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Roczny raport z realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2014-2020, przyjętej Uchwałą Nr XLIX/377/14 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 lipca 2014r.,  został przygotowany 

na podstawie danych  za  rok  2014  i obejmuje okres od 1.01.2014r.                              

do 31.12.2014r.  

Rok ten traktowany jest jako rok bazowy, stanowiący punkt odniesienia do 

pomiarów wskaźników w kolejnych latach wdrażania strategii. Opracowany 

raport posłuży badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dążenia do założonych 

celów oraz poziomu ich osiągania w kolejnych latach. 

Informacje na podstawie, których został opracowany, pozyskano                                   

z poszczególnych komórek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 

jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Opolskie  oraz na podstawie innych 

ogólnodostępnych danych. Raport podzielony został na cztery części 

odpowiadające czterem celom strategicznym. Każda część przedstawiona została 

w formie opisowej oraz tabelarycznej. 

 

System monitorowania, ewaluacji i aktualizacji  Strategii Rozwoju Gminy 

Strzelce Opolskie na lata 2014-2020, został wprowadzony Zarządzeniem                          

Nr 121/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich  z dnia 1 lipca  2015r. Zgodnie                                  

z zapisami procedury opisanej w niniejszym zarządzeniu, monitoring 

wskaźników określonych w strategii prowadzony jest raz w roku kalendarzowym 

obowiązywania Strategii. 
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WSKAŹNIKI OGÓLNE  

 

 

                                                                           Rok                                                                

          Wskaźniki 

 

    2014 

Wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych               

przez samorząd gminny  

 

6 719 941,86 zł 

Liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych przez samorząd gminny  

 

14 

Wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez inne 

podmioty niż samorząd gminny 

316 541,63 zł 

Liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych przez inne podmioty niż samorząd gminny 

16 

 

 

 

 W roku 2014 Gmina Strzelce Opolskie zrealizowała 14 projektów, których całkowita wartość 

wyniosła  9 150 600,92 zł. Uzyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych  w wysokości 

6 719 941,86 zł. 

 

 

źródło dofinansowania 

 

tytuł projektu 

 

całkowita 

wartość w zł 

uzyskane 

dofinansowanie 

w zł 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie  

Budowa wzorcowego Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK)             

w Gminie Strzelce Opolskie  

1 536 271,04 921 762,62 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie  

Rewitalizacja Zabytkowego 

Parku Miejskiego w Strzelcach 

Opolskich – etap IV 

711 278,98 640 148,38 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Opolskiego RPO poddziałanie 

1.1.1 wsparcie instytucji 

otoczenia biznesu 

Utworzenie Regionalnego 

Inkubatora Przedsiębiorczości   

w Strzelcach Opolskich – etap I 

1 897 408,58 1 612 797,29 
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źródło dofinansowania 

 

tytuł projektu 

całkowita 

wartość w zł 

uzyskane 

dofinansowanie 

w zł 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Opolskiego RPO poddziałanie 

1.1.1 wsparcie instytucji 

otoczenia biznesu 

 

 

Utworzenie Regionalnego 

Inkubatora Przedsiębiorczości        

w Strzelcach Opolskich – etap II 

2 885 200,00 2 452 420,00 

Program Rozwojów Obszarów 

Wiejskich 2007-2013 działanie 

4.1/413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju                      

- Małe Projekty 

 

Park Rekreacji i Edukacji 

Ekologicznej w Szymiszowie  

18 731,70 13 002,88 

Program Rozwojów Obszarów 

Wiejskich 2007-2013 działanie 

4.1/413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju -                        

Małe Projekty 

 

 

Utworzenie siłowni zewnętrznej 

w Suchej  

15 721,70 10 437,00 

Program Rozwojów Obszarów 

Wiejskich 2007-2013 działanie 

4.1/413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju -                          

Małe Projekty 

 

 

Utworzenie siłowni zewnętrznej 

w Rozmierzy  

15 316,90 10 113,00 

Program Rozwojów Obszarów 

Wiejskich 2007-2013 działanie 

4.1/413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju - Małe 

Projekty 

 

Utworzenie siłowni zewnętrznej                           

w Warmątowicach  

15 721,70 10 437,44 

Program Rozwojów Obszarów 

Wiejskich 2007-2013 działanie 

4.1/413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju                       

- Małe Projekty 

 

Wspieranie integracji sołectwa 

Warmątowice poprzez 

zagospodarowania obszaru 

rekreacyjnego  

31 627,70 20 782,38 
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źródło dofinansowania 

 

tytuł projektu 

całkowita 

wartość w zł 

uzyskane 

dofinansowanie 

w zł 

Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych 

– II  

Rozbudowa układu 

komunikacyjnego na Osiedlu 

Piastów Śląskich w Strzelcach 

Opolskich  

1 351 547,26 636 079,46 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie Program 

Operacyjny Infrastruktura               

i Środowisko 2007-2013 

Działanie 9.3 

Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej – 

plany gospodarki 

niskoemisyjnej  

Opracowanie planu gospodarki 

niskoemisyjnej                               

w Gminie Strzelce Opolskie  

39 450,00 33 532,50 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013 działanie 

4.1/413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju                              

– Małe Projekty   

Poprawa warunków rozwoju 

sportu na terenach wiejskich 

poprzez modernizację zaplecza 

boiska sportowego w Błotnicy 

Strzeleckiej 

105 313,87 64 628,00 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki 

Wodnej 

Uporządkowanie gospodarki 

drzewostanem w zabytkowym 

Parku  w Błotnicy Strzeleckiej  

127 442,34 84 175,06 

Program Rozwojów Obszarów 

Wiejskich  2007 -2013 

działanie 4.1/413 Wdrażanie  

lokalnych strategii rozwoju             

– Małe Projekty  

Poprawa walorów 

przyrodniczych i turystycznych 

zabytkowego Parku w Błotnicy 

Strzeleckiej 

399 569,15 209 625,85 
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 Projekty zrealizowane ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez inne podmioty 

niż samorząd gminny: 

 Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich w roku 2014 zrealizował 16 

projektów, których całkowita wartość wyniosła 893092,86zł. Uzyskano                               

dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych  w wysokości 316 541,63 zł. 

 

tytuł projektu 

 

całkowita 

wartość               

w zł 

 

uzyskane                  

dofinansowanie 

w zł 

 

rok 

realizacji 

Wirtualne zabawy w grupie - Pracownia Orange 8 000,00 6 000,00 2014 

Darowizna z Banku Śląskiego dla filii                   

nr 1 w Strzelcach Opolskich  

300,00 300,00 2014 

Fundacja Orange – Internet  w bibliotekach  4 075,26 4 075,26 2014 

Dotacja w ramach Programu Biblioteki 

Narodowej – zakup nowości wydawniczych              

do bibliotek  

15 410,00 15 410,00 2014 

Akademia Orange- projekt „Fizyczne wariacje 

dźwiękowe, czyli tworzenie ścieżek 

dźwiękowych do filmów z wykorzystaniem 

zjawisk fizycznych” 

30 008,00 15 400,00 2013/2014 
(w roku 2014 

otrzymano 

dofinansowanie) 

PROW – Bliskie spotkanie z tradycją                  

i kulturą w nowo wyremontowanej świetlicy 

wiejskiej w Szymiszowie  

33 038,63 20 902,17 2014/2015 

PROW – Życie jest teatrem”- spotkanie ze 

sztuką na nowoczesnej dobrze oświetlonej                     

i nagłośnionej scenie teatralnej                                     

w zmodernizowanej świetlicy wiejskiej                         

w Rozmierzy 

33 715,82 20 050,10 2014/2015 

PROW- „E-świetlica możliwością poszerzenia 

naszych horyzontów”- modernizacja 6 świetlic 

wiejskich  w Gminie Strzelce Opolskie poprzez 

zakup komputerów wraz z dostępem                    

do internetu (Szymiszów Wieś, Dziewkowice, 

Osiek, Rozmierka, Błotnica Strzelecka                        

i Warmątowice) 

 

32 114,37 20 923,73 2014/2015 
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tytuł projektu 

całkowita 

wartość               

w zł 

uzyskane                  

dofinansowanie 

w zł 

rok 

realizacji 

PROW – „Co rośnie wokół mnie?” – remont                  

i modernizacja świetlicy wiejskiej                                 

w Rożniątowie w celu stworzenia miejsca 

przyjaznego mieszkańcom, związanego                         

z ekologią i kulturą regionu 

38 016,27 24 445,60 2014/2015 

PROW – „Chodź pomaluj mój świat”- 

modernizacja i remont istniejącej świetlicy 

wiejskiej w Suchej w celu dostosowania jej do 

potrzeb pracowni plastycznej i miejsca spotkań 

mieszkańców  

20 528,85 13 709,37 2014/2015 

PROW -„Świat z papieru wyczarowany – 

modernizacja świetlicy wiejskiej w Kadłubie 

Wsi w celu przystosowania jej do potrzeb 

mieszkańców pasjonujących się sztuką                      

– orgiami” 

16 025,06 10 483,36 2014/2015 

PROW -„Testament pieca” – remont                        

i modernizacja świetlicy w miejscowości 

Kadłub Piec w celu ukazania historii wytopu 

żelaza 

27 315,89 17 942,04 2014/2015 

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego - Rozwój infrastruktury kultury - 

Infrastruktura domów kultury – projekt pn. 

Remont i modernizacja Strzeleckiego Ośrodka 

Kultury wraz z zakupem wyposażenia 

575 348,01 130 000,00 2014/2015 

FIO  "Od czytania poprzez teatr do jadania,      

czyli rzecz o śląskości" 

4 700,00 4 700,00 2014 

FIO "Poszukiwacze zaginionej tradycji" 4 700,00 4 700,00 2014 

Równać Szanse „Hip- hopowym krokiem                  

w dorosłość” 

16 456,80 7 500,00 2014/2015 
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KIERUNKI ROZWOJU, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE  

 

I. Wskaźniki realizacji kierunku  rozwoju  „Konkurencyjna gospodarka” 

I.1.  Cel strategiczny - Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju 

gospodarczego 

 

                                                                                               Rok                                                                                                                  

              Wskaźniki 

  

2014 

CEL OPERACYJNY: I.1.1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

Liczba inwestycji na obszarze terenów inwestycyjnych [szt.] 2 

Liczba przedsiębiorców korzystających z ulg podatkowych dla nowych inwestycji [szt.] 8 

CEL OPERACYJNY: I.1.2. Rozwój przedsiębiorczości 

Liczba nowo zarejestrowanych na terenie gminy  MŚP [szt.] 129 

Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych  w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym [%] 

6 

Wskaźnik zatrudnienia [%] 236 

CEL OPERACYJNY: I.1.3. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego 

Liczba podjętych działań wspierających lokalne rolnictwo [szt.] 1 

CEL OPERACYJNY:I.1.4. Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej, agroturystycznej                                      

i ekoturystycznej gminy 

Liczba podjętych działań informacyjno- promocyjnych  w zakresie promocji oferty 

turystycznej gminy [szt.] 

36 

Liczba zakończonych inwestycji w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji [szt.] 2 

 

I.1.1.  Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

 Inwestycje na obszarze terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie : 

1. Coroplast uruchomił fabrykę części motoryzacyjnych. Na 7 ha gruntu zakupionego od Gminy 

Strzelce Opolskie powstał zakład o powierzchni 12.000 m², w którym do końca roku 2014 prace 

znalazło ok. 300 osób, a docelowe zatrudnienie to 500 osób. 

2. Pearl Stream (reinwestycja) - na zakupionej działce od właściciela prywatnego, obok 

istniejącego zakładu, powstał  nowy magazyn o powierzchni ok. 5.000 m2 czyli ok. 100 nowych 

miejsc pracy. 
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 W roku 2014  z ulgi podatkowej dla nowych inwestycji skorzystało 8 przedsiębiorców na łączną 

kwotę 152 017,35 zł.  

 

 

I.1.2. Rozwój przedsiębiorczości 

Wartości wskaźników ustalono w oparciu o dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, dane 

z  Powiatowego  Urzędu Pracy oraz  statystykę  własną  Urzędu  Miejskiego w  Strzelcach Opolskich. 

 Na terenie Gminy Strzelce Opolskie w roku 2014  zarejestrowano 129 nowych firmy (MŚP), 

natomiast wykreślonych zostało 107 (dla porównania w 2013 zarejestrowano 139 nowych,          

a wykreślono 148). Dane dotyczą osób fizycznych rejestrujących działalność gospodarczą (bez 

spółek prawa handlowego rejestrujących się w sądzie rejestrowym - kilka rocznie). 

 Według stanu na dzień 1.01.2014 liczba osób  bezrobotnych wyniosła 1212 wobec 20348 osób 

w wieku produkcyjnym ( tj. 6%- dla porównania w roku 2013 było to 6,2%). 

 Wskaźnik zatrudnienia (liczba osób pracujących na 1000 ludności) według stanu na dzień 

1.01.2014r. wyniósł 236 % (dla porównania rok wcześniej było to 221 %). Dane dotyczą 

podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, bez osób 

pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.  

 

I.1.3. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego 

 W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie  działania: Różnicowanie                             

w kierunku działalności nierolniczej (w ramach osi 4 LEADER), beneficjent uzyskał 

dofinansowanie na wykonanie zadania pn.: „Utworzenie gospodarstwa agroturystycznego                           

w Warmątowicach” – wartość inwestycji to 49 899,00 zł, otrzymane dofinansowanie                                

- 19 212,50 zł.  

Informacje o osiągniętym  wskaźniku pozyskano ze Stowarzyszenia Kraina św. Anny   

 

I.1.4. Stworzenie   atrakcyjnej   oferty   turystycznej, agroturystycznej   i     ekoturystycznej  

gminy 

  W monitorowanym okresie podjęto działania informacyjno - promocyjne w zakresie 

popularyzacji oferty Gminy Strzelce Opolskie poprzez: systematyczną organizację imprez 

kulturalnych, promujących gminę, uaktualnianie oferty na stronie internetowej gminy oraz                        

w publikacjach wydanych przez  Stowarzyszenie Kraina św. Anny (mapy turystyczne, 

przewodniki). 

1. Organizacja cyklicznych imprez: Dni Ziemi Strzeleckiej, Piknik Motocyklistów 

MOTOSERCE, Krajowa Wystaw Psów Ras Polskich, Bieg uliczny im. Euzebiusza Ferta.  
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2. Organizacja imprez oraz przedsięwzięć objętych Honorowym Patronatem Burmistrza 

Strzelec Opolskich: II Strzelecki Charytatywny Maraton Zumby, Rysuj z nami święta 

wielkanocne pastelami, Rok rodziny- pisanka artystyczna, Dzień sportu, XI Wojewódzki 

Konkurs Wiedzy Technicznej dla uczniów gimnazjów specjalnych, VII Ogólnopolski 

Turniej Strzelca Piłki Siatkowej Młodzików, Kadetów, Programy edukacyjne                                        

i profilaktyczne w tematyce antynikotynowej, Laury Ziemi Strzeleckiej, Kroszonki 2014, 

Puchar Polski w Sumo, Wyjście na kabaret, Każdy przedszkolak wie, że w Unii 

Europejskiej dobrze żyje się, Turniej tenisa dla dzieci, IX Mityng LA, Festiwal Piosenki 

Wartościowej, XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, II Miting Pływacki, XVI Konkurs 

Modeli Plastikowych, Drużynowy Wielobój Pływacki dzieci 10-11 lat, III Charytatywny 

Maraton Zumby, Konkurs Kolęd w języku niemieckim – Es waichnachtet, 15 lecie Klubu 

UKS, Festyn Rekreacyjno – Sportowy, 44 Strzeleckiej Spotkania Amatorskich Teatrów 

Lalek, IV Charytatywny Maraton Zumby, Mistrzostwa Okręgu Opolskiego w Pływaniu, 

III Wystawa szopek bożonarodzeniowych oraz ozdób świątecznych. 

3. Utworzenie  profilu Gminy Strzelce Opolskie na portalu społecznościowym Facebook, 

gdzie zamieszczane są na bieżąco wszelkie informacje, ciekawostki i wydarzenia z naszego 

rejonu. 

4. Wydawnictwa własne: „Barwy naszej wsi” - dodruk publikacji na temat bogactwa 

kulturowego, tradycji, zwyczajów, walorów natury, działalności społecznej mieszkańców 

oraz historii i najważniejszych zabytków 20 wsi Gminy Strzelce Opolskie; 

5. Materiały promocyjne – m.in.: pocztówki, kubki, puchary.  

6. Stoiska reklamowe na targach, imprezach- Dni Hanzy w Soest, Jarmark 

Bożonarodzeniowy w Soest. 

 

 Zakończenie inwestycji w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji: 

1. City Sat Gordzielik spółka z o.o. zakupiła nieruchomość po nieczynnym młynie 

elektrycznym od Gminy Strzelce Opolskie. W roku 2014 otwarty został obiekt hotelowo-

restauracyjny „Stary Młyn”. Zatrudnienie to ok. 12 osób. 

2. Remont zabytkowego budynku dawnej oficyny przy zamku strzeleckim i jego okolicy                             

z przeznaczeniem na inkubator przedsiębiorczości. W ramach inwestycji wyremontowano 

obiekt i przylegający, zabytkowy mur, utworzono nowe miejsca parkingowe i drogę 

dojazdową do parku. 
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II. Wskaźniki realizacji kierunku „Kapitał społeczny” 

II.1. Cel strategiczny - Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców gminy  

                                                                                                        Rok                                                                                                                    

  Wskaźniki 

  

2014 

CEL OPERACYJNY: II.1.1. Rozwój warunków i jakości usług świadczonych                                           

przez instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej  

Liczba podjętych działań  z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz działań 

wspierających  profilaktykę [szt.] 

20 

Liczba nowych działań / programów w ramach oferty instytucji                                    

opieki społecznej [szt.] 

4 

CEL OPERACYJNY: II.1.2. Rozwój gminnego systemu edukacji   

Liczba placówek edukacyjno - oświatowych poddanych remontowi                                     

i modernizacji [szt.] 

24 

Liczba oferowanych zajęć pozaszkolnych [szt.] 21  

Liczba komputerów w szkołach z dostępem  do internetu [szt.] 313 

Liczba zorganizowanych kursów podnoszących kwalifikacje kadry nauczycielskiej  100 

CEL OPERACYJNY:II.1.3 Rozwój warunków i jakości sportu i rekreacji  

Liczba nowo powstałych miejsc spędzania  czasu wolnego [szt.] 8 

CEL OPERACYJNY :II.1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

Liczba inwestycji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego [szt.] 4 

CEL OPERACYJNY.II.1.5. Rozwój bezpieczeństwa publicznego 

Liczba podjętych działań  z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego [szt.] 18 

 

 

II.1.1. Rozwój warunków i jakości usług świadczonych przez instytucje ochrony zdrowia 

i opieki społecznej 

Wartości wskaźników ustalono w oparciu o dane przekazane przez  jednostkę pomocniczą – Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Strzelcach oraz statystykę własną Urzędu Miejskiego   w Strzelcach Opolskich. 

 Działania  z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz działań wspierających  profilaktykę: 

1. Happening społeczny „ Wszyscy jesteśmy tacy sami” – celem wydarzenia jest zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu poprzez uwrażliwienie społeczeństwa na problemy osób 

niepełnosprawnych.  
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2. „Streetworking w Gminie Strzelce Opolskie”- celem projektu jest poprawa jakości życia                          

i zmiany postawy wśród osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Projekt realizowany 

we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Barka”. 

3. dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka poprzez działania związane z integracją  

międzypokoleniową i wzmacnianiem więzi w rodzinie oraz promocję zdrowego aktywnego 

stylu życia. Realizacja projektów:  

 „Łączymy pokolenia - tradycja, sztuka ludowa, nauka i rekreacja”, 

  „Łączymy pokolenia - Od seniora do juniora – jeden cel”, 

  „Postaw na Rodzinę”, 

  „Senior- junior - jeden cel”, 

  „Jedziemy po przygodę i wiedzę”; 

4. konkursy ofert na prowadzenie pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajęć sportowych:  

 

Nazwa zadania Odbiorcy Miejsce realizacji 

„Niech każdy się dowie, że sport to zdrowie - 

pozalekcyjne zajęcia sportowo  - rekreacyjne dla 

młodzieży” 

Uczniowie  klas   

I - IV  

Centrum Szkolenia 

Zawodowego  

i Ustawicznego 

„Mali sportowcy - zajęcia sportowo- rekreacyjne” Uczniowie klas  

I - III  

PSP                        

Błotnica Strzelecka 

„Sportowo przez cały rok - zajęcia sportowo- 

rekreacyjne” 

Uczniowie klas  

IV- VI  

PSP                           

Błotnica Strzelecka 

„I Ty możesz zostać piłkarzem” Uczniowie  klas   

II - V  

PSP Sucha 

„Żyć sportowo – znaczy zdrowo” Uczniowie klas  

VI - IV  

ZPO Kadłub 

„Radość dzieci to podstawa! Zdrowie, ruch, 

zabawa!!!” 

Uczniowie klas  

I- III  

ZPO Kadłub 

„Profilaktyka i sport grają w jednej drużynie” Uczniowie klas 

gimnazjalnych i starszych 

klas podstawowych 

PG Nr 1                                  

w Strzelcach 

Opolskich 

„Pływanie – sposób na zdrowy rozwój” Uczniowie klas 

gimnazjalnych i starszych 

klas podstawowych 

Centrum Rekreacji 

Wodnej i Sportu 

„Strzelec” 
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5. Organizacja i dofinansowanie zgodnie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki                                    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 festynów promujących zdrowy styl 

życia: 

 festyny sołeckie   

 festyn „Majówka na sportowo” , 

 Ogólnopolski Bieg Strzelca,  

 festyn profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla klas I i II Publicznych Szkół 

Podstawowych  tj. około 500 uczniów (zorganizowany przy współpracy z Komendą 

Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich).   

6. Udział w  kampaniach ogólnospołecznych, m.in.: 

 „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

  „Postaw na Rodzinę”. 

7. Wspieranie autorskich projektów szkolnych, których głównym zamierzeniem jest  promocja 

zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, wskazanie atrakcyjnych i zdrowych 

form spędzania czasu wolnego oraz  kształtowanie prozdrowotnych postaw. 

8. Organizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów placówek oświatowych (dot. m.in: 

niebezpieczeństw wynikających z zażywania alkoholu, nikotyny, uzależnień od  internetu, 

przeciwdziałania agresji, przemocy rówieśniczej). 

 

 Nowe działania i programy w ramach oferty instytucji opieki społecznej. 

1. Projekt socjalny „Klub bliżej dziecka, bliżej rodziców” - głównym celem projektu jest 

integracja wewnątrzrodzinna i środowiskowa. Organizowane spotkania mają na celu poprawę 

relacji i więzi rodzinnych, nabycie umiejętności w zakresie organizowania czasu wolnego, 

wzbogacania umiejętności i kompetencji społecznych, poszerzanie wiedzy rodziców oraz  

uzyskiwanie dodatkowych umiejętności. 

2. Karta Dużej Rodziny – przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie                             

od dochodu. Posiadaczom  oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień z katalogu 

oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

3. Opolska Karta Rodziny i Seniora (regionalna) – przysługuje rodzinom z co najmniej dwójką 

dzieci oraz seniorom powyżej 65 roku życia. Karta uprawnia mieszkańców województwa 

opolskiego oraz gmin biorących udział w programie do zniżek i ulg oferowanych przez 

wybrane instytucje regionalne i gminne, a także przez partnerów, czyli podmioty prywatne, 

które zadeklarowały wolę współpracy. 

4. Lokalny program wsparcia systemu pomocy społecznej pn.:"Wspieranie rodzin wielodzietnych 

w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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selektywnie zbieranymi" – wsparcie finansowe dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy 

Strzelce Opolskie,  mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 

do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. 

 

II.1.2. Rozwój gminnego systemu edukacji 

Źródłem informacji o osiągniętych wskaźnikach jest jednostka budżetowa Gminy Strzelce Opolskie – 

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich. Pozyskane informacje  dotyczą 

szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego pozostającego w gestii samorządu Gminy 

Strzelce Opolskie. 

 

 Placówki edukacyjno - oświatowe poddane remontowi i modernizacji w roku 2014: 

 

Lp. Nazwa placówki Nazwa zadania 
Nakłady 

finansowe 

[zł brutto] 

1 
PSP Nr 2  

w Strzelcach Opolskich 
Remont kotła c.o. 2.221,38 

2 
PSP Nr 4  

w Strzelcach Opolskich 

Częściowa wymiana okien w sali gimnastycznej 4.505,01 

Częściowy remont instalacji elektrycznej 1.100,00 

3 
PSP Nr 7  

w Strzelcach Opolskich 

Remont agregatu chłodniczego lodowiska  36.372,58 

Remont instalacji odgromowej budynku szkoły 2.500,00 

4 
PSP Błotnica Strzelecka 

 

Utwardzenie terenu wraz z montażem stojaka na 

rowery i montażem balustrady przy wejściu na 

teren szkoły 

6.469,31 

Remont instalacji elektrycznej w sali 

komputerowej 
1.999,98 

5 PSP Dziewkowice 

Dostosowanie toalet szkolnych do przyjęcia 

dzieci 6-cioletnich 
1.235,01 

Remont części pokrycia dachu 3.500,00 

Wymiana kotła c.o. 21.150,00 

6 
PSP Rozmierka 

 

Remont części ścian w sali do ćwiczeń 

gimnastycznych 
3.999,96 

Wymiana wykładziny podłogowej w sali 8.500,00 

7 ZPO Kadłub 
Montaż piłko-chwytów na boisku trawiastym do 

piłki nożnej 
10.967,18 



 

15                     Monitoring, ewaluacja i aktualizacja                                                                                         

                     „ Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie  na lata 2014 – 2020 ” za rok 2014  
 

Lp. Nazwa placówki Nazwa zadania 

Nakłady 

finansowe 

[zł brutto] 

8 ZPO Kalinowice Remont części pokrycia dachu 7.000,00 

9 

 

PP Nr 4  

w Strzelcach Opolskich 

 

Rozbiórka wiaty oraz wymiana części 

ogrodzenia 
16.423,97 

Montaż ścianki działowej 4.997,83 

10 

PP Nr 4  

w Strzelcach Opolskich 

Oddział zamiejscowy        

w Szczepanku 

Remont kominów, wykonanie odpowietrzenia 

kanalizacji 
6.361,18 

Wymiana kotła c.o. 5.400,00 

11 

PP Nr 5 

 w Strzelcach Opolskich 

 

Malowanie ścian i sufitów kuchni, korytarza i 

kancelarii 
8.918,72 

12 

PP Nr 5                                

w Strzelcach Opolskich                   

Oddział zamiejscowy                 

w Szymiszowie - Osiedlu 

Malowanie sanitariatów 2.844,92 

13 
PP Nr 8                              

w Strzelcach Opolskich 

Naprawa instalacji wodociągowej                                   

w pomieszczeniu kuchni 
5.218,63 

Wymiana drzwi wejściowych do budynku 5.143,00 

14 
PP Nr 9                                    

w Strzelcach Opolskich 

Remont pokrycia dachowego i instalacji 

odgromowej 
7.133,64 

Remont ogrodzenia obiektu – I etap  53.091,72 

15 

 

 

PP Nr 10                            

w Strzelcach Opolskich 

 

 

 

Malowanie części pomieszczeń 3.256,60 

Montaż kamer i lamp zewnętrznych 1.858,00 

Prace remontowe w ogrodzie zabawowym 5.781,00 

Remont części inst. kanalizacyjnej 2.263,00 

Utwardzenie terenu  20.932,26 

Wykonanie dojścia oraz barierek ochronnych 

przy budynku 
7.070,59 

16 

PP w Dziewkowicach 

oddział zamiejscowy                

w Błotnicy Strzeleckiej 

Częściowy remont toalet dziecięcych 4.334,46 
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Lp. Nazwa placówki Nazwa zadania 

Nakłady 

finansowe 

[zł brutto] 

17 

PP w Dziewkowicach 

oddział zamiejscowy             

w Warmątowicach 

Częściowy remont toalet dziecięcych 1.866,70 

Wymiana rynien i naprawa gzymsu 19.389,74 

18 PP w Kadłubie 
Wymiana lamp w salach zajęć 7.385,90 

Modernizacja kuchni wraz z zapleczem 67.231,31 

19 
PP w Kadłubie oddział 

zamiejscowy w Grodzisku 

Wymiana wykładziny, malowanie sali, wymiana 

rur wodno-kanalizacyjnych 
7.612,38 

Remont posadzki szatni 4.919,56 

20 
PP w Rozmierce oddział 

zamiejscowy w Suchej 

Uszczelnienie pokrycia dachu z częściowym 

remontem tynków elewacji oraz malowaniem 

urządzeń zabawowych 

7.441,50 

21 
ZPO w Kadłubie oddział 

zamiejscowy w Osieku 
Montaż piłko-chwytów i bramek 6.330,28 

22 
PG Nr 1                              

w Strzelcach Opolskich 

Zabudowa boksów na odpady oraz naprawa 

boiska do siatkówki plażowej 
8.142,60 

Skucie posadzek, wymiana wykładziny, 

malowanie klatki schodowej i korytarza 
7.999,99 

Naprawa posadzki, malowanie 2.066,43 

23 
PG Nr 2                                 

w Strzelcach Opolskich 

Naprawa i wymiana części rynien i rur 

spustowych, naprawa sanitariatów 
9.554,03 

Częściowy remont pokrycia dachowego 2.999,99 

Malowanie sali gimnastycznej 14.999,99 

24 

Międzyszkolny Ośrodek 

Sportowy                                  

w Strzelcach Opolskich 

Budowa zadaszenia i przebudowa trybun na 

terenie stadionu w Strzelcach Opolskich 
287.278,86 

Razem: 727.769,19 

 

 Zajęcia pozaszkolne -  sekcje sportowe -  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy:  

1. 7 sekcji piłki koszykowej ( łącznie 97 osób), 

2. 5 sekcji piłki siatkowej ( łącznie 81 osób), 

3. 6 sekcji piłki nożnej (łącznie 98 osób), 

4. 1 sekcja badmintona (łącznie 12 osób), 

5. 2 sekcje judo (łącznie 33 osoby).  
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Poniesiony nakład finansowy  -  568 035,26 zł ( w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi  -  

431 785,00 zł, wydatki rzeczowe - 136 250,26 zł). 

 

 Liczba komputerów w szkołach z dostępem  do internetu w Gminie Strzelce Opolskie w roku 

2014 wyniosła 313. 

 

 Kursy przeprowadzone w roku 2014, podnoszące kwalifikacje kadry nauczycielskiej: 

1. kursy kwalifikacyjne  - 8, 

2. formy doskonalące  -  65, 

3. studia podyplomowe, zaoczne i licencjackie - 27. 

Poniesiony koszt - 59 574,21 zł. 

 

II.1.3. Rozwój warunków i jakości sportu i rekreacji 

Źródłem informacji o wskaźnikach jest Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich. 

 Nowo powstałe miejsca spędzania czasu wolnego. 

1. Siłownie zewnętrzne (Strzelce Opolskie - Park Miejski oraz Osiedle Piastów Śląskich, 

Rozmierka, Rozmierz, Sucha, Szymiszów, Warmątowice). 

2. Budowa wiaty rekreacyjnej w Warmątowicach.  

 

II.1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

W monitorowanym okresie przeprowadzone zostały działania skierowane na poprawę estetyki 

przestrzeni publicznej oraz dbałości o lokalne zabytki. 

 Inwestycje w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego: 

1. „Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - 

etap I” tj. wykonanie rozbudowy z przebudową obiektu położonego przy ul. Zamkowej 4 

w celu przystosowania do nowej funkcji użytkowej wraz z zagospodarowaniem terenów 

przyległych. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 2240/90. Lokalizacja inwestycji: 

Strzelce Opolskie, ul. Zamkowa 4-8, ul. Konopnicka. Całkowita wartość projektu:        

1 910 039,72 zł. Wyremontowano stary, niszczejący zabytkowy budynek, uporządkowano                     

i zagospodarowano zaniedbany zakątek przy parku. Wyremontowano stary zabytkowy mur, 

wybudowano nowe ciągi pieszo-jezdne, utworzono 50 miejsc postojowych. Wybudowano 

nowe oświetlenie wzdłuż ciągów pieszo  -  jezdnych. Posadzono krzewy  i  kwiaty. 

2. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich – etap IV”.                 

Zakres robót obejmował w szczególności: odmulenie dna rowów, profilowanie skarp, 
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wykonanie okładzin kamiennych na skarpach, odmulenie i naprawę przepustów, wykonanie 

na drzewach zabiegów pielęgnacyjnych, wycinkę drzew, nasadzenie bylin i drzew.  

3. Poprawa walorów przyrodniczych i turystycznych zabytkowego parku w Błotnicy 

Strzeleckiej  -  zakupiono i zamontowano nowe ławki parkowe, stojak na rowery, kosze 

parkowych. Wykonano  alejki parkowe o nawierzchni tłuczniowej ograniczonej obrzeżem 

chodnikowym  betonowym, scenę plenerową o konstrukcji stalowej i dachu drewnianym 

kryty gontem papowym. Nasadzono również nowe drzewa. 

4. Dotacja na remont zabytków : 

 dotacja celowa dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich w wysokości 

30.000,- zł . Kolejny etap termomodernizacji - wymiana okien. 

 

 

II.1.5. Rozwój bezpieczeństwa publicznego 

W monitorowanym okresie, w ramach realizacji ww. celu przeprowadzone zostały działania skierowane 

na poprawę bezpieczeństwa publicznego: 

1. Kontynuowanie utrzymania systemu monitoringu miejskiego (zapewnienie bezpieczeństwa                          

w miejscach publicznych we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Strzelcach 

Opolskich). 

2. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych we współpracy z Komendą Powiatową 

Policji w Strzelcach Opolskich ( zwrócenie uwagi sprzedawcom na kontrolowanie wieku osób 

nieletnich i nie podawania alkoholu osobom nietrzeźwym). 

3. Współpraca ze świetlicami profilaktycznymi (organizacja cyklicznych zajęć o charakterze 

profilaktyczno  -  edukacyjnym). 

4. Zakup bezprzewodowego urządzenia rejestrującego „fotopułapka” do monitorowania miejsc 

grupowania się młodzieży zażywającej środki narkotyczne (wsparcie finansowe dla Komendy 

Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich). 

5.  Zabezpieczenie działalności OSP w Gminie Strzelce Opolskie  -  ok. 297 000,00 zł.   

6. Wyposażenie materiałowo-sprzętowe OSP - ok. 492 000,00 zł.  

7. Modernizacja bazy lokalowej OSP  -  ok. 343 000,00 zł.  

8. Rozbudowa i utrzymanie radiowego systemu alarmowania - ok. 24 000,00 zł.  

9. Sprzęt na potrzeby zarządzania kryzysowego - ok. 8 000,00 zł.    

10.  Organizacja Miejsko - Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy 

Pożarom”. 
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11.  Zamieszczanie dla mieszkańców gminy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

komunikatów i ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem. 

12. Rozbudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich            

- etap I. Zrealizowano inwestycję, której celem była poprawa bezpieczeństwa i komfortu osób 

(kierowców, rowerzystów i pieszych) poruszających się istniejącą siecią dróg w obrębie osiedla 

Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich. W wyniku zrealizowanych prac powstała jezdnia 

długości 340 metrów i szerokości 5,20 m. Wzdłuż drogi usytuowano około 150 miejsc 

postojowych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów wybudowano ścieżkę 

rowerową szerokości od 3,0 do 3,5 metra oddzieloną od jezdni zielenią. Całość przedsięwzięcia 

oświetlona została nowoczesnymi i energooszczędnymi oprawami ledowymi. Koszt realizacji 

zadania wyniósł 1,1 mln złotych. 

13. Remont nawierzchni jezdni oraz chodników na ulicy M. Konopnickiej w Strzelcach Opolskich. 

Wartość robót 59 758,98 zł. 

14. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu ul. Kolejowej w Strzelcach Opolskich.                       

Wartość prac 29 200,00 zł. 

15. Modernizacja z elementami remontu nawierzchni ulicy Polnej w Kadłubie.                                      

Wartość robót 39 999,99 zł. 

16. „Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich”                           

- etap II. Wartość robót 262 791,81 zł. 

17. Niwelacja i utwardzenie terenu w rejonie ulicy M. Konopnickiej w Strzelcach Opolskich. 

Wartość robót 32 000,00 zł. 

18. Przebudowa chodnika za budynkiem ul. Opolska 1-7 w Strzelcach Opolskich oraz ułożenie płyt 

ażurowych . Wartość robót 26 000,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20                     Monitoring, ewaluacja i aktualizacja                                                                                         

                     „ Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie  na lata 2014 – 2020 ” za rok 2014  
 

III. Wskaźniki realizacji kierunku rozwoju „Inwestycje w zasoby” 

III.1. Cel strategiczny – Rozwój infrastruktury technicznej, gospodarczej                                

i społecznej gminy 

                                                                                              Rok                                                                                                                          

          Wskaźniki 

     2014 

CEL OPERACYJNY: III.1.1. Rozwój infrastruktury technicznej  

Długość wybudowanej sieci [km]:  

Wodociągowej 0 

kanalizacyjnej  18,62 

energetycznej  1,57 

Długość zmodernizowanej sieci [km]:  

Wