 

ośrodka sanatoryjnego. Zamek w Mosznej swój imponujący wygląd zawdzięcza architekturze 

o barokowych, neogotyckich i neorenesansowych wpływach, jak również klimatycznym 

usytuowaniem pośród obfitego w drzewostan parku krajobrazowego.  

Wstęp na teren pałacowo-parkowy jest odpłatny od początku marca do końca listopada. 

Można kupić standardowy bilet wstępu lub skorzystać z dodatkowych możliwości, takich jak: 

wejście do komnat (zwiedzanie z lektorem), wstęp na zamkowe wieże lub zwiedzanie 

ekstremalne, w trakcie którego można poznać niedostępne miejsca i mroczne sekrety 

skrywane od wieków w zamkowych murach. Pałac w Mosznej oferuje liczne atrakcje 

dla rodzin z dziećmi. Dla grup zorganizowanych odbywają się tutaj lekcje historii, kolonie, 

zimowiska i zielone szkoły. Na co dzień – najmłodszych turystów zaprasza się do 

specjalnej sali zabaw – Hrabiolandii oraz do pobliskiego placu zabaw. Zamek w Mosznej 

oferuje turystom także bogatą ofertę noclegową - 44 pokoje (118 miejsc noclegowych), 

w zróżnicowanym standardzie, tradycyjne menu restauracji i kawiarni, a także rozbudowaną 

ofertę biznesową w postaci sal konferencyjnych możliwość zorganizowania imprez 

okolicznościowych.  

  

https://zamkowymlyn.pl/atrakcje-opolszczyzny/zwiedzanie-opola/
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Obraz 23. Zespół pałacowo-parkowy w Mosznej 

 

 

Źródło: https://www.konferencje.pl/o/moszna-zamek,18789.html 

 

https://www.konferencje.pl/o/moszna-zamek,18789.html
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Obraz 24. Pokoje w Zamku w Mosznej 

   

   

Źródło: https://www.konferencje.pl/o/moszna-zamek,18789.html 

 

Obraz 25. Restauracja w Zamku w Mosznej 

 

Źródło: https://www.konferencje.pl/o/moszna-zamek,18789.html 

https://www.konferencje.pl/o/moszna-zamek,18789.html
https://www.konferencje.pl/o/moszna-zamek,18789.html
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Obraz 26. Kawiarnia w Zamku w Mosznej  

 

Źródło: https://www.konferencje.pl/o/moszna-zamek,18789.html 

 

Obraz 27. Sale konferencyjne na Zamku w Mosznej 

   

Źródło: https://mosznazamek.pl/oferta/sale-konferencyjne/ 

 

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej 

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej jest ośrodkiem terapeutycznym. Terapia odbywa 

się w oparciu o świadczenia kontraktowane przez NFZ lub w ramach oferty komercyjnej. 

Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń: nastroju, depresyjnych, nerwicowych, osobowości 

oraz zaburzeń psychicznych spowodowanych dysfunkcją mózgu lub/i chorobą somatyczną. 

Od kwietnia 2013 roku mieści się w nowej siedzibie, która znajduje się obok Zamku Tiele-

https://www.konferencje.pl/o/moszna-zamek,18789.html
https://mosznazamek.pl/oferta/sale-konferencyjne/
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Wincklerów, w pięknym dwudziestohektarowym parku. Centrum Terapii Nerwic w Mosznej 

jest jednym z kilku działających w Polsce całodobowych ośrodków terapeutycznych 

zajmujących się leczeniem nerwic, zaburzeń nastroju w tym depresji, zespołów 

behawioralnych, zaburzeń osobowości i zachowania i innych zaburzeń niepsychotycznych, 

gdzie dominującą procedurą leczniczą jest psychoterapia. 

 

Obraz 28. Centrum Terapii Nerwic w Mosznej 

 

 

Źródło: https://ctn-moszna.pl/galeria/nasze-centrum.html 

 

Stadnina Koni 

Ośrodek hodowli koni sportowych oraz ośrodek sportowy i turystyczny, mieści się 

w zabytkowym kompleksie pałacowo-parkowym nieopodal pałacu w Mosznej. Stadnina jest 

członkiem Polskiego Związku Hodowców Koni oraz Polskiego Związku Hodowców Koni 

Pełnej Krwi Angielskiej. W 1948 roku, w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku w Mosznej, na 

terenie zabytkowego parku w otoczeniu azalii i rododendronów, z dala od wielkomiejskich 

ośrodków rozpoczęła się historia Stadniny Koni Moszna. W 1948 roku do zabytkowych 

zabudowań posiadłości hrabiego von Tiele-Winckler - przedwojennego właściciela Zamku 

w Mosznej - zostały przeniesione pierwsze 25 klaczy rasy pełnej krwi angielskiej. Ocalałe 

klacze pochodziły głównie z prywatnych hodowli prowadzonych w polskich majątkach przed 

II wojną na terenie wielkopolski i we wschodniej Polsce W zabudowaniach gospodarczych 

pałacu w Mosznej uratowane klacze znalazły idealne warunki do dalszej hodowli. Stadnina 

https://ctn-moszna.pl/galeria/nasze-centrum.html
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w Mosznej to znany w kraju i za granicą ośrodek hodowli koni sportowych rasy pełnej krwi 

angielskiej oraz koni rasy szlachetnej półkrwi. Obecnie Stadnina Koni prowadzi również 

zorganizowane obozy jeździeckie dla dzieci i młodzieży.  

Obraz 29. Stadnina koni w Mosznej 

 

   

Źródło: http://moszna.pl/ 

 

Fabryka robotów 

Fabryka Robotów w Mosznej znajduje się przy ulicy Zamkowej, niedaleko Zamku 

Moszna. Jest to swoiste Muzeum of scrap sculpture, przedstawiające rzeźby ze złomu. Tak, 

tak, wszystko, co tutaj zobaczysz, to ręczna robota twórcy muzeum - Pana Sebastiana 

Kucharskiego, który wykonuje swe dzieła głównie ze złomu samochodowego i innych 

odpadów przeznaczonych do recyklingu. Serce jednego z robotów stanowi np. działający, ale 

https://www.polskieszlaki.pl/moszna.html
http://moszna.pl/
https://www.polskieszlaki.pl/moszna.html
https://www.polskieszlaki.pl/zamek-moszna.htm
https://www.polskieszlaki.pl/zamek-moszna.htm
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nie używany już fotel dentystyczny. Niesamowite są to dzieła, największe mają nawet 3,5 

metra wysokości, ważą ponad 800 kg i potrzebowały wielu godzin na zbudowanie. 

Stworzenie takich dużych egzemplarzy zabiera właścicielowi nawet ponad 700 godzin. Każdy 

robot jest tutaj opisany na karteczce, tzn. skąd pochodzi inspiracja na jego stworzenie, ile 

waży i ile czasu zajęła jego budowa.  

 

Obraz 30. Fabryka robotów w Mosznej 

      

 

 

Źródło: https://www.polskieszlaki.pl/fabryka-robotow-w-mosznej.htm 
 

  

https://www.polskieszlaki.pl/fabryka-robotow-w-mosznej.htm
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2.5. Ochrona zabytków 

 

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 31. Zespół pałacowo-parkowy w Mosznej 

 

 

 

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

 

 

  

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


Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku  

56 

 

Obraz 32. 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 33. 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.  

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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Obraz 34. Kościół parafialny p.w. św. Marcina  

   

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

 

2. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego jest kościołem cmentarnym. Wzniesiony 

został w stylu neogotyckim. Świątynia powstała na planie prostokąta z węższym, trójbocznie 

zamkniętym prezbiterium, jest murowana z czerwonej cegły i nakryta dachem dwuspadowym, 

nad którym wznosi się wieża. Ściany prezbiterium oraz naroża nawy wzmocnione są 

przyporami. Wszystkie okna świątyni oraz drzwi wejściowe zakończone ostrym łukiem.  

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
http://strzeleczki.pl/download/1080/25nawa-i-prezbiterium.jpeg
http://strzeleczki.pl/download/1159/strzeleczki_kosciol_male2.jpeg
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Obraz 35. Cmentarny kościółek gotycki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

   

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. 

  

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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Obraz 36. Kościół w Dobrej 

 

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

 

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 37. Kapliczka z dzwonnicą - koniec XIX w. 

 

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

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

1. Kościół p. w. 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. 

 

Obraz 38. Kościół p. w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 

  

 

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

 

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
http://strzeleczki.pl/download/959/310807-komorniki-071-a4-druk.jpeg
http://strzeleczki.pl/download/974/310807-komorniki-190-a4-druk.jpeg
http://strzeleczki.pl/download/965/310807-komorniki-142-a4-druk.jpeg
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2. Kapliczka - zbudowana ok. połowy XIX w. Kwadratowa, sklepiona krzyżowo z wejściem 

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

siodłowy. 

 

Kujawy 

1. Kościół parafialny p. w. 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 39. Kościół parafialny pw. św. Trójcy 

     

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

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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2. Zabytkowy zespół pałacowo-parkowy - pochodzi z  przełomu XIX i XX  wieku,  obecnie 

stanowi własność prywatną. 

Obraz 40. 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 41. Wiatrak w Łowkowicach 

 

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

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
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2. Kapliczka - zbudowana w XIX w., murowana, otynkowana, prostokątna, sklepiona 

krzyżowo.  

3. Krzyż przydrożny - ludowy, drewniany z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego i u dołu 

płaskorzeźbą Najświętszej Marii Panny. 

Pisarzowice 

1. Kościół parafialny p. w. 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 42. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła 

 

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

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
http://strzeleczki.pl/download/1019/20807-zygmunt-116-druk.jpeg
http://strzeleczki.pl/download/1020/20807-zygmunt-125-a4-druk.jpeg
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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 43. Pałac z połowy XVII w. w Pisarzowicach 

 

 

 

 

 

 

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

 

Racławiczki 

Kościół parafialny p. w. 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 44. Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny 

   

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

 

Smolarnia 

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

Obraz 45. Kapliczka - dzwonnica w Smolarni 

 

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

http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
http://strzeleczki.pl/11/zabytki.html
http://strzeleczki.pl/download/1037/10807-zygmunt-298-a4a-druk.jpeg
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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 46. 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 47. Kapliczka w Zielinie 

    

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

 

2.6. Obraz gminy Strzeleczki według danych GUS na dzień 

31.12.2019 r. 

 

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 

 

     2019 

Liczba 
miejscowości 13 

sołectw 13 

Powierzchnia w km2 118 

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

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. 
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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 12,0 

przedprodukcyjnym 

produkcyjnym 39893 4791 12,0 

poprodukcyjnym 13907 1410 10,1 
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FINANSE PUBLICZNE 

 

 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

indywidualne a 

przeznaczone na sprzedaż lub 

wynajem b - - 

a Przeznaczone na użytek własny inwestora 

b Łącznie z budownictwem indywidualnym przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem 
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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 

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 - - - 
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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. 

 

 

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 
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KULTURA, SPORT 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

  

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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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 

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 365 rodzin pobierających 

świadczeniea 

5,6

5,2

4,7

4,3
4 
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4,8

4,1
3,8 3,8
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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 

 

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 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIIIII    

FFIINNAANNSSEE  GGMMIINNYY  SSTTRRZZEELLEECCZZKKII  
 

Budżet gminy jest planem dochodów i wydatków gminy, uchwalanym na rok 

kalendarzowy w formie uchwały budżetowej. Projekt budżetu sporządza wójt gminy, 

uwzględniając wskazania Rady Gminy i zasady prawa budżetowego. Analiza budżetu Gminy 

Strzeleczki obejmuje lata 2018-2020 i opiera się na danych pochodzących z rocznych 

sprawozdań. 

 

Wykres 4. Udział dochodów własnych do dochodów ogółem 

 

 Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 5. Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 12. Dochody i wydatki budżetu gminy według rodzajów w 2019 r. 

 

Źródło: https://opole.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/ 
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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.” 
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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 13. Struktura dochodów budżetu gminy według działów 

 

Struktura dochodów budżetu 

gminy według działów 
2017 2018 2019 2020 

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 

Rolnictwo  

i łowiectwo 
2,1 1,8 8,8 3,5 

Transport  

i łączność 
- - 1,5 0,5 

Gospodarka mieszkaniowa 1,1 0,8 1,5 1,0 

Administracja publiczna 0,4 0,3 0,3 0,4 

Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 
0,1 0,2 0,0 0,0 

Różne rozliczenia 37,4 36,9 32,6 33,7 

Oświata  

i wychowanie 
1,5 1,7 1,5 1,6 

Pomoc społeczna 1,4 1,5 1,1 1,1 
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Pozostałe zadania  

w zakresie polityki społecznej 
- - - - 

Edukacyjna opieka wychowawcza 0,2 0,1 0,0 0,0 

Rodzina 19,4 19,3 19,6 23,7 

Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska 
3,4 3,9 3,3 5,1 

Kultura  

i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

0,0 - 0,0 0,1 

Kultura fizyczna 0,0 0,0 0,1 0,0 

Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych  

i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości 

prawnej 

28,8 28,8 25,1 25 

Pozostałe 4,2 4,7 4,6 4,4 

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

 

Tabela 14. Struktura wydatków budżetu gminy według działów 

Struktura wydatków 

budżetu gminy 

według działów 

2017 2018 2019 2020 

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 

Rolnictwo  

i łowiectwo 
8,2 14,8 10,7 13,7 

Transport  

i łączność 
4,1 2,5 6,1 5,6 

Gospodarka 

mieszkaniowa 
0,6 0,6 0,8 0,3 

Administracja 

publiczna 
13,0 12,4 11,0 10,1 

Bezpieczeństwo 

publiczne  

i ochrona 

przeciwpożarowa 

3,4 1,0 0,9 0,9 

Różne rozliczenia - - - - 
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Oświata  

i wychowanie 
30,7 30,0 28,9 28,2 

Pomoc społeczna 4,1 4,0 3,7 3,4 

Pozostałe zadania  

w zakresie polityki 

społecznej 

- - - - 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
0,3 0,2 0,1 0,1 

Rodzina 19,9 18,9 20,9 23,3 

Gospodarka 

komunalna  

i ochrona środowiska 

6,1 6,6 7,7 6,7 

Kultura  

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

4,0 4,0 3,8 3,0 

Kultura fizyczna 1,7 1,2 1,7 1,1 

Działalność 

usługowa 
0,1 0,1 0,1 0,1 

Ochrona zdrowia 0,3 0,4 
0,3 

 
0,3 

Pozostałe 3,5 3,3 3,3 3,2 

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

 

 

W ostatnich latach najwięcej bo ponad 28% wydatków budżetu stanowią wydatki na 

oświatę, około 20% budżetu stanowią wydatki na rodziny, na rolnictwo i łowiectwo oraz na 

administrację publiczną przeznacza się rocznie do kilkunastu procent budżetu, wydatki na 

gospodarkę komunalną i ochronne środowiska oraz na transport stanowią 5-7% budżetu.   
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Tabela 15. 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 16. 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 
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Smolarnia 9 199,96 6 047,25 10 000,00 

Strzeleczki 3 300,00 - 6 311,40 

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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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIVV    

PPAARRTTYYCCYYPPAACCJJAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNAA  
 

4.1. Wyniki badań społecznych 

 

Charakterystyka grupy docelowej  

 

Wykres 9.  Liczba ankietowanych według płci 

  

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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Wykres 10. Liczba ankietowanych według wieku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 11. Liczba ankietowanych według wykształcenia 
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Wykres 12. Liczba ankietowanych według zatrudnienia 

 

  

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. 
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4.1.1. Analiza poszczególnych pytań zawartych w ankietach 

Wykres 13. PYTANIE 1. Czy według Pani/Pana Gminie Strzeleczki potrzebna jest strategia 

rozwoju mająca na celu ożywić jego rozwój społeczny, przestrzenny i gospodarczy? 

 

 

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). 

  

25%

38%

25%

10%

2% 1% 0%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

1. Czy według Pani/Pana Gminie Strzeleczki potrzebna jest 

strategia rozwoju mająca na celu ożywić jego rozwój społeczny, 

przestrzenny i gospodarczy?



Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku  

93 

 

Wykres 14. PYTANIE 2. Jak ocenia Pani/Pan dotychczasowe wykorzystanie możliwości 

rozwojowych Gminy Strzeleczki? 

 

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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Wykres 15. PYTANIE 3. Jak ocenia Pani/Pan dotychczasowe zaangażowanie władz Gminy 

Strzeleczki w rozwiązywanie występujących problemów na jego obszarze w niżej podanych 

sferach? 

 

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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11%

4%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

bardzo

wysokie

wysokie raczej

wysokie

trudno

powiedzieć

raczej małe małe bardzo małe

3. Jak ocenia Pani/Pan dotychczasowe zaangażowanie władz Gminy 

Strzeleczki w rozwiązywanie występujących problemów na jego 

obszarze w niżej podanych sferach?

sfera społeczna sfera przestrzenna sfera gospodarcza
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PYTANIE 4. Jaka jest Pani/Pana ocena efektów dotychczasowych działań samorządu 

gminy Strzeleczki dotyczących niżej podanych zagadnień? 

Wykres 16. Ocena działań samorządu gminy w zakresie wykorzystania dziedzictwa 

historycznego i kulturowego 

 

1) Na pytanie o dotychczasowe działania samorządu najwięcej osób wypowiedziało się, iż 

dobrze są wykorzystywane dziedzictwa historyczne i kulturowe w gminie. 

Wykres 17. Ocena  działań samorządu gminy w zakresie rozwoju walorów przyrodniczo-

krajobrazowych 

2) Na pytanie o dotychczasowe działania samorządu najwięcej osób wypowiedziało się, że 

w gminie dobrze są rozwijane walory przyrodniczo-krajobrazowych. 

14%

42%
25%

13%

4% 1%
1%

1) wykorzystanie dziedzictwa historycznego i kulturowego

bardzo dobrze

dobrze

raczej dobrze

trudno powiedzieć

raczej źle

źle

bardzo źle

15%

39%
29%

7%

5%
3% 2%

2) rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych

bardzo dobrze

dobrze

raczej dobrze

trudno powiedzieć

raczej źle

źle

bardzo źle
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Wykres 18. Ocena działań samorządu gminy w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej 

3) Na pytanie o dotychczasowe działania samorządu najwięcej osób odpowiedziało, że dobrze 

i raczej dobrze jest rozwinięta infrastruktura turystyczna w gminie. 

 

Wykres 19. Ocena działań samorządu gminy w zakresie zwiększenia atrakcyjności 

inwestycyjnej  

 

4) Na pytanie dotyczące zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej najwięcej osób 

odpowiedziało, że raczej dobre są dotychczasowe działania samorządu gminy w tej 

dziedzinie. 

9%

29%

29%

18%

9%

4% 2%

3) rozwój infrastruktury turystycznej

bardzo dobrze

dobrze

raczej dobrze

trudno powiedzieć

raczej źle

źle

bardzo źle

8%

24%

28%

26%

7%

3% 4%

4) zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

bardzo dobrze

dobrze

raczej dobrze

trudno powiedzieć

raczej źle

źle

bardzo źle
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Wykres 20. Ocena działań samorządu gminy w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego 

5) Na pytanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego najwięcej osób 

oceniło działania samorządu gminy na dobre i raczej dobre. 

 

Wykres 21. Ocena działań samorządu gminy w zakresie zagospodarowania potencjału 

ludzkiego 

 

6) Na pytanie dotyczące zagospodarowania potencjału ludzkiego najwięcej osób 

odpowiedziało, że raczej dobre są działania samorządu gminy w tej dziedzinie. 

14%

25%

26%

19%

10%

2% 4%

5) poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

bardzo dobrze

dobrze

raczej dobrze

trudno powiedzieć

raczej źle

źle

bardzo źle

7%

24%

35%

24%

7%

3%

6) zagospodarowanie potencjału ludzkiego 

bardzo dobrze

dobrze

raczej dobrze

trudno powiedzieć

raczej źle

źle
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Wykres 22. Ocena działań samorządu gminy w zakresie dostępu do podstawowej opieki 

zdrowotnej 

 

7) Na pytanie dotyczące dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej najwięcej osób 

stwierdziło, że dobre są działania samorządu gminy w tej dziedzinie. 

 

Wykres 23. Ocena działań samorządu gminy w zakresie rozwoju bazy oświatowej 

 

8) Na pytanie dotyczące rozwoju bazy oświatowej najwięcej osób oceniło działania 

samorządu gminy na dobre. 

 

8%

29%

24%

19%

12%

3%

5%

7) w zakresie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej

bardzo dobrze

dobrze

raczej dobrze

trudno powiedzieć

raczej źle

źle

bardzo źle

14%

34%

30%

17%

2% 1% 2%

8) rozwój bazy oświatowej

bardzo dobrze

dobrze

raczej dobrze

trudno powiedzieć

raczej źle

źle

bardzo źle
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Wykres 24. Ocena działań samorządu gminy w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej 

 

9) Na pytanie dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej najwięcej osób oceniło działania 

samorządu gminy na dobre. 

 

Wykres 25. Ocena działań samorządu gminy w zakresie odnawialnych źródeł energii 

 

10) Na pytanie dotyczące odnawialnych źródeł energii najwięcej osób oceniło działania 

samorządu gminy na dobre. 

 

  

25%

35%

29%

5%

2% 2%2%

9) rozwój infrastruktury technicznej

bardzo dobrze

dobrze

raczej dobrze

trudno powiedzieć

raczej źle

źle

bardzo źle

6%

29%

25%

27%

5%
4% 4%

10) odnawialne źródła energii

bardzo dobrze

dobrze

raczej dobrze

trudno powiedzieć

raczej źle

źle

bardzo źle
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Wykres 26. Ocena działań samorządu gminy w zakresie rozwoju kulturalnego 

 

11) Na pytanie dotyczące rozwoju kulturalnego najwięcej osób oceniło działania samorządu 

gminy na dobre i raczej dobre. 

 

Wykres 27. Ocena działań samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania skutkom 

wywoływanym przez pandemię COVID-19 

 

12) Na pytanie dotyczące przeciwdziałania skutkom wywoływanym przez pandemię COVID-

19 najwięcej osób oceniło działania samorządu gminy na dobre i raczej dobre. 

 

19%

29%
29%

16%

4%

2%
1%

11) rozwój kulturalny 

bardzo dobrze

dobrze

raczej dobrze

trudno powiedzieć

raczej źle

źle

bardzo źle

13%

25%

25%

27%

7%

2% 1%

12) przeciwdziałanie skutkom wywoływanym przez pandemię 

COVID-19

bardzo dobrze

dobrze

raczej dobrze

trudno powiedzieć

raczej źle

źle

bardzo źle
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PYTANIE 5. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery społecznej w Gminie 

Strzeleczki, które powinny być rozwiązane w latach 2021-2027. 

Wykres 28. Ocena stopnia ważności problemu, jakim jest występujące bezrobocie i ubóstwo 

na obszarze gminy 

 

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. 

Wykres 29. Ocena stopnia ważności problemu, jakim jest struktura wiekowa, starzenie się 

właścicieli gospodarstw 

 

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. 

30%

46%

23%

1%

1) występujące bezrobocie i ubóstwo na obszarze gminy

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

19%

46%

27%

7%

1%

2) struktura wiekowa, starzenie się właścicieli gospodarstw

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

zdecydowanie nieważny
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Wykres 30. Ocena stopnia ważności problemu, jakim jest aktywność społeczna ludzi młodych 

 

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. 

 

Wykres 31. Ocena stopnia ważności problemu, jakim jest odpływ z gminy ludzi młodych 

 

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. 

35%

46%

15%

3% 1%

3) aktywność społeczna ludzi młodych

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

zdecydowanie nieważny

50%

34%

14%

2%

4) odpływ z gminy ludzi młodych

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny
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Wykres 32. Ocena stopnia ważności problemu, jakim są skutki pandemii COVID-19 

 

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. 

Wykres 33. Ocena stopnia ważności problemu, jakim jest działalność GOK 

 

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. 

  

31%

38%

29%

1% 1%

5) skutki pandemii COVID-19

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

zdecydowanie nieważny

23%

45%

21%

10%

1%

6) działalność GOK

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

zdecydowanie nieważny
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Wykres 34. Ocena ważności problemu, jakim jest niski poziom współpracy i współdziałania 

mieszkańców gminy 

 

7) 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. 

 

Wykres 35. Ocena ważności problemu, jakim jest niewystarczająca liczby mieszkań 

 

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.  

23%

46%

30%

1%

7) niski poziom współpracy i współdziałania mieszkańców 

gminy

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

23%

46%

29%

1% 1%

8) niewystarczająca liczba mieszkań

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

zdecydowanie nieważny
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Wykres 36. Ocena ważności problemu, jakim jest dostęp do pomocy medycznej 

 

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. 

 

Wykres 37. Ocena ważności problemu, jakim jest dostęp do pomocy społecznej 

 

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. 

52%
37%

10%

1%

9) dostęp do pomocy medycznej

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

zdecydowanie nieważny

30%

51%

18%

1%

10) dostęp do pomocy społecznej

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

zdecydowanie nieważny
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Wykres 38. Ocena ważności problemu, jakim jest zmniejszający się przyrost naturalny 

 

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.  

Wykres 39.  Ocena ważności problemu, jakim jest małe poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców 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.  

  

21%

37%

34%

7%

1%

11) zmniejszający się przyrost naturalny

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

zdecydowanie nieważny

16%

42%

26%

14%

2%

12) małe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

zdecydowanie nieważny
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6. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery przestrzennej w Gminie Strzeleczki 

które powinny być rozwiązane w latach 2021-2027. 

 

Wykres 40. Ocena ważności problemu, jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców gminy w 

aspekcie długookresowych skutków pandemii COVID-19

 

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.  

Wykres 41. Ocena ważności problemu, jakim jest rewitalizacja obszarów wiejskich 

 

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. 

31%

43%

21%

4% 1%

1) bezpieczeństwo mieszkańców gminy w aspekcie 

długookresowych skutków pandemii COVID-19

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

22%

60%

15%

3%

2) rewitalizacja obszarów wiejskich

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny
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Wykres 42. Ocena ważności problemu, jakim jest ograniczony dostęp do sieci 

kanalizacyjnej, w tym do przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

 

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. 

Wykres 43. Ocena ważności problemu, jakim jest stan infrastruktury drogowej na terenie 

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. 

57%
35%

6% 2%

3) ograniczony dostęp do sieci kanalizacyjnej, w tym do 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

50%

44%

5%

1%

4) stan infrastruktury drogowej na terenie gminy

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny



Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku  

109 

 

Wykres 44. Ocena ważności problemu, jakim są niewystarczające inwestycje w zakresie 

obiektów sportowych na terenie gminy 

 

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. 

Wykres 45. Ocena ważności problemu, jakim są bariery architektoniczne dla osób 

niepełnosprawnych na terenie 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. 

17%

44%

30%

9%

5) niewystarczające inwestycje w zakresie obiektów 

sportowych na terenie gminy

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

31%

49%

20%

6) bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych na 

terenie gminy

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć
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Wykres 46. Ocena ważności problem, jakim jest stan obiektów użyteczności publicznej 

 

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. 

Wykres 47. Ocena ważności problemu, jakim jest rozwój bazy kulturalnej w gminie 

 

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. 

  

41%

48%

10%

1%

7) stan obiektów użyteczności publicznej

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

25%

53%

15%

7%

8) rozwój bazy kulturalnej w gminie

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny
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6. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery gospodarczej w Gminie Strzeleczki, 

które powinny być rozwiązane w latach 2021-2027. 

Wykres 48. Ocena ważności problemu, jakim jest aktywność gospodarczej ludzi młodych

 

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. 

Wykres 49. Ocena ważności problemu, jakim są systemy wspierania przedsiębiorczości 

 

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. 

38%

52%

9%

1%

1) aktywność gospodarcza ludzi młodych

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

35%

56%

8%

1%

2) systemy wspierania przedsiębiorczości

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny
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Wykres 50. Ocena ważności problemu, jakim jest duża liczba mieszkańców w wieku 

przedemerytalnym 

 

3) 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. 

 

Wykres 51. Ocena ważności problemu, jakim jest sieć skupu i sprzedaży płodów rolnych 

 

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.  

14%

47%

35%

4%

3) duża liczba mieszkańców w wieku przedemerytalnym

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

17%

36%
32%

12%

3%

4) sieć skupu i sprzedaży płodów rolnych

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

zdecydowanie nie
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Wykres 52. Ocena ważności problemu, jakim jest dostęp do edukacji 

 

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.  

Wykres 53. Ocena ważności problemu, jakim jest rozwój usług na terenie 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.  

 

45%

46%

9%

5) dostęp do edukacji

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

31%

55%

13%

1%

6) rozwój usług na terenie gminy

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny



Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku  

114 

 

Wykres 54. Ocena ważności problemu, jakim jest rozwój handlu na terenie gminy 

 

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. 

Wykres 55. Ocena ważności problemu, jakim jest promocja gminy 

 

10) 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.  

  

29%

49%

18%

3% 1%

7) rozwój handlu na terenie gminy

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

zdecydowanie nieważny

31%

39%

19%

10%

1%

8) promocja gminy

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

zdecydowanie nieważny
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Wykres 56. Ocena ważności problemu, jakim jest dostęp do nowoczesnych technologii 

informacyjnych 

11) 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. 

 

Wykres 57. Ocena ważności problemu, jakim jest niewystarczająco rozwinięta 

infrastruktura turystyczna 

 

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. 

25%

46%

22%

7%

10) niewystarczająco rozwinięta infrastruktura 

turystyczna

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

33%

46%

19%

1%

9) dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych 

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny
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Wykres 58. Ocena ważności problemu, jakim jest rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

 

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. 

 

Wykres 59. Ocena ważności problemu, jakim jest niska efektywność rolnictwa  

 

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.  

7%

32%

54%

7%

11) rozdrobnienie gospodarstw rolnych

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

18%

33%
39%

9%

2%

12) niska efektywność rolnictwa 

zdecydowanie ważny

raczej ważny

trudno powiedzieć

raczej nieważny

zdecydowanie nieważny
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PYTANIE 8. Jakie inne problemy ze sfery społecznej, przestrzennej i gospodarczej 

Pani/Pana zdaniem, powinno rozwiązać gmina Strzeleczki w pierwszej kolejności w 

latach 2021-2027? 

Tabela 17. 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, sieć kanalizacyjną, transport publiczny, czy brak miejsc pracy. 
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PYTANIE 9.  Jaki wpływ, według Pani/Pana oceny, mogą mieć podane niżej 

czynniki/atuty gminy Strzeleczki na jego rozwój w latach 2021-2030? 

Wykres 60. Wpływ na rozwój gminy długookresowych skutków oddziaływania obostrzeń 

pandemii koronawirusa COVID-19

 

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. 

Wykres 61. Wpływ na rozwój gminy korzystnego usytuowania w sieci osiedleńczej 

i komunikacyjnej w pobliżu autostrady A4 

 

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. 

17%

34%22%

21%

4%

1) długookresowe skutki oddziaływania obostrzeń pandemii 

koronawirusa COVID-19 

bardzo wysoki

wysoki

raczej wysoki

trudno powiedzieć

raczej mały

11%

41%27%

15%

5%

2) korzystne usytuowanie w sieci osiedleńczej i 

komunikacyjnej w pobliżu autostrady A4

bardzo wysoki

wysoki

raczej wysoki

trudno powiedzieć

raczej mały
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Wykres 62. Wpływ na rozwój gminy korzystnej struktury wiekowa ludności gminy 

 

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. 

Wykres 63. Wpływ na rozwój gminy dobrego rozwoju infrastruktury technicznej

 

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. 

9%

31%

31%

25%

4% 1%

3) korzystna struktura wiekowa ludności gminy

bardzo wysoki

wysoki

raczej wysoki

trudno powiedzieć

raczej mały

mały

21%

29%

32%

30%

28%

38%

38%

38%

31%

40%

30%

28%

22%

25%

25%

11%

4%

5%

11%

5%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

telefonizacji

wodociągowania

kanalizacji

gazyfikacji

gospodarki

odpadami

4) dobry rozwój infrastruktury technicznej w zakresie:

bardzo wysoki wysoki raczej wysoki trudno powiedzieć raczej mały mały
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Wykres 64. Wpływ na rozwój gminy dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej 

 

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. 

Wykres 65. Wpływ na rozwój gminy korzystnych warunków dla rozwoju rolnictwa na 

obszarze 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. 

 

46%

29%

14%

7%

4% 1%

5) dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej

bardzo wysoki

wysoki

raczej wysoki

trudno powiedzieć

raczej mały

bardzo mały

15%

25%

28%

27%

3%
2%

6) korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa na obszarze 

gminy

bardzo wysoki

wysoki

raczej wysoki

trudno powiedzieć

raczej mały

mały
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Wykres 66. Wpływ na rozwój gminy zasobów środowiska naturalnego 

 

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. 

Wykres 67. Wpływ na rozwój gminy korzystnej struktury wiekowej ludności 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. 

 

13%

29%

28%

28%

1% 1%

7) zasoby środowiska naturalnego

bardzo wysoki

wysoki

raczej wysoki

trudno powiedzieć

raczej mały

mały

11%

24%

31%

27%

5% 2%

8) korzystna struktura wiekowa ludności gminy (duża liczba 

ludzi w wieku przedemerytalnym)

bardzo wysoki

wysoki

raczej wysoki

trudno powiedzieć

raczej mały

mały
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Wykres 68. Wpływ na rozwój gminy odnawialnych źródeł energii 

 

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. 

 

Wykres 69. Wpływ na rozwój gminy organizacji imprez wizerunkowych gminy Strzeleczki 

 

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. 

15%

41%
24%

18%

2%

9) odnawialne źródła energii

bardzo wysoki

wysoki

raczej wysoki

trudno powiedzieć

mały

11%

32%

29%

17%

4%
4% 3%

10) organizacja imprez wizerunkowych gminy Strzeleczki

bardzo wysoki

wysoki

raczej wysoki

trudno powiedzieć

raczej mały

mały

bardzo mały
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Wykres 70. Wpływ na rozwój gminy  organizacji Dni Gminy Strzeleczki 

 

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. 

Wykres 71. Wpływ na rozwój gminy działalności GOK w Strzeleczkach 

 

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.

11%

36%

26%

17%

4% 4%

11) organizacja Dni Gminy Strzeleczki

bardzo wysoki

wysoki

raczej wysoki

trudno powiedzieć

raczej mały

mały

15%

33%

25%

17%

3%
4% 3%

12) działalność GOK w Strzeleczkach

bardzo wysoki

wysoki

raczej wysoki

trudno powiedzieć

raczej mały

mały

bardzo mały
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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: 

Tabela 18. Ocena problemów mających charakter ponadlokalnych, które winny być 

rozwiązane na terenie Powiatu Krapkowickiego przy wykorzystaniu środków finansowych 

UE i EOG w alokacji 2021 – 2027 

 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%  
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11. Na pytanie dotyczące silnych i słabych stron Gminy Strzeleczki ankietowani 

wskazywali: 

Tabela 19. Silne i słabe strony gminy Strzeleczki 

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 

 

  

10. sport i rekreacja 67% 33% -poprawa stanu boisk oraz pływalni 

„Delfin” 

11. bezpieczeństwo publiczne 82% 18% - wyposażenie nowej siedziby Komendy 

Policji 

12. rynek pracy 89% 11%  

13. przedsiębiorczość 89% 11%  
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4.2. Konsultacje społeczne 

 

W okresie od 30 sierpnia do 30 września 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne, 

których celem było zebranie opinii i propozycji mieszkańców Gminy Strzeleczki dotyczących 

projektu „Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku”. Konsultacje zostały 

przeprowadzone na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) a także Zarządzenia Nr 94a/21 

Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 30.07.2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących projektu dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 

roku”. 

Dla uczestników konsultacji przygotowana została ankieta, której przedmiotem było 

zebranie opinii i uwag na temat podstawowych treści jakie zawiera „Strategii Rozwoju Gminy 

Strzeleczki do 2030 roku”, a dotyczących: 

1) Wizji Gminy Strzeleczki; 

2) Misji Gminy Strzeleczki; 

3) Deklaracji Misji Gminy Strzeleczki; 

4) Celu strategicznego; 

5) Obszarów tematycznych; 

6) Zadań inwestycyjnych i społecznych; 

7) Analizy SWOT; 

8) Źródeł finansowania zadań inwestycyjnych i społecznych ze środków pomocowych 

UE 2021-2027 i krajowych środków publicznych.  

 

W dniu 10 września 2021r. odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne, w którym 

wzięło udział 22 osoby. Łącznie w konsultacjach wzięło udział 51 osób, wypełnione zostały 

33 ankiety, wszystkie zebrane uwagi i propozycje zmian, zostały zawarte w „Sprawozdaniu 

z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 

roku”, które trwały w terminie od 30 sierpnia do 30 września 2021 r. Wynikające ze 

sprawozdania uwagi i poprawki zostały wprowadzone do „Strategii Rozwoju Gminy 

Strzeleczki do 2030 roku”. 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VV    

WWNNIIOOSSKKII  ZZ  DDIIAAGGNNOOZZYY  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ,,  

GGOOSSPPOODDAARRCCZZEEJJ  OORRAAZZ  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEJJ  GGMMIINNYY  

SSTTRRZZEELLEECCZZKKII    
 

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, które oparte jest na rosnącej konkurencyjności gospodarki w obrębie 

województwa opolskiego oraz powiatu krapkowickiego. Konkurencyjność gospodarki 

podnoszona jest m.in. przez inwestycje w sferze technicznej (budowa dróg, obwodnic), 

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 
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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 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.  

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 za granicą. 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, sieci 

szerokopasmowe, 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 pośrednictwo w tworzeniu 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 nadal  

niedostateczny stan dróg. Są one zdekapitalizowane, a w niektórych 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 34% 

mieszkańców gminy, natomiast w 2020 r. to już  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 niezbyt dobrze 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 oraz wykorzystanie walorów 

krajobrazowo-przyrodniczych Borów Niemodlińskich oraz zabytkowego Zamku w Mosznej. 

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 ośrodków 

kultury, domów kultury, opracowanie planów rozwoju sołectw, zachowanie tożsamości 
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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 już 

wymagają remontów. Warto również nadal  tworzyć nowe i modernizować już istniejące 

boiska sportowe znajdujące się na terenie gminy Strzeleczki. 

WNIOSKI I REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ROLNICTWA: 

 Kluczowe problemy rolnictwa w Gminie Strzeleczki wymagające rozwiązania, 

związane są z przemianą w strukturze agrarnej. 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. 
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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 

(3) 

średnie 

(2) 

niskie 

(3) 

średnie 

(2) 

niskie 

(3) 

niskie 

(3) 

niskie 

(3) 

2,71 
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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) 

wysoka  

(3) 
2,17 

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) 

wysoka 

(3) 

średnia 

(2) 
2,33 

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 2 sołectwach, jest „wysoka”: Strzeleczki, Moszna, 

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, do całej gminy ten wskaźnik jest 

„średni”. 

6) Dostępność komunikacyjna w sołectwie Smolarnia jest wysoka, w 7 sołectwach, jest 

„średnia”: Zielina, Ścigów, Racławiczki, Moszna, Kujawy, Dziedzice, Dobra, ten 

wskaźnik jest „niski” w odniesieniu do 6 sołectw: Wawrzyńcowice, Strzeleczki, 

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.  
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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 

warunki wyjściowe do utrzymania, a może nawet zdynamizowania zrównoważonego rozwoju 

gminy Strzeleczki w perspektywie czasowej do 2030 r. Zespół projektowy rekomenduje 

wzmocnienie działań 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 2030 roku” 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 2030 roku”, 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 

                                                 

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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2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). 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. 



Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku  

142 

 

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.  



Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku  

143 

 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VVII    

AANNAALLIIZZAA  SSWWOOTT  
 

Analiza SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) jest jedną z metod 

określania rozwoju diagnozowanego obszaru, ponieważ uwydatnia Strengths - mocne strony, 

Weaknesses - słabe strony oraz przedstawia Opportunities - szanse i Threats - zagrożenia, 

jakie mogą wystąpić w środowisku lokalnym. Mocne strony to atuty diagnozowanego 

obszaru, słabe strony to słabości, bariery i wady analizowanego obszaru. Z kolei szanse 

określają dodatkowe okoliczności pociągające za sobą korzystne zmiany, a zagrożenia – 

okoliczności, które negatywnie wpływają na plan rozwoju gminy. Szczegółowe opracowanie 

analizy SWOT jest ważnym etapem procesu planowania strategicznego, ponieważ jest to 

punkt wyjściowy dla stawianych celów strategicznych oraz podejmowanych w przyszłości 

działań społecznych. 

Zastosowana technika analityczna SWOT oparta została na czynnikach mających 

wpływ na rozwój sfery społecznej, gospodarczej, przestrzennej - pogrupowanych w cztery 

kategorie czynników strategicznych: 

Analiza SWOT została opracowana na podstawie: wniosków z „Diagnozy społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej Gminy Strzeleczki”, wyników ankiet. Analizie poddane zostały 

następujące strefy: 

 strefa społeczna, 

 strefa gospodarcza, 

 strefa przestrzenna.  
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STREFA SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, 

- Funkcjonowanie ośrodka zdrowia, 

- bezpieczeństwo publiczne,  

- poszerzanie oferty kulturalnej przez 

Gminny Ośrodek Kultury, 

- wzrost zainteresowania mieszkańców 

organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi 

i sportowo-rekreacyjnymi,  

- działalność OSP i dobre wyposażenie  

- emigracja z gminy ludzi młodych i dobrze 

wykształconych osób, 

- występujące bezrobocie,  

- zbyt mała liczba mieszkań, 

- słabo funkcjonujący transport publiczny 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- utworzenie na terenie gminy nowych 

miejsc pracy,  

- pomocnicze środki finansowe w formie 

dotacji w nowej Strategii UE 2021-2027 

pochodzące z: 

 Wieloletnich Ram Finansowych UE 

2021-2027; 

 Europejski Instrument na Rzecz 

Odbudowy i zwiększenie 

Odporności; 

 Mechanizmów Finansowych EOR 

2022-2028; 

 I innych dostępnych dla samorządów 

terytorialnych  środków publicznych 

krajowych i europejskich; 

- patologie społeczne; 

- alkoholizm,  narkomania;  

- zwiększająca się przestępczość;  

- pojawiające się chuligaństwo oraz 

wandalizm;  

- rosnące bezrobocie i ubożenie części 

społeczeństwa; 

- starzenie się społeczeństwa; 

- kolejne fale pandemii COVID-19 lub 

innych podobnych zagrożeń cywilizacyjnych  
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STREFA GOSPODARCZA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- położenie względem dużych miast (Opole, 

Krapkowice), 

- bliskość do autostrady A4, 

- korzystne położenie, umożliwiające 

łatwiejsze pozyskiwanie inwestorów, 

- duży potencjał turystyczny, 

- dobre warunki do produkcji ekologicznej 

żywności, 

- nowoczesne formy komunikowania się: 

 Poziom telekomunikacji; 

 Komputery, Internet; 

 Szybka obsługa interesantów, 

- wzrost usług w dziedzinie: budownictwa, 

rzemiosła, 

- możliwość wypromowania produktów 

regionalnych,  

- brak miejsc pracy,  

- brak wydzielonych terenów pod inwestycje, 

- słaby rozwój handlu i usług, 

- mała aktywność małych i średnich 

przedsiębiorstw, 

- brak nowych inwestorów 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- pomocnicze środki finansowe w formie 

dotacji w nowej Strategii UE 2021-2027 

pochodzące z: 

 Wieloletnich Ram Finansowych UE 

2021-2027; 

 Europejski Instrument na Rzecz 

Odbudowy i zwiększenie 

Odporności; 

 Mechanizmów Finansowych EOR 

2022-2028; 

 I innych dostępnych dla samorządów 

terytorialnych  środków publicznych 

krajowych i europejskich; 

- wykorzystanie istniejących terenów pod 

inwestycje, 

- kolejne fale pandemii COVID-19 lub 

innych podobnych zagrożeń 

cywilizacyjnych, 

- brak inwestorów, 

- wzrost podatków, 

- możliwość wystąpienia klęsk żywiołowych, 

- wysokie koszty stworzenia i utrzymania 

miejsca pracy 
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- promocja gminy w celu pozyskiwania 

inwestorów, 

- współpraca z jednostkami samorządowymi, 

- otwarcie nowych miejsc pracy 

 

STREFA PRZESTRZENNA  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- dobrze rozwinięta sieć dróg, 

- rozwinięte sieć energetyczna 

i wodociągowa 

- rozwinięta sieć szerokopasmowego 

internetu 

 

- niedostateczny stan dróg w niektórych 

miejscowościach, 

- niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych, 

- średnio rozwinięta sieć kanalizacyjna,  

- słabo rozwinięta sieć gazowa, 

- niewystarczająca liczba miejsc 

parkingowych w okolicach lokali 

użytkowych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- pomocnicze środki finansowe w formie 

dotacji w nowej Strategii UE 2021-2027 

pochodzące z: 

 Wieloletnich Ram Finansowych UE 

2021-2027; 

 Europejski Instrument na Rzecz 

Odbudowy i zwiększenie 

Odporności; 

 Mechanizmów Finansowych EOR 

2022-2028; 

 I innych dostępnych dla samorządów 

terytorialnych  środków publicznych 

krajowych i europejskich; 

- utworzenie ścieżek rowerowych, 

- poprawa stanu technicznego dróg oraz 

budowa chodników, 

- utworzenie szlaków turystycznych, 

- uzbrojenie działek pod tereny inwestycyjne  

- kolejne fale pandemii COVID-19 lub 

innych podobnych zagrożeń cywilizacyjnych 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VVIIII    

SSTTRRAATTEEGGIICCZZNNEE  KKIIEERRUUNNKKII  RROOZZWWOOJJUU  GGMMIINNYY  

SSTTRRZZEELLEECCZZKKII  
 

WIZJA ROZWOJU GMINY STRZELECZKI NA LATA 2021-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA ROZWOJU GMINY STRZELECZKI  NA LATA 2021-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Strzeleczki w 2030 roku  

to rozwinięta przemysłowo, gospodarczo oraz turystycznie gmina, 

która wykorzystuje swój potencjał rozwojowy, daje swoim 

mieszkańcom stabilizację, poczucie bezpieczeństwa oraz stwarza 

wiele możliwości dla rozwoju. Gmina Strzeleczki zaspokaja 

potrzeby wszystkich mieszkańców poprzez prowadzenie 

odpowiedzialnych polityk skierowanych do poszczególnych grup 

społecznych, jest zintegrowana i spójna wewnętrznie, 

a zrównoważony rozwój poszczególnych miejscowości korzystnie 

wpływa na dobrostan całej gminy Strzeleczki. 

Misją Gminy Strzeleczki jest, aby wszyscy mieszkańcy gminy w pozytywny 

sposób odczuwali skutki realizacji celów zawartych w Strategii Gminy 

Strzeleczki, w każdym z obszarów aktywności: społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym, przestrzennym oraz infrastrukturalnym, poprzez 

zrównoważony rozwój gminy Strzeleczki, dla poprawy standardu jakości 

życia wszystkich mieszkańców. 
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DEKLARACJA MISJI GMINY STRZELECZKI NA LATA 2021-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY 

 

 

  

Gmina Strzeleczki podejmie zdecydowane działania związane 

z pozyskiwaniem jak największych środków finansowych z funduszy UE 

2021-2027 oraz innych dostępnych krajowych i europejskich środków 

publicznych na przedsięwzięcia inwestycyjne i społeczne, we wszystkich 

sferach swojej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem  rozwoju 

gospodarczego,  infrastruktury i usług publicznych oraz środowiska. Będą 

prowadzone również szerokie akcje informacyjne i doradcze dla innych 

beneficjentów z terenów gminy, którzy mogą samodzielnie aplikować 

o środki pomocnicze. Dotyczy to głównie przedsiębiorców, organizacji 

pozarządowych, parafii i jednostek samorządu terytorialnego. 

Innowacyjne, efektywne i odpowiedzialne społecznie – wykorzystanie 

posiadanych przez Gminę Strzeleczki zasobów endo i egzogenicznych w celu 

zagwarantowania zrównoważonego, trwałego i równomiernie obejmującego 

wszystkie sołectwa rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego, 

służącego także zapewnieniu komfortu, wysokiej jakości życia oraz dostępu 

do usług publicznych wszystkim mieszkańcom Gminy. 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VVIIIIII    

OOBBSSZZAARRYY  TTEEMMAATTYYCCZZNNEE,,  PPRRIIOORRYYTTEETTOOWWEE,,  

KKIIEERRUUNNKKII  DDZZIIAAŁŁAAŃŃ  
                            

                                                                                            

 

 

 

CEL STRATEGICZNY:   

Budowanie warunków do aktywności gospodarczej, wzrostu lokalnej 

przedsiębiorczości i konkurencyjności rynku pracy. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1. Wsparcie wykorzystania potencjału obszarów terytorialnych Gminy Strzeleczki.  

2. Tworzenie sprzyjających warunków do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

zapewnienie wsparcia instytucjonalnego, pomoc i ułatwienie dostępu do informacji 

o możliwościach pozyskania środków na utworzenie lub rozwój firmy. 

3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę.  

4. Pomoc organizacyjno-doradcza lokalnym przedsiębiorcom.  

5. Działania promujące przedsiębiorczość wśród młodych ludzi.  

6. Wsparcie dla rolnictwa ekologicznego.  

7. Działania mające na celu promocje gospodarstw ekologicznych i zdrowej żywności. 

8. Doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorców lokalnych 

oraz na rozwój gospodarstw rolnych.  

  

Obszar tematyczny nr 1: GOSPODARCZY 
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CEL STRATEGICZNY:   

Uzyskanie wysokiego poziomu aktywności obywatelskiej, integracji społecznej, 

patriotyzmu lokalnego oraz odpowiedzialności mieszkańców za rozwój swojej 

gminy. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców.  

2. Pomoc w organizacji większej ilości festynów i imprez lokalnych w sołectwach. 

3. Wspieranie działań, związanych z aktywizacją zawodową osób w wieku 25-34 lat 

oraz działań mających na celu zwiększenie adaptacji do nowych zawodów.  

4. Stworzenie mechanizmów pomocowych, które zachęcą młodych do trwałego 

zamieszkania w gminie.  

5. Rozwój usług szerokopasmowych. 

6. Rozwój umiejętności cyfrowych. 

7. Cyfryzacja administracji samorządowej usług publicznych. 

 

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY:   

Odpowiedzialne kierowanie zagospodarowaniem przestrzennym w trosce 

o zasoby przyrodnicze, środowisko kulturowe i krajobraz. 

 

 

Obszar tematyczny nr 2: KAPITAŁ SPOŁECZNY 

Obszar tematyczny nr 3: GOSPODARKA PRZESTRZENNA, 

ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
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KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

 

1. Dalsza budowa chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych.  

2. Dalsza modernizacja dróg.  

3. Dalsza budowa obwodnicy miejscowości gminy położonych wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 409. 

4. Budowa i rozwój sieci kanalizacyjnej. 

5. Budowa ujęć wodnych i rozbudowa sieci wodociągowej.  

6. Prowadzenie prac pozwalających na zaopatrzenie w wodę, budowę sieci 

wodociągowych, w tym budowa studni głębinowych.  

7. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.  

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publiczności publicznej. 

9. Budowa węzła przesiadkowego (parkingu) w Smolarni. 

10. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

11. Pozyskiwanie dofinansowań na budowę odnawialnych źródeł energii.  

12. Edukacja ekologiczna mieszkańców z każdej z grup wiekowych na temat segregacji 

odpadów, recyklingu i ochrony środowiska. 

13. Promowanie rozwoju alternatywnych źródeł energii w Gminie. 

14. Stworzenie koncepcji współpracy z inwestorami w celu możliwości budowy 

alternatywnych źródeł energii. 

15. Pozyskiwanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.  

16. Rozwój czystych technologii. 

17. Poprawa efektywności energetycznej budynków. 

18. Rewitalizacja obszarów wiejskich. 

19. Organizacja publicznej komunikacji wewnętrznej na terenie gminy. 

20. Zwiększenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów.  

21. Adaptacja do zmian klimatu, ograniczenie emisji CO2 poprzez termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej, dotacje na wymianę nieekologicznych źródeł 

ogrzewania dla właścicieli domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych oraz 

wspólnot mieszkaniowych. 

22. Rewitalizacja obszarów wiejskich. 
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CEL STRATEGICZNY:   

Udoskonalenie kształcenia połączonego z budową patriotyzmu lokalnego oraz 

troska o rozwój dziedzictwa kulturowego i turystyki. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1. Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach. 

2. Modernizacja obiektów świetlic wiejskich oraz domów kultury wraz z wyposażeniem 

scenicznym. 

3. Udoskonalenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.  

4. Organizacja kursów dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli.  

5. Budowa kolejnych miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych do spędzania wolnego czasu 

dla mieszkańców gminy. 

6. Rozszerzenie oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.  

7. Modernizacja i budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych, jak place zabaw, siłownie 

napowietrzne, altany.  

8. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych.  

9. Rewitalizacja zabytków i ich promocja.  

10. Wspieranie działalności Gminnego Ośrodka Kultury.  

11. Wyznaczenie ścieżek rowerowych oraz wytyczenie szlaków turystycznych.  

12. Wykorzystanie potencjału turystycznego gminy Strzeleczki.  

13. Wspieranie dotychczasowych baz noclegowych i gastronomicznych, jak i otwieranie 

nowych punktów noclegowych i gastronomicznych. 

14. Budowa ścieżek ekologicznych w gminie.  

15. Modernizacja budynków oświatowych. 

  

Obszar tematyczny nr 4: OŚWIATA, KULTURA I TURYSTYKA 
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CEL STRATEGICZNY:   

Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju oparte na wspieraniu 

aktywności lokalnej, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz organizacji 

pozarządowych. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1. Organizacja systemu doradztwa dla organizacji pozarządowych w zakresie rozwijania 

i finansowania ich działalności programowej. 

2. Organizacja warsztatów, konferencji, szkoleń dla lokalnych liderów aktywności 

obywatelskiej.  

3. Utworzenie funduszu obywatelskiego gminy, dla finansowego wspierania inicjatyw 

społecznych i obywatelskich.  

4. Wspieranie integracji społeczeństw lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem 

integracji poszczególnych sołectw gminy Strzeleczki. 

5. Wspieranie przedsiębiorców socjalnych. 

6. Wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego.  

7. Współpraca z Aglomeracją Opolską. 

 

 

 

 

Obszar tematyczny nr 5: PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA 



Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku 

154 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIXX    

ZZAADDAANNIIAA  IINNWWEESSTTYYCCYYJJNNEE  II  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  DDLLAA  GGMMIINNYY  SSTTRRZZEELLEECCZZKKII  DDOO  RREEAALLIIZZAACCJJII  

NNAA  LLAATTAA  22002211--22003300  
 

ZADANIA INWESTYCYJNE 

L.

p. 
Nazwa zadania strategicznego 

Zgodność ze 

„Strategią 

Rozwoju Gminy 

Strzeleczki do 2030 

roku” 

Zgodność ze Strategią 

Województwa Opolskiego 

„Opolskie 2030” 

Źródła 

dofinansowania 

Czas 

realizacji 

Wartość 

zadania 

1. 

Modernizacja obiektów świetlic 

wiejskich oraz domów kultury wraz  

z wyposażeniem scenicznym. 

Obszar tematyczny: 

Oświata, kultura, 

turystyka 

Cel operacyjny: Człowiek 

i relacje – Mieszkańcy gotowi 

na wyzwania i tworzący 

otwartą wspólnotę. 

Fundusze UE, 

Budżet gminy 
2021-2030 1.000.000 zł 

2. 

Rewitalizacja parku w Dobrej wraz  

z infrastrukturą Ośrodka 

Wypoczynkowego. 

Obszar tematyczny: 

Oświata, kultura, 

turystyka 

Cel operacyjny: Człowiek 

i relacje – Mieszkańcy gotowi 

na wyzwania i tworzący 

otwartą wspólnotę. 

Fundusze UE, 

Budżet gminy 
2022-2030 3.000.000 zł 

3. 

Budowa i urządzenie nowych lub 

istniejących terenów sportowo-

rekreacyjnych. 

Obszar tematyczny: 

Oświata, kultura, 

turystyka 

Cel operacyjny: Człowiek 

i relacje – Mieszkańcy gotowi 

na wyzwania i tworzący 

otwartą wspólnotę. 

Budżet gminy 2023-2030 300.000 zł 

4. 
Modernizacja dróg gminnych na 

terenie gminy. 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi 

Fundusze UE, 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2023-2030 3.000.000 zł 
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techniczna 

5. 

Budowa obwodnicy miejscowości 

gminy położonych wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 409. 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi 

Fundusze UE, 

Środki b. państwa, 

Budżet samorządu 

województwa 

2024-2030 50.000.000 zł 

6. 
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych 

na terenie gminy. 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi 

Fundusze UE, 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2023-2030 
14 293 405,44 

zł 

7. 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej Gminy 

Strzeleczki. 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi 

Fundusze UE, 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2022-2025 3.000.000 zł 

8. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Kujawy oraz Zielina. 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi 

Fundusze UE, 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2023-2024 5.000.000 zł 

9.  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Strzeleczki. 
Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi 

Fundusze UE, 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2022-2023 7.500.000 zł 
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techniczna 

10. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Ścigów. 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi 

Fundusze UE, 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2022-2023 7.500.000 zł 

11. 

Przebudowa Budynku Domu Kultury 

w Kujawach. 

 

Obszar tematyczny: 

Oświata, kultura, 

turystyka 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi 

Fundusze UE, 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2022-2024 999 867,42 zł 

12. 

Budowa stacji uzdatniania wody wraz 

z tranzytami w  miejscowości 

Smolarnia. 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi 

Fundusze UE, 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2022-2024 6.000.000 zł 

13. 

Uzbrojenie terenów pod budownictwo 

jednorodzinne. 
Obszar tematyczny: 

Gospodarczy 

Cel operacyjny: Silna 

gospodarka – Gospodarka 

inteligentna wzmacniająca 

konkurencyjność regionu. 

 

Fundusze UE, 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2023-2028 1.000.000 zł 

14. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 

gminy wraz z iluminacją obiektów 

gminnych. 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi 

Budżet gminy 2022-2023 100.000 zł 
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15. 

Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków w przysiółkach terenu 

Gminy. 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi 

Fundusze UE 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2024-2030 500.000 zł 

16. 

Budowa węzła przesiadkowego 

(parkingu) w Smolarni dla osób 

dojeżdżających autobusami do Opola 

wraz z dokumentacją projektową 

o powierzchni około 200 m2. 

 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi 

Fundusze UE 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2024-2027 300.000 zł 

17. 

Utworzenie 1 strefy ze stacją 

ładowania pojazdów. 

 
Obszar tematyczny: 

Gospodarczy 

Cel operacyjny: Silna 

gospodarka – Gospodarka 

inteligentna wzmacniająca 

konkurencyjność regionu. 

Fundusze UE 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2026-2030 150.000 zł 

18. 

Wyposażenie poszczególnych 

miejscowości Gminy Strzeleczki 

w butelkomaty i recyklomaty. 

 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi  

Fundusze UE 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2027-2030 400.000 zł 

19. 

Dotacje na wymianę 

nieekologicznych źródeł ogrzewania 

dla właścicieli domów 

jednorodzinnych, lokali mieszkalnych 

oraz wspólnot mieszkaniowych. 

 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi  

Fundusze UE 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2021-2030 700.000 zł 
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20. 

Dotacje na wymianę 

nieekologicznych źródeł ogrzewania 

dla budynków gminnych. 

 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi  

Fundusze UE 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2022-2030 500.000 zł 

21. 

Wyposażenie w zasoby materiałowe 

i sprzętowe konieczne do zwalczania 

skutków nadzwyczajnych zdarzeń, 

zgodnie z przeprowadzoną analizą tj. 

worków przeciwpowodziowych, 

geowłókniny, pomp szlamowych 

dużej wydajności, urządzeń do 

napełniania worków 

przeciwpowodziowych, plandek, 

agregatów prądotwórczych, 

kontenerów mieszkalnych, namiotów, 

łóżek, śpiworów, osuszaczy, zakup 

auta terenowego dla potrzeb 

zarządzania kryzysowego w ramach 

realizacji projektu Aglomeracji 

Opolskiej „Solidarni w obliczu 

zagrożeń”. 

 

Obszar tematyczny: 

Kapitał ludzki 

Cel operacyjny: Człowiek 

i relacje – Mieszkańcy gotowi 

na wyzwania i tworzący 

otwartą wspólnotę. 

Fundusze UE 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2022-2030 450.000 zł 

22. 

Zakup terenowego auta ratowniczego 

dla potrzeb zarządzania kryzysowego 

w sytuacjach zdarzeń 

nadzwyczajnych. 

 

Obszar tematyczny: 

Kapitał ludzki 

Cel operacyjny: Człowiek 

i relacje – Mieszkańcy gotowi 

na wyzwania i tworzący 

otwartą wspólnotę. 

Fundusze UE 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2023-2025 170.000 zł 
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23. 

Budowa i modernizacja jazów, 

zastawek na rzece Osobłodze 

(Komorniki, Łowkowice, 

Pisarzowice, Ścigów). 

 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi  

Fundusze UE 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2023-2030 500.000 zł 

24. 

Odbudowa cieków wodnych na 

terenie Gminy Strzeleczki. 

 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi  

Fundusze UE 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2025-2030 800.000 zł 

25. 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej gminy II 

etap. 

 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi  

Fundusze UE 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2023-2030 4.000.000 zł 

26. 

Instalacja pomp ciepła oraz paneli 

fotowoltaicznych w budynkach 

użyteczności publicznej gminy. 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi  

Fundusze UE 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2024-2030 1.000.000 zł 

27. 

Wybudowanie parkingu przy Zamku 

w Mosznej. 

 

Obszar tematyczny: 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa 

i infrastruktura 

techniczna 

Cel operacyjny: Środowisko 

i rozwój – Środowisko 

odporne na zmiany 

klimatyczne i sprzyjające 

rozwojowi  

Fundusze UE 

Środki zewnętrzne 

b. państwa, 

Budżet gminy 

2024-2030 200.000 zł 
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ZADANIA SPOŁECZNE 

L.p 

 
Nazwa zadania strategicznego 

Zgodność ze 

„Strategią 

Rozwoju Gminy 

Strzeleczki do  

2030 roku” 

Zgodność ze 

Strategią 

Województwa 

Opolskiego 

„Opolskie 2030” 

Źródła 

dofinansowania 

Czas 

realizacji 

Wartość 

zadania 

1. 

Dni Gminy Strzeleczki (organizatorzy: Gminny 

Ośrodek Kultury w Strzeleczkach, Gmina 

Strzeleczki) 

Cykliczna impreza kulturalna o charakterze 

artystycznym i rozrywkowym, trwająca 2 dni 

(sobota i niedziela). Podczas wydarzenia 

odbywają się występy artystyczne dzieci 

i młodzieży z placówek oświatowych 

mieszczących się na terenie gminy, występy 

znanych gwiazd polskich, zabawa taneczna 

z prestiżowymi zespołami lub DJ.  Liczne  

atrakcje dla dzieci  i młodzieży oraz stoiska 

handlowe i gastronomiczne.  

Obszar 

tematyczny: 

Oświata, kultura, 

turystyka 

Cel operacyjny: 

Człowiek i relacje – 

Mieszkańcy gotowi 

na wyzwania 

i tworzący otwartą 

wspólnotę. 

Budżet gminy 

Pierwsza 

sobota 

czerwca 

- Pierwsza 

niedziela 

czerwca 

4.000,00 zł. 

2. 

Dożynki Gminne (organizatorzy: Gminny 

Ośrodek Kultury w Strzeleczkach, Gmina 

Strzeleczki) 

Impreza kulturalna zorganizowana 

w podziękowaniu za otrzymane plony żniwne, 

zrzeszająca wszystkich rolników na terenie 

gminy. Aspektem rozrywkowym są występy 

artystyczne dzieci młodzieży z terenu gminy,  

występy gwiazd polskich, konkursy 

z nagrodami. Jednym z najbardziej 

widowiskowych punktów programu jest 

Obszar 

tematyczny: 

Oświata, kultura, 

turystyka 

Cel operacyjny: 

Człowiek i relacje – 

Mieszkańcy gotowi 

na wyzwania 

i tworzący otwartą 

wspólnotę. 

Budżet gminy 

Druga sobota 

września -  

Druga 

niedziela 

września 

50.000,00 zł. 



Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku  

161 

 

przejazd korowodu dożynkowego. Wydarzenie 

trwa dwa dni, ale przygotowania do Dożynek 

trwają przez wiele tygodni, gdyż każde 

sołectwo wykonuje koronę żniwną.  

3. 

Konkurs Świąteczny (organizatorzy: Gminny 

Ośrodek Kultury w Strzeleczkach, Gmina 

Strzeleczki) 

Kultywowanie tradycji świąt Bożego 

Narodzenia, rozwijanie kreatywności 

i wyobraźni plastycznej. Wykonanie pracy 

związanej ze świętami, szczegółowa tematyka 

zostanie określana każdego roku.  

Obszar 

tematyczny: 

Oświata, kultura, 

turystyka 

Cel operacyjny: 

Człowiek i relacje – 

Mieszkańcy gotowi 

na wyzwania 

i tworzący otwartą 

wspólnotę. 

Budżet gminy 

 

20.11. - 

20.12. 

4.000,00 zł. 

4. 

Wakacje letnie (organizatorzy: Gminny 

Ośrodek Kultury w Strzeleczkach, Gmina 

Strzeleczki) 

Organizacja wyjazdów wakacyjnych i zajęć 

świetlicowych dla dzieci i młodzieży. 

Integracja młodych mieszkańców, poznawanie 

walorów turystycznych województwa 

opolskiego i województw sąsiednich, rozwój 

kulturalny, umiejętność gry zespołowej, 

umiejętność przestrzegania zasad panujących 

w świetlicy, w autobusie i podczas wycieczek. 

Obszar 

tematyczny: 

Oświata, kultura, 

turystyka 

Cel operacyjny: 

Człowiek i relacje – 

Mieszkańcy gotowi 

na wyzwania 

i tworzący otwartą 

wspólnotę. 

Budżet gminy 
01.07. - 

30.08. 
10.000,00 zł. 

5. 

Studio 60+ (organizatorzy: Gminny Ośrodek 

Kultury w Strzeleczkach, Gmina Strzeleczki) 

Organizacja wyjazdów, spotkań ze 

specjalistami i znanymi osobami, zajęcia 

sportowe dla  osób po 60 roku życia. 

Obszar 

tematyczny: 

Oświata, kultura, 

turystyka 

Cel operacyjny: 

Człowiek i relacje – 

Mieszkańcy gotowi 

na wyzwania 

i tworzący otwartą 

wspólnotę. 

Budżet gminy 
02.01 - 

30.12. 
10.000,00 zł. 



Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku  

162 

 

6. 

Pożegnanie Lata (organizatorzy: Gminny 

Ośrodek Kultury w Strzeleczkach, Gmina 

Strzeleczki) 

Impreza skierowywana dla najmłodszych 

mieszkańców gminy Strzeleczki, do dyspozycji 

dzieci będą darmowe atrakcje, konkursy 

z nagrodami, spotkania z ciekawymi osobami, 

ale również pokaz i spotkania ze zwierzętami. 

Dodatkową atrakcją edukacyjną mogą być 

pokazy służb mundurowych.  

Obszar 

tematyczny: 

Oświata, kultura, 

turystyka 

Cel operacyjny: 

Człowiek i relacje – 

Mieszkańcy gotowi 

na wyzwania 

i tworzący otwartą 

wspólnotę. 

Budżet gminy 

Ostatnia 

sobota 

sierpnia - 

Ostatnia 

sobota 

sierpnia 

5.000,00 zł. 

7. 

„Poezja i wiosna idą w parze…” 

(organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna  

w Strzeleczkach) 

W związku z przypadającym na 21 marca 

Światowym Dniem Poezji, organizacja 

wieczorku poetyckiego. Prezentowanie 

utworów lirycznych przez uczestników zajęć 

literacko-teatralnych, uczniów  szkół 

podstawowych jak również przez zaproszonych 

gości- artystów czy aktorów. Impreza 

o charakterze cyklicznym, organizowana  raz  

w roku w okolicach marca lub kwietnia. 

Impreza o charakterze otwartym.   

Obszar 

tematyczny: 

Oświata, kultura, 

turystyka 

Cel operacyjny: 

Człowiek i relacje – 

Mieszkańcy gotowi 

na wyzwania 

i tworzący otwartą 

wspólnotę. 

Budżet gminy  2022-2025 

Koszt zakupu 

poczęstunku dla 

uczestników. 

Koszt 

wynagrodzenia 

artystów 

i aktorów 

8.  

ZDROWIE – wspólny cel, wspólne działanie 

(organizatorzy: Gmina Strzeleczki, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Dietetyk Kliniczny) 

Uświadomienie jak ważne jest prawidłowe 

żywienie dla funkcjonowania organizmu. 

Warsztaty teoretyczne prowadzone przez 

dietetyka klinicznego, w trakcie których 

Obszar 

tematyczny: 

Oświata, kultura, 

turystyka 

Cel operacyjny: 

Człowiek i relacje – 

Mieszkańcy gotowi 

na wyzwania 

i tworzący otwartą 

wspólnotę. 

Budżet gminy Wrzesień 

2021 
500 zł 
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zostanie przedstawiona piramida zdrowego 

żywienia oraz omówione zostaną wskazówki 

dotyczące zbilansowania posiłków. Pomoże to 

uniknąć problemu otyłości wśród mieszkańców 

Gminy. 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  XX    

MMOODDEELL  SSTTRRUUKKTTUURRYY  FFUUNNKKCCJJOONNAALLNNOO--

PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEJJ  GGMMIINNYY  SSTTRRZZEELLEECCZZKKII  OORRAAZZ  

RREEKKOOMMEENNDDAACCJJEE  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  KKSSZZTTAAŁŁTTOOWWAANNIIAA  

II  PPRROOWWAADDZZEENNIIAA  PPOOLLIITTYYKKII  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEJJ  
 

 

Gmina Strzeleczki położona jest w środkowej części województwa opolskiego, 

w powiecie krapkowickim. Jej walorem znaczącym jest położenie i dobre połączenia 

komunikacyjne z obszarami zewnętrznymi siecią dróg wojewódzkich i powiatowych. 

Północną część gminy zajmuje duży kompleks leśny, stanowiący obszar chronionego 

krajobrazu „Bory Niemodlińskie” - pełniący jednocześnie funkcję lasów ochronnych. 

Pozostałą część gminy zajmują obszary osadniczo-rolne. Osadnictwo tworzą średniej 

wielkości jednostki osadnicze. Ogółem gmina liczy 13 sołectw: 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, Strzeleczki, Ścigów z przysiółkiem Kopalina, Wawrzyńcowie 

i Zielina. W gminie wyróżnić można poza podstawową funkcją - rolnictwem, funkcje 

o znaczeniu i zasięgu ponadlokalnym. We wsi Moszna - lecznictwo specjalistyczne, funkcję 

turystyczną w Dobrej i Mosznej. Gmina posiada duży  potencjał dla rozwoju funkcji 

turystycznej - zabytkowe zespoły pałacowo-parkowe we wsiach Moszna, Dobra, Kujawy 

oraz osobliwości przyrodnicze i krajobrazowe.  

Obszary zabudowane wsi, obejmują: zabudowę zagrodową, mieszkaniową 

jednorodzinną, wielorodzinną, tereny usług publicznych i komercyjnych, tereny sportu 

i rekreacji, tereny przemysłu i działalności usługowo - wytwórczej, tereny obsługi produkcji 

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, oraz gospodarstw leśnych 

i rybackich, oraz innych funkcji - służących funkcjom podstawowym. Strukturę przestrzenną 

obszaru gminy kształtuje w głównej mierze jej rolniczy charakter. 

Gmina ma dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną dróg wojewódzkich łączącą gminę 

Strzeleczki z większymi ośrodkami w tym z miastem powiatowym Krapkowice i siedzibą 

województwa miastem Opolem i siecią dróg powiatowych umożliwiającą powiązania 

komunikacyjne wszystkich miejscowości w gminie. Ważnymi elementami kształtującymi 

przestrzeń gminy są występujące cenne obszary przyrodnicze, do których należą położony 

w północnej części gminy obszar leśny stanowiący „Obszar Chronionego Krajobrazu Borów 
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Niemodlińskich", obszary dolin rzecznych (wskazane do OChK), stanowiące ciągi 

ekologiczne przeznaczone do swobodnego przemieszczania się materii ożywionej. 

Sieć osadniczą tworzy 13 wsi i 6 przysiółków. Duża liczba przysiółków świadczy 

o stosunkowo dużym rozproszeniu osadnictwa. Większość wsi cechuje duża zwartość 

zabudowy (Strzeleczki, Komorniki, Łowkowice, Kujawy, Racławiczki, Dziedzice, 

Pisarzowice, Ścigów). Układ przestrzenny wsi w większości oparty jest na układzie 

ulicowym, w niektórych większych wielodrożnicowym. Zabudowa zlokalizowana jest 

zazwyczaj po obu stronach drogi, gdzie w centrum wsi znajduje się często kościół i szkoła, 

w niektórych zabudowa usługowa. 

W dalszej części jest zabudowa zagrodowa przemieszana w ostatnich latach 

z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Udział zabudowy wielorodzinnej w skali gminy 

jest niewielki i ogranicza się do pojedynczych budynków we wsiach Moszna i Kujawy. We 

wsiach Moszna, Dobra i Kujawy zachowane zostały cenne zespoły pałacowo-parkowe. Wsie 

Strzeleczki, Kujawy, Racławiczki i Komorniki mają historyczne układy przestrzenne 

wymagające zachowania. Centrum usługowe najlepiej wykształcone mają 2 wsie – 

Strzeleczki i Kujawy. Dużym rozproszeniem zabudowy cechuje się południowa część wsi 

Moszna, w której istniejąca funkcja usługowa związana z lecznictwem specjalistycznym ma 

charakter regionalny. Nowy obiekt służby zdrowia wybudowany został w sąsiedztwie 

zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego. 

 

W celu aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Strzeleczki przyjętego uchwałą Nr X/36/99 Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 29 kwietnia 1999 r., w dniu 30 stycznia 2019 r. została przyjęta zmiana Studium 

uchwałą nr IV/25/19 Rady Gminy Strzeleczki. W opracowanym dokumencie zawarto: 

 charakterystyki wynikające z rozpoznania aktualnej sytuacji gminy, istniejących 

 uwarunkowań oraz problemów związanych z jej rozwojem, 

 wpływ uwarunkowań na cele rozwoju i funkcje gminy, 

 kierunki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy, zasady polityki 

przestrzennej i zasady ochrony interesu publicznego, 

 bilans terenów mieszkaniowych w dostosowaniu do przepisów ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r., poz. 1945) oraz korektę terenów 

przewidzianych pod zabudowę w studium z 1999 r. 
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Obraz 35. Struktura funkcjonalno-przestrzenna Gminy Strzeleczki 
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Obraz 48. Struktura funkcjonalno-przestrzenna Gminy 
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Zaleca się sukcesywne sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Obecne obszary zabudowy mieszkaniowej nie zaspokajają w pełni potrzeb 

społeczności lokalnej Gminy. Przy planowaniu nowej zabudowy głównym celem powinno 

być racjonalne wykorzystanie przestrzeni. Najpierw powinno się dążyć do uzupełniania 

i uporządkowania struktury istniejącej zabudowy, a dopiero w dalszej kolejności 

zagospodarowywać tereny całkowicie wolne od zabudowy. Rozwój powinien być 

uzależniony od potencjału demograficznego miejscowości i przebiegać etapowo. Przyjęte 

rozwiązania powinny zapewniać ochronę ładu przestrzennego, zachować harmonię 

przestrzenną oraz odpowiednią skalę i proporcje zabudowy. Istotne jest także właściwe 

wyposażenie nowych obszarów w niezbędną infrastrukturę techniczną podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. Dla ochrony i poprawy ładu przestrzennego konieczne jest 

przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom przestrzennym związanym z wprowadzaniem 

nowej dysharmonizującej zabudowy, a także ograniczanie niekontrolowanego, 

przestrzennego „rozlewania” się układów osadniczych. Na terenie gminy dążyć należy do 

utrzymania harmonii krajobrazu i zachowania dawnych, historycznych układów 

przestrzennych. Część północna terenu gminy położona w Obszarze Chronionego Krajobrazu 

„Borów Niemodlińskich” objęta jest ochroną walorów krajobrazowych w oparciu o przepisy 

odrębne. 

Zadania inwestycyjne zawarte w „Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 

roku” są zgodne ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Strzeleczki”. Ich intencjonalny, a nie projektowy charakter w pełni spełnia 

uwarunkowania wymienione w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211.). Wójt 

Gminy Strzeleczki winien zatem, wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 

wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla tego dokumentu. 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  XXII    

ZZGGOODDNNOOŚŚĆĆ  SSTTRRAATTEEGGIIII  RROOZZWWOOJJUU  GGMMIINNYY  

SSTTRRZZEELLEECCZZKKII  DDOO  22003300  RROOKKUU  ZZ  ZZAAŁŁOOŻŻEENNIIAAMMII  

DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW  WWYYŻŻSSZZEEGGOO  RRZZĘĘDDUU  
 

 Specyfika planowania strategicznego wymaga, aby dokument dotyczący tego zakresu, 

czyli założenia zawarte w tym dokumencie, na poziomie celów oraz poszczególnych 

inwestycji, były zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi na poziomie krajowym 

i międzynarodowym (UE), a ponadto, aby nie były one rozbieżne i nie wykluczały się 

z celami dokumentów strategicznych przygotowanych na wyższym poziomie tj. regionu czy 

kraju. W  związku z tym, przyjmując założenia Strategii Gminy Strzeleczki, sprawdzano ich 

zgodność z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce na dzień 

przygotowania Strategii, przede wszystkim odnośnie do konkretnych przedsięwzięć 

zaplanowanych do realizacji. Analizy te dotyczyły zarówno określenia poziomu zgodności 

z aktami prawnymi dotyczącymi ogólnej sfery działalności samorządu gminny, jako jednostki 

odpowiedzialnej za wdrażanie Strategii, jak i specjalistycznych aktów prawnych dotyczącej 

poszczególnych rodzajów podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii czy też 

w odniesieniu do poszczególnych branż i sfer rozwoju gminy.  

 Nowelizacja ustawy z dnia 15.07.2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, wprowadza nowy system dokumentów 

strategicznych. Dokumenty na międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym 

poziomie zarządzania mają być ze sobą powiązane i spójne. Ich wzajemna integracja odnosić 

się będzie zarówno do treści, celów i obszarów strategicznej interwencji. Zaproponowane 

zmiany ujednolicą i uporządkują dokumenty programowe, począwszy od Umowy 

Partnerstwa, przez strategie i programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym, po 

strategie ponadlokalne i lokalne. 

 W ramach prac nad przedmiotową Strategią dokonano zbadania jej szczegółowej 

zgodności z założeniami dokumentów strategicznych istniejących już obecnie na poziomie 

lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym, aby wykazać, że realizacja 

Strategii jest jednym z instrumentów służących rozwojowi społecznemu i gospodarczego 

i osiąganiu założonych kierunków rozwoju gminy jako całości oraz poszczególnych jej 

jednostek. W tym zakresie dokonano analizy dokumentów strategicznych na 4 zasadniczych 

szczeblach: lokalnym, obejmującym obszar powiatu krapkowickiego, regionalnym – 
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dotyczącym poziomu całego województwa opolskiego, krajowym oraz międzynarodowym. 

W  trakcie analizy wzięto pod uwagę dostępne i najbardziej aktualne dokumenty strategiczne, 

w tym przede wszystkim strategie rozwoju oraz specjalistyczne/branżowe dokumenty 

strategiczne. Przedmiotowe opracowanie jest zgodne m.in. z następującymi kluczowymi 

dokumentami:  

Dokumenty na szczeblu międzynarodowym:  

 AGENDA 21 - Dokument przyjęty na Szczycie Ziemi - Konferencji Narodów 

Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" (UNCED) – w Rio de Janeiro, w czerwcu 

1992 roku. Stanowi zbiór zaleceń i wytycznych dla działań dotyczących ochrony 

i kształtowania środowiska życia człowieka, które powinny być podejmowane na 

przełomie XX i XXI wieku w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego 

rozwoju. 

Agenda 21 składa się z czterech części: 

1. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne; 

2. Problemy ochrony i gospodarowania zasobami naturalnymi w ujęciu eko-

rozwoju; 

3. Kwestie roli głównych grup społecznych i konieczności wzmocnienia ich roli 

w realizacji Agendy 21; 

4. Możliwości realizacyjne poszczególnych zadań i zaleceń. 

 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu - jest długookresową strategią rozwoju 

społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej w latach 2010-2020. Dokument zastąpił 

realizowaną od 2000 r. Strategię Lizbońską. Celem nowej Strategii jest współpraca 

państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu, wdrażania reform, które 

pozwolą na zmaganie się z problemem globalizacji współczesnego świata, starzenia 

się społeczeństwa oraz racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. 

 

Dokumenty na szczeblu krajowym: 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.) – SOR Została przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. SOR jest 

aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 
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2020. Jest obowiązującym, kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze 

średnio- i długofalowej polityki gospodarczej.  

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 - KSRR 2030 to podstawowy 

dokument strategiczny polityki regionalnej państwa. Znajdują się tam postanowienia 

SOR określone w filarze rozwój społecznie i terytorialnie zrównoważony.  

 

Dokumenty na szczeblu regionalnym: 

  Strategia Rozwoju Województwa „Opolskie 2030”  - ujęte zostały w niej cele 

i kierunki działania, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategia to dokument niezbędny do 

skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych i wydatkowania środków na rozwój. Jej 

zasięg czasowy sięga 2030 roku i obejmuje najnowszą perspektywę finansową Unii 

Europejskiej. W Strategii Opolskie 2030 uwzględnione  zostały 3 cele strategiczne: 

 Cel strategiczny 1: Człowiek i relacje – Mieszkańcy gotowi na wyzwania 

 i tworzący otwartą wspólnotę. 

 Cel strategiczny 2: Środowisko i rozwój – Środowisko odporne na zmiany 

 klimatyczne i sprzyjające rozwojowi  

 Cel strategiczny 3: Silna gospodarka – Gospodarka inteligentna 

 wzmacniająca konkurencyjność regionu. 

Cele te zawierają tzw. Opolską 11-tkę, czyli jedenaście celów operacyjnych oraz 

kierunki działań. Co ważne – nie wyczerpują one listy przedsięwzięć, projektów 

i zadań, które będą podejmowane w ramach realizacji Strategii.  
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Obraz 49. Opolska „11” – cele operacyjne na tle celów strategicznych  

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Opolskie 2030”. 

 

Strategia Opolskie 2030 opisuje także obszary, które z różnych względów 

wymagają dodatkowego wsparcia. Takie tereny występują w całej Polsce i określa się 

je jako obszary strategicznej interwencji, tzw. OSI. W Strategii Opolskie 2030 

pokazano – oprócz krajowych OSI (tj. miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

oraz gmin zagrożonych trwałą marginalizacją) – również OSI regionalne, którymi są: 

Subregion Aglomeracja Opolska, Subregion Brzeski, Subregion Kędzierzyńsko-

Strzelecki, Subregion Północny oraz Subregion Południowy. Gmina Strzeleczki należy 

do OSI Subregion Aglomeracja Opolska, która jest największą w regionie 

koncentracją potencjału społeczno-gospodarczego i  problemów na styku 

społeczeństwo – gospodarka – środowisko. AO obejmuje zwarty przestrzennie 

kompleks terytorialny, w  tym stołeczne miasto Opole i  powiązane z  nim 

funkcjonalnie (ekonomicznie, społecznie, komunikacyjnie, infrastrukturalnie, 

środowiskowo) miasta i  wsie, posiadający wspólne systemy (organizacyjne 
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i  techniczne) oraz wspólne cele rozwojowe, odznaczający się wysokim poziomem 

urbanizacji, koncentracją funkcji administracyjnych, przemysłowych, usługowych 

i mieszkalnictwa.  

 

 Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej - 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. 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. 

 

 Strategia Powiatu Krapkowickiego - W Strategii zawarte zostały obszary i cele 

strategii rozwoju powiatu krapkowickiego: 

Obszar I – Gospodarka: 

Cel Strategiczny 1 – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

Cel Strategiczny 2 – Rozwój regionu 

 Obszar II – Społeczność: 

Cel Strategiczny 1 – Aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Cel Strategiczny 2 – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy 

Cel Strategiczny 3 – Społeczeństwo partycypacyjne 

Obszar III – Infrastruktura:  

Cel Strategiczny 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej 
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Cel Strategiczny 2 – Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju 

infrastruktury społecznej 

Obszar IV – Ekologia: 

Cel Strategiczny 1 – Zachowanie i ochrona zasobów środowiska naturalnego 

Obszar V – Zrządzanie Powiatem:  

Cel Strategiczny 1 – Starostwo przyjazne mieszkańcom 

Obszar VI – Bezpieczeństwo: 

Cel Strategiczny 1 – Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego i społecznego 

mieszkańców powiatu 

 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Strzeleczki - Podstawową funkcją studium jest ustalenie (na prawach wyłączności) 

polityki przestrzennej gminy rozumianej jako cele rozwoju gminy i sposoby ich 

osiągnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzeni. Studium wytycza kierunki 

rozwiązań dla planów miejscowych. 

 

 Należy podkreślić, że Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku to 

dokument, który w pełni realizuje i wpisuje się w zapisy nadrzędnego dokumentu 

planistycznego województwa opolskiego. Gwarantuje to realizację spójnej polityki z poziomu 

lokalnego zarządzania rozwojem. Prezentowany dokument został opracowany zgodnie 

z wszystkimi przytoczonymi dokumentami strategicznymi, co zapewnia na etapie realizacji 

osiągnięcie efektu synergicznego. 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  XXIIII  

SSYYSSTTEEMM  WWDDRRAAŻŻAANNIIAA,,  MMOONNIITTOORROOWWAANNIIAA  

II  EEWWAALLUUAACCJJII  SSTTRRAATTEEGGIIII  RROOZZWWOOJJUU  GGMMIINNYY  

SSTTRRZZEELLEECCZZKKII  

 

System monitorowania i ewaluacji postępów, w tym wdrażania oraz osiągania 

założonych celów jest bardzo ważnym wymogiem dotyczącym dokumentów szczebla 

strategicznego na etapie ich wdrażania. Poniżej przedstawiona jest procedura monitoringu 

i ewaluacji Strategii. 

 

Tabela 20. Procedura monitoringu i ewaluacji Strategii 

1. Pozyskiwanie i dokumentowanie danych 

Zakres monitoringu 
2. Weryfikacja i gromadzenie danych 

3. Edycja wskaźników i porównanie z wartościami planowanymi  

4. Wykorzystanie badań opinii mieszkańców, opracowanie raportów 

5. Wnioskowanie na podstawie wskaźników monitoringu oraz badań 

opinii mieszkańców. Ewentualnie przeprowadzenie dodatkowych 

badań. Zakres ewaluacji 

6. Udostępnianie wyników ewaluacji (analiz wskaźnikowych, 

wniosków i rekomendacji. 

7. Weryfikacja/aktualizacja. 
Wykorzystanie 

wyników ewaluacji 
8. Konsultowanie i akceptacja aktualizacji Strategii. 

9. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy  

 

11.1.Wdrażanie 

 

Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku jest dokumentem kierunkowym, 

opracowanym z udziałem lokalnej społeczności. Inne dokumenty, takie jak plany czy 

programy niższego rzędu funkcjonujące na terenie Gminy Strzeleczki powinny być zgodne z  

niniejszym dokumentem.  

System zarządzania strategicznego można przedstawić na trzech poziomach: 

1) Poziom organizacyjny 

System zarządzania Strategią winien być spójny z pozostałymi planami i  programami 

Gminy, gdyż dokumenty te uszczegóławiają zadania wyznaczone do realizacji celów 

znajdujących się w niniejszej Strategii. Zadania realizacyjne określone w Strategii 
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wiążą się z działaniami, które będą prowadzone przez lokalne władze, inne instytucje 

publiczne, sektor prywatny oraz pozarządowy. Odpowiedzialnym za przygotowanie 

projektu Strategii jest Referat Inwestycji i Rozwoju w Strzeleczkach, który będzie 

pełnił funkcję głównego koordynatora zarządzania strategicznego na etapie wdrażania. 

Wdrożenie Strategii jest zależne od opracowania konkretnych programów i projektów 

w odpowiedzi na określone cele i zadania realizacyjne. Ich przygotowanie, a następnie 

wdrożenie będzie dokonywane na podstawie decyzji podejmowanych przez Wójta 

Gminy Strzeleczki lub osoby/jednostki upoważnione przez niego. 

Do realizacji Strategii konieczne będzie podejmowanie działań: 

 samodzielnych przez Gminę i jednostki podległe, 

 samodzielnych przez instytucje publiczne inne niż Gmina, 

 samodzielnych przez podmioty sektora prywatnego, 

 samodzielnych przez organizacje pozarządowe, 

 indywidualnych przez mieszkańców i ich nieformalne grupy i środowiska, 

 wspólnych z udziałem partnerów z różnych sektorów: publicznego, 

prywatnego i pozarządowego. 

W okresie wdrażania Strategii, władze Gminy będą występowały w różnych rolach, 

w tym jako: 

 bezpośredni samodzielny realizator działań, 

 inicjator i animator działań, 

 uczestnik działań podejmowanych wspólnie z innymi partnerami 

instytucjonalnymi i społecznymi, 

 wspierający organizacyjnie, technicznie i finansowo działania podejmowane 

przez partnerów instytucjonalnych i społecznych. 

Wdrożenie Strategii przez władze Gminy będzie wymagało zastosowania 

operacyjnych narzędzi planistycznych takich jak np.: 

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa, 

  Budżet Gminy, 

  Programy i projekty operacyjne Gminy, 

 Aplikacje o zewnętrzne źródła finansowania, 

 Zadania wyznaczane pracownikom Urzędu Gminy i jednostkom podległym. 
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Pozwoli to na wyznaczenie przyjętych do realizacji przedsięwzięć wraz z poziomem 

zaangażowania środków własnych i zewnętrznych. 

 

2) Poziom merytoryczny 

Zarządzanie strategiczne na poziomie merytorycznym będzie prowadzone poprzez 

monitoring wartości wskaźników przypisanych do celów operacyjnych, które 

pośrednio będą wskazywały na poziom osiągnięcia celów strategicznych. 

Odpowiedzialność za osiąganie i monitorowanie poszczególnych wskaźników będzie 

przypisana do poszczególnych referatów i stanowisk wewnątrz struktury Urzędu, przy 

wzajemnej współpracy referatów. Efekty Strategii poprzez ewaluację będą odnosiły 

się również do korzyści społecznych i gospodarczych Gminy. 

Wskaźniki realizacji Strategii będą pozyskiwane z następujących, istniejących źródeł: 

 danych gromadzonych w referatach i jednostkach organizacyjnych Gminy, 

 budżetu zadaniowego, 

 sprawozdawczości budżetowej, 

 kontroli zarządczej, 

 od innych podmiotów, 

 statystyki publicznej. 

 

3) Poziom społeczny 

Istotny aspektem wspierającym realizację zadań wpisanych do Strategii jest 

komunikacja pomiędzy zróżnicowanymi partnerami społecznymi, zdolność radzenia 

sobie z różnicami interesów grup, wypracowywanie wspólnych stanowisk dla 

realizacji wspólnych przedsięwzięć. Na poziomie społecznym należy wprowadzić do 

zarządzania strategicznego głównie elementy upowszechniania informacji z realizacji 

Strategii. Istotne, aby liderzy społeczni uczestniczyli w procedurze ewaluacji Strategii 

oraz w kolejnych aktualizacjach dokumentu. Dla odpowiedniego przeprowadzenia 

procesu upowszechniania Strategii oraz lokalnych planów i programów operacyjnych, 

dokumenty te będą umieszczane na stronach internetowych Urzędu Gminy 

Strzeleczki. Planowanie i wdrażanie Strategii w opisany powyżej sposób daje szansę 

świadomego wpływania na długookresowe procesy społeczne, gospodarcze, 

przestrzenne oraz zwiększy efektywność zarządzania rozwojem w kolejnych latach 

i ponad występującymi w środowisku lokalnym, naturalnymi konfliktami interesów, 
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a także będzie ważnym czynnikiem wzmacniającym kapitał społeczny Gminy 

Strzeleczki. 

 

Zasady zrównoważonego rozwoju 

Zgodnie z założeniami do Strategii ma być ona opracowana i realizowana zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju, czyli:  

1) Zachowanie szansy dla przyszłych pokoleń na realizację ich potrzeb. 

2) Poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoność. 

3) Harmonizowanie ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju. 

4) Długookresowe podejście do analizowania, planowania i urzeczywistniania celów 

rozwoju. 

Przestrzeganie określonych powyżej zasad ma szczególne znaczenie przy wdrażaniu Strategii 

i jednocześnie będzie stanowiło zadanie trudne merytorycznie oraz praktycznie. 

 

11.2. Monitorowanie Strategii 

 

Przedmiotem monitoringu jest interwencja publiczna wynikająca z realizacji zapisów 

Strategii i jej efekty, zaś ewaluacja obejmuje dodatkowo również kontekst społeczno-

ekonomiczny w ocenie tych efektów. Motywem przeprowadzania monitoringu jest 

pozyskanie danych odnośnie realizacji celów operacyjnych i dokonywanie bieżących korekt 

w procesie wdrażania interwencji, podczas gdy w przypadku ewaluacji chodzi 

o formułowanie wniosków i rekomendacji mogących posłużyć udoskonalaniu zarówno danej 

interwencji, jak i innych działań, które będą prowadzone w przyszłości. Ewaluacja dostarcza 

informacji potrzebnych do rozwiązywania problemów, które nie mogą zostać zdiagnozowane 

jedynie w oparciu o monitoring. 

 

Ewaluacja to obiektywna ocena rezultatu wdrażania Strategii, której celem jest 

dostarczenie rzetelnych i przydatnych informacji, służących wsparciu procesu decyzyjnego. 

Celem systemu monitorowania i ewaluacji jest: 

 ocenianie skuteczności Strategii, 

 wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami, 
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  wykrywanie zbliżania się do momentów, w których następuje konieczność zmiany 

drogi rozwoju Gminy, 

 dostarczenie informacji niezbędnych do ewaluacji i w konsekwencji podjęcia decyzji 

o aktualizacji całej Strategii lub niektórych jej części. 

 

Zakres monitorowania i ewaluacji obejmuje: 

 realizację Strategii, 

 pozyskiwanie informacji do wskaźników oceniających stopień osiągnięcia celów 

operacyjnych, 

 czynniki rozwojowe wewnętrzne i w otoczeniu, które w istotny sposób oddziaływały 

na dotychczasową realizację Strategii i wpływają na ewentualną potrzebę jej 

aktualizacji. 

Tak więc system monitoringu i ewaluacji będzie składał się z dwóch podsystemów: 

1) Monitoringu obejmującego zbieranie i selekcjonowanie informacji, wskazanie 

jednostek odpowiedzialnych za pozyskiwanie, gromadzenie, przechowywanie 

i przetwarzanie informacji niezbędnych do wyliczania wskaźników monitoringu. Ważne 

jest, aby informacje były zawsze aktualne, uporządkowane i dostępne dla 

zainteresowanych. Monitoring realizacji poszczególnych celów operacyjnych odbywać 

się będzie w oparciu o przypisane do nich mierzalne wskaźniki. 

2) Ewaluacji obejmującego ocenę i interpretację zgromadzonych w podsystemie 

monitoringu danych. Podstawę ewaluacji stanowić będą dane pochodzące z monitoringu, 

tj. systematycznego badania procesu wdrażania Strategii oraz efektów podejmowanych 

działań. Sprawnie funkcjonujący i odpowiednio zaplanowany system monitoringu jest 

podstawowym warunkiem pozyskania rzetelnych danych umożliwiających dokonanie 

ewaluacji Strategii. 

 

Monitoring będzie polegał na prowadzeniu w sposób ciągły obserwacji procesu 

realizacji Strategii, w tym rezultatów, jakie ona przynosi i będzie ważnym elementem 

zarządzania rozwojem Gminy. Sprawnie funkcjonujący system monitoringu będzie 

podstawowym warunkiem pozyskania rzetelnych danych umożliwiających dokonanie oceny 

Strategii, w której cele strategiczne będą osiągane poprzez cele operacyjne z przypisanymi do 

nich zadaniami realizacyjnymi. Uzupełnieniem oceny opartej na wskaźnikach może być 

badanie opinii mieszkańców. Badania mogą być uzupełnione konsultacjami społecznymi. 
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Sposób prowadzenia monitoringu 

 

Podsystem monitoringu określa: 

 

1) Źródła i częstotliwość pozyskiwania informacji: 

Niezbędne jest wykorzystywanie różnych źródeł informacji. Część informacji będzie 

pozyskiwana z istniejących systemów monitoringu i wyspecjalizowanych instytucji, w tym 

GUS. Ich zasoby informacyjne, zwłaszcza standardowo publikowane, mają jednak 

ograniczoną przydatność. Celowe będzie pozyskiwanie informacji z innych instytucji lub 

organizowanie badań (np. ankietowych). 

 

2) Sposób gromadzenia, przetwarzania, porządkowania i przechowywania informacji: 

Gromadzenie danych dla potrzeb monitoringu będzie dokonywane przez referaty 

i jednostki organizacyjne Urzędu Gminy odpowiedzialne za prowadzenie monitoringu dla 

poszczególnych celów operacyjnych. Odpowiedzialność tych jednostek organizacyjnych 

będzie obejmowała: gromadzenie, weryfikację oraz przetwarzanie i przechowywanie 

danych odpowiednio do przypisanej grupy wskaźników. Jednostki odpowiedzialne będą 

wykorzystywały jako źródła informacji cyklicznie przygotowywane w Urzędzie oraz 

jednostkach podległych dane sprawozdawcze odpowiednio do potrzeb przyjętych 

wskaźników. W przypadku wskaźników, dla których Urząd nie będzie dysponował 

danymi, jednostka odpowiedzialna pozyska te informacje ze źródeł zewnętrznych. 

Opracowanie Raportów z monitoringu należy do Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu 

Gminy Strzeleczki, który jest głównym koordynatorem zarządzania strategicznego. 

Badania opinii będą wymagane w przypadku wskaźników, dla których Urząd nie będzie 

posiadał własnych oraz zewnętrznych źródeł informacji dla ich wyliczenia. 

Niezależnie od badań prowadzonych w ramach monitoringu Referatu Inwestycji i Rozwoju 

Urzędu Gminy Strzeleczki określi zakres niezbędnych badań dla potrzeb ewaluacji. 

Badania przewidziane dla potrzeb monitoringu i ewaluacji będą odpowiednio 

uwzględnione w budżecie Gminy na podstawie wyników analizy rynku. 

Odpowiedzialność poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy za monitorowanie 

celów operacyjnych wraz z wykazem wskaźników będzie określona w dokumencie 

Strategii. 
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3) Zakres i częstotliwość sporządzania okresowych raportów oraz ich adresatów: 

Roczne raporty okresowe 

Zakres raportów rocznych będzie obejmował wszystkie cele operacyjne oraz 

wskaźniki monitorowania. Raporty roczne wykorzystywane będą do bieżącego 

zarządzania Strategią przez wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację 

przypisanych im zadań. Raport okresowy będzie przedstawiany na stronie 

internetowej Urzędu Gminy. 

Raporty doraźne 

W sytuacji wystąpienia ważnych, niedających się przewidzieć okoliczności 

zewnętrznych o charakterze społeczno-gospodarczym lub okoliczności wewnętrznych, 

może być opracowany raport doraźny na podstawie jednorazowej decyzji Wójta 

Strzeleczek. Przeglądy doraźne swoim zakresem mogą objąć wszystkie obszary ujęte 

w Strategii (przegląd pełny) albo mogą mieć charakter przeglądu selektywnego, który 

będzie obejmował wybrany jeden lub kilka obszarów realizowanej Strategii. 

Rezultatem przeglądu doraźnego będzie raport zawierający oprócz części analitycznej 

wnioski i rekomendacje dotyczące potrzeby i zakresu ewentualnej aktualizacji 

Strategii. Jednostką odpowiedzialną za opracowanie raportu z przeglądu doraźnego 

będzie Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Strzeleczki przy współpracy 

z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Gminy. 

 

4) Zasady udostępniania informacji z monitoringu: 

Dane zawarte w raportach okresowych z monitoringu będą udostępniane publicznie 

poprzez stronę internetową Urzędu Gminy. 

Proces monitorowania obejmuje: 

 zdefiniowanie wskaźników dla poszczególnych celów operacyjnych Strategii, 

 określenie procedury monitorowania, 

 wyznaczenie referatów i stanowisk odpowiedzialnych za pozyskiwanie, 

przetwarzanie i udostępnianie poszczególnych wskaźników, 

 koordynowanie przez Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy 

Strzeleczki procesu monitorowania i administrowania bazą danych. 
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11.3. Ewaluacja Strategii 

 

Zgodnie z podziałem według kryterium momentu przeprowadzania badania 

wyróżniamy następujące rodzaje ewaluacji: 

• ewaluacja ex-ante – przeprowadzana jest w fazie wstępnej, gdy dokonywana jest 

analiza przyjętych rozwiązań pod kątem potencjalnej zdolności osiągnięcia efektów 

i poprawności konstrukcji wszystkich elementów projektu, 

• ewaluacja on-going – ma miejsce w trakcie realizacji, zwłaszcza w przypadku 

przedsięwzięć złożonych, o długim okresie wdrożenia, gdy możliwe i celowe są 

korekty, 

• ewaluacja ex-post – po zakończeniu wdrożenia. 

Obecnie obowiązek przeprowadzenia ewaluacji ex-ante, oprócz prawodawstwa 

unijnego, reguluje ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz.U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.). Zauważmy, że proces planowania strategicznego, 

który jest głównym zagadnieniem niniejszego poradnika, może być przepleciony wszystkimi 

trzema typami ewaluacji. Może tak się stać, gdy: 

• podejmujemy decyzję o opracowaniu nowej strategii, wykonujemy odpowiednie 

diagnozy, przeprowadzamy proces planowania strategicznego, 

• po 2 latach podejmujemy się oceny naszej „starej strategii” – z ewaluacji ex-post 

mogą wynikać na tyle istotne wnioski, że są one podstawą do weryfikacji naszego 

obecnego planu strategicznego, 

• gdy dochodzimy do połowy okresu planowania lub w wyniku np. kryzysu 

finansowego staramy się ocenić dotychczasową realizację strategii poprzez ewaluację 

on-going – ponownie możemy stanąć przed koniecznością przeprowadzenia procesu 

planowania strategicznego, 

• za każdym razem, gdy kończymy proces planowania – warto ocenić nową strategię 

i przeprowadzić ewaluację ex-ante, choć wymogi jej stosowania nie dotyczą 

dokumentów regionalnych i lokalnych. 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  XXIIIIII    

RRAAMMYY  FFIINNAANNSSOOWWEE  RREEAALLIIZZAACCJJII  II  ŹŹRRÓÓDDEEŁŁ  

FFIINNAANNSSOOWWAANNIIAA  SSTTRRAATTEEGGIIII  RROOZZWWOOJJUU  GGMMIINNYY  

SSTTRRZZEELLEECCZZKKII  DDOO  22003300  RROOKKUU  
 

Niniejsza „Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku”, opracowywana jest 

w okresie dramatycznych przemian społecznych, gospodarczych i cywilizacyjnych. Zarówno 

w wymiarze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, jak również europejskim i światowym. 

Ta sytuacja spowodowana została obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku pandemii 

COVID-19. Zakończyła się również perspektywa strategiczna Unii Europejskiej, przyjęta na 

lata 2014-2020. Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowywania do wdrożenia nowej umowy 

Partnerstwa UE na lata 2021-2027, a także wdrożenia Krajowego Plany Odbudowy 2021-

2027, który będzie finansowany z nowego instrumenty utworzonego przez Unię Europejską, 

czyli Europejskiego Instrumenty na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności 2021-2027. 

W ramach Umowy Partnerskiej realizowana będzie Polityka Spójności, dzięki czemu dla 

Polski zostało przyznanych z budżetu Unii Europejskiej 72,2, mld euro (EFRR i EFS+), 4,4, 

mld euro w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), tj.: ok. 25,5 mld 

euro, tj. łącznie ok. 500 mld PLN. Dodatkowo Polska otrzyma 57,2 mld euro w ramach 

nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, z czego 23 mld euro 

w  formie dotacji i 34,2 w formie pożyczek tj. ok. 250 mld PLN. Łącznie zatem, na lata 2021-

2027 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej ok. 133,8 mld euro, czyli ok. 770  mld PLN 

z UE.  

Mądre wydatkowanie tych funduszy to podstawa wyprowadzenia Polski z kryzysu 

gospodarczego i kryzysu finansów publicznych, które spowodowały obostrzenia pandemii 

COVID-19, a także stworzenie mobilnej przestrzeni do dalszego dynamicznego rozwoju 

kraju, budowania nowoczesnej Gospodarki 4.0. i przede wszystkim wspierania 

przedsiębiorczości, obywateli i rozwoju małych „ojczyzn” zarządzanych przez samorządy 

terytorialne. W ramach „Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku” wybrano pięć 

obszarów tematycznych tj.: Gospodarczy, Kapitał społeczny, Gospodarka przestrzenna, 

środowisko i infrastruktura techniczna, Oświata, Kultura i Turystyka, Partnerstwo 

i współpraca. Dla tych obszarów zostały stworzone cele strategiczne, do których zostały 

przydzielone konkretne działania, wsparte również już skonkretyzowanymi zadaniami 

społecznymi i inwestycyjnymi. Jest to oczywiście katalog otwarty - w oparciu o Strategie, 
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samorząd Gminy Strzeleczki, będzie mógł systematycznie, te zadania inwestycyjne 

i społeczne rozszerzać, w miarę na bieżąco definiowanych potrzeb i oczekiwań społecznych. 

W oparciu o Strategię, gmina Strzeleczki, jak również inni beneficjenci z jej terenu, 

a szczególnie: jednostki samorządów terytorialnych, przedsiębiorcy, organizacje 

pozarządowe czy parafie, będą mogły aplikować o uzyskanie dotacji z Europejskich 

Funduszy Pomocowych w alokacji 2021-2027, jak również krajowych i europejskich 

środków publicznych na realizacje swoich przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych.  

Zespół przeprowadził pozycjonowanie dostępnych funduszy dla pięciu obszarów 

tematycznych oraz wpisanych w nie, działań i zadań inwestycyjnych i społecznych, które 

zostały przedstawione w tabeli pt. „Mapa pozycjonowania dostępnych Funduszy 

Pomocowych UE i EOG w alokacji 2021-2027 oraz innych dostępnych funduszy krajowych 

na finansowanie zadań inwestycyjnych i społecznych, wpisanych w obszary tematyczne 

„Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku”. 
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Tabela 21. Mapa pozycjonowania dostępnych Funduszy Pomocowych UE i EOG w alokacji 2021-2027 oraz innych dostępnych funduszy krajowych 

na finansowanie zadań inwestycyjnych i społecznych, wpisanych w obszary tematyczne „Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku”. 

LP 
FUNDUSZE 

CELE/PRIORYTETY 

OBSZARY TEMATYCZNE 

Gospodarczy 
Kapitał 

społeczny 

Gospodarka 

przestrzenna, 

środowiskowa, 

infrastruktura 

techniczna 

Oświata, 

Kultura 

i Turystyka 

Partnerstwo  

i współpraca 

I KRAJOWY PLAN ODBUDOWY NA LATA 

2021-2027  
 

1.  POWER UP – Rozwój czystych technologii i 

odnawialnych źródeł energii OZE 
- - + - - 

2. RENOVATE – Poprawa efektywności 

energetycznej budynków 
- - + - - 

3. CONNECT – Rozwój usług szerokopasmowych  - + - - - 
4. SCALE UP – Zwiększeniu zdolności 

przetwarzania danych przemysłowych w chmurze 

oraz rozwoju nowoczesnych procesów   
+ - - - - 

5. RECHARGE and REFUEL – Rozwój 

zrównoważonego transport oraz budowa stacji 

ładowania i tankowania paliwa  
- - + - - 

6. RESKILL and UPSKILL – Rozwój umiejętności 

cyfrowych i szkolenia zawodowego  
- + - - - 

7. MODERNISE – Cyfryzacja administracji 

publicznej i usług publicznych  
- + - - - 

8. Odporność i konkurencyjność gospodarki  + - - - - 

II FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA 

OPOLSKIEGO NA LATA 2021-2027  
 

1. Innowacyjne i konkurencyjne Opolskie + - - - - 
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 2. Zielone Opolskie - - + - - 

 3. Lepiej połączone Opolskie - - + - - 

 4. Opolskie silne społecznie - + - + + 

 5. Opolskie bliżej mieszkańców - + - + + 

III FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU 

SPOŁECZNEGO NA LATA 2021-2027   

1. Oś I Lepsze polityki dla rozwoju społecznego  - + - - + 
2. Oś II Rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi  - + - - - 
3. Oś III Równe szanse dla wszystkich  - + - - + 
4. Oś IV Zdrowie  - + + - - 
5. Oś V Szkolnictwo wyższe i nauka - + - - - 
6. Oś VI Innowacje społeczne  - + - + + 

IV PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA 

INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, 

ŚRODOWISKO 2021-2027 (FENIKS) 
 

1. Efektywność energetyczna i zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych rozwój ciepła systemowego, 

OZE, inteligentne sieci energetyczne, systemy 

magazynowania energii, inteligentna infrastruktura 

gazowa 

- - + - - 

2. adaptacja do zmian klimatu, gospodarka wodno-

ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona przyrody, 

edukacja ekologiczna 
- - + - - 

3. Transport miejski kolejowy, drogowy, morski, 

wodny śródlądowy, lotniczy  
- - - - - 

4. Infrastruktura ochrony zdrowia, kultury  

i dziedzictwa kulturowego  
- - - + + 
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V FUDNSUZE DLA NOWOCZESNEJ 

GOSPODARKI 2021-2027   

1. Wsparcie dla przedsiębiorców   + - - - - 
2. Środowisko sprzyjające innowacjom   + - + - - 

VI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ 

CYFROWY 2021-2027  
 

1. Priorytet I – Zwiększenie dostępu do ultra-

szybkiego Internetu szerokopasmowego  
+ - - - - 

2. Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe  + - - - - 

VII FUNDUSZE NORWESKIE I EOG 2022-2028  
1. Edukacja  - - - + + 
2. Badania podstawowe  + - - - - 
3. Badania stosowane   + - - - - 
4. Kultura  - - - + + 
5. Rozwój przedsiębiorczości i innowacje   + - - - - 
6. Rozwój lokalny   - - + - - 
7. Sprawy wewnętrzne  - - - - + 
8. Środowisko  - - + - - 
9. Zdrowie  - - + - - 
10. Sprawiedliwość - + - - - 
11. Dialog społeczny – godna praca  - - - - + 
12. Aktywni obywatele – fundusz krajowy  - - - - + 

VIII NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 

LATA 2021-2027  
 

1. Transformacja energetyczna gospodarki  - - + - - 
2. Poprawa jakości powietrza - - + - - 
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3. Adaptacja do zmian klimatu - - + - - 
4. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,  

w tym gospodarowanie opadami  
- - + - - 

5. Działanie na rzecz ochrony przyrody - - + - - 
6. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej  - - + - - 

IX PROGRAMY OPERACYJNE MINISTRA 

KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

I SPORTU NA LATA 2021-2030 
 

 1. Edukacja  artystyczna - - - + + 
2. Edukacja kulturalna  - - - + + 
3. Infrastruktura domów kultury - - - + + 
4. Infrastruktura kultury  - - - + + 
5. Literatura - - - + + 
6. Muzyka - - - + + 
7. Partnerstwo dla książki - - - + + 
8. Promocja czytelnictwa - - - + + 
9. Taniec - - - + + 
10. Teatr - - - + + 
11. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży - - - + + 

X PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW 

OBYWATELSKICH /NOWEFIO/  

1. Priorytet I – Mikro Inicjatyw  - + - + + 
2. Priorytet II – Organizacje obywatelskie na rzecz 

dobra wspólnego 
- + - + + 

3. Priorytet III – Organizacje obywatelskie w życiu 

publicznym 
- + - + + 

4. Priorytet IV – Wzmocnienie kompetencji 

organizacji obywatelskich  
- + - + + 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Z przeprowadzonego pozycjonowania wynika, iż zadania inwestycyjne i społeczne wpisane w 5 obszarów tematycznych do „Strategii Rozwoju Gminy 

Strzeleczki do 2030 roku”, mogą być finansowane z 11  programów w ramach, których spozycjonowano 111 celów/priorytetów, i tak:  

1.Obszar tematyczny gospodarczy – 6 programów w ramach, których spozycjonowano 13 celów/priorytetów.  

2.Obszar tematyczny kapitał społeczny - 6 programów w ramach, których spozycjonowano 21 celów/priorytetów. 

3.Obszar tematyczny gospodarka przestrzenna, środowiskowa, infrastruktura techniczna - 8 programów w ramach, których spozycjonowano 23 

celów/priorytetów. 

4.Obszar tematyczny Oświata, Kultura i Turystyka - 7 programów w ramach, których spozycjonowano 22 celów/priorytetów. 

5. Obszar tematyczny Partnerstwo i współpraca - 7 programów w ramach, których spozycjonowano 32 celów/priorytetów. 

XI PROGRAM „POLSKI ŁAD” 

1.Plan na zdrowie - + + - - 
2. Uczciwa praca – godna płaca + + - - + 
3. Dekada rozwoju + - + - + 
4. Rodzina i dom w centrum życia - + - - - 
5. Polska – nasza ziemia - - + - + 
6. Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek - - - + - 
7. Dobry klimat dla firm - - + - - 
8. Czysta energia, czyste powietrze - - + - - 
9. Cyber Poland 2025 + + - - + 
10. Złota jesień życia - + - - + 
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MOŻLIWOŚCI ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ 

INWESTYCYJNYCH I SPOŁECZNYCH WPISANYCH W POSZCZEGÓLNE 

OBSZARY TEMATYCZNE STRATEGII  

OBSZAR  FUNDUSZE PRIORYTETY/CELE 

Obszar gospodarczy 

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY NA LATA 2021-2027  

SCALE UP – Zwiększeniu zdolności przetwarzania danych 

przemysłowych w chmurze oraz rozwoju nowoczesnych procesów 

  

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO NA LATA 

2021-2027  

Innowacyjne i konkurencyjne Opolskie 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 

2021-2027  

Priorytet I – Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu 

szerokopasmowego  

Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe  

FUNDUSZE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021-

2027  

Wsparcie dla przedsiębiorców   

Środowisko sprzyjające innowacjom   

FUNDUSZE NORWESKIE I EOG 2022-2028 

Badania podstawowe  

Badania stosowane   

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje   

PROGRAM „POLSKI ŁAD” 

Uczciwa praca – godna płaca 

Dekada rozwoju 

Cyber Poland 2025 

Obszar Kapitał 

społeczny 

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY NA LATA 2021-2027  

CONNECT – Rozwój usług szerokopasmowych  

RESKILL and UPSKILL – Rozwój umiejętności cyfrowych 

i szkolenia zawodowego  

MODERNISE – Cyfryzacja administracji publicznej i usług 

publicznych  

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO NA LATA 

2021-2027  

Opolskie silne społecznie 

Opolskie bliżej mieszkańców 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU 

SPOŁECZNEGO 2021-2027  

Oś I Lepsze polityki dla rozwoju społecznego  

Oś II Rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi  

Oś III Równe szanse dla wszystkich  

Oś IV Zdrowie  

Oś V Szkolnictwo wyższe i nauka 
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Oś VI Innowacje społeczne  

FUNDUSZE NORWESKIE I EOG 2022-2028 

Sprawiedliwość 

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 

/NOWEFIO/ 

Priorytet I – Mikro Inicjatyw  

Priorytet II – Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego 

Priorytet III – Organizacje obywatelskie w życiu publicznym 

Priorytet IV – Wzmocnienie kompetencji organizacji 

obywatelskich  

PROGRAM „POLSKI ŁAD” 

Plan na zdrowie 

Uczciwa praca – godna płaca 

Rodzina i dom w centrum życia 

Cyber Poland 2025 

Złota jesień życia 

Obszar gospodarka 

przestrzenna, 

środowisko, 

infrastruktura 

techniczna 

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY NA LATA 2021-2027  

POWER UP – Rozwój czystych technologii i odnawialnych źródeł 

energii OZE 

RENOVATE – Poprawa efektywności energetycznej budynków 

RECHARGE and REFUEL – Rozwój zrównoważonego transport 

oraz budowa stacji ładowania i tankowania paliwa  

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO NA LATA 

2021-2027  

Zielone Opolskie 

Lepiej połączone Opolskie  

FUNDUSZE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021-

2027 

Środowisko sprzyjające innowacjom   

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU 

SPOŁECZNEGO NA LATA 2021-2027  

Oś IV Zdrowie  

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA 

INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027 

(FENIKS) 

 

Efektywność energetyczna i zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych rozwój ciepła systemowego, OZE, inteligentne 

sieci energetyczne, systemy magazynowania energii, inteligentna 

infrastruktura gazowa 

Adaptacja do zmian klimatu, gospodarka wodno-ściekowa, 

gospodarka odpadami, ochrona przyrody, edukacja ekologiczna 

FUNDUSZE NORWESKIE I EOG 2022-2028 
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Rozwój lokalny   

Środowisko  

Zdrowie  

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI WODNEJ NA LATA 2021-2027  

Transformacja energetyczna gospodarki  

Poprawa jakości powietrza 

Adaptacja do zmian klimatu 

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,  

w tym gospodarowanie opadami  

Działanie na rzecz ochrony przyrody 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej  

PROGRAM „POLSKI ŁAD” 

Plan na zdrowie 

Dekada rozwoju 

Polska – nasza ziemia 

Dobry klimat  

Czysta energia, czyste powietrze 

Obszar Oświata 

Kultura i Turystyka 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO NA LATA 

2021-2027  

Opolskie silne społecznie 

Opolskie bliżej mieszkańców 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU 

SPOŁECZNEGO NA LATA 2021-2027  

Oś VI Innowacje społeczne  

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA 

INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027 

(FENIKS) 

Infrastruktura ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego  

FUNDUSZE NORWESKIE I EOG 2022-2028 

Edukacja  

Kultura  

PROGRAMY OPERACYJNE MINISTRA KULTURY, 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

I SPORTU NA LATA 2021-2030 

Edukacja  artystyczna 

Edukacja kulturalna  

Infrastruktura domów kultury 

Infrastruktura kultury  

Literatura 

Muzyka 

Partnerstwo dla książki 

Promocja czytelnictwa 

Taniec 

Teatr 
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Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 

/NOWEFIO/ 

Priorytet I – Mikro Inicjatyw  

Priorytet II – Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego 

Priorytet III – Organizacje obywatelskie w życiu publicznym 

Priorytet IV – Wzmocnienie kompetencji organizacji 

obywatelskich  

PROGRAM „POLSKI ŁAD” 

Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek 

Obszar Partnerstwo         

i współpraca 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO NA LATA 

2021-2027  

Opolskie silne społecznie 

Opolskie bliżej mieszkańców 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU 

SPOŁECZNEGO NA LATA 2021-2027  

Oś I Lepsze polityki dla rozwoju społecznego  

Oś III Równe szanse dla wszystkich  

Oś VI Innowacje społeczne  

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA 

INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027 

(FENIKS) 

Infrastruktura ochrony zdrowia, kultury  

i dziedzictwa kulturowego  

FUNDUSZE NORWESKIE I EOG 2022-2028 

Edukacja  

Kultura  

Sprawy wewnętrzne  

Dialog społeczny – godna praca  

Aktywni obywatele – fundusz krajowy  

PROGRAMY OPERACYJNE MINISTRA KULTURY, 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU NA LATA 

2021-2030 

 Edukacja artystyczna 

Edukacja kulturalna  

Infrastruktura domów kultury 

Infrastruktura kultury  

Literatura 

Muzyka 

Partnerstwo dla książki 

Promocja czytelnictwa 

Taniec 

Teatr 

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 
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PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 

/NOWEFIO/ 

Priorytet I – Mikro Inicjatyw  

Priorytet II – Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego 

Priorytet III – Organizacje obywatelskie w życiu publicznym 

Priorytet IV – Wzmocnienie kompetencji organizacji 

obywatelskich  

PROGRAM „POLSKI ŁAD” 

Plan na zdrowie 

Uczciwa praca – godna płaca 

Dekada rozwoju 

Polska – nasza ziemia 

Cyber Poland 2025 

Złota jesień życia 

Źródło: Opracowanie własne 
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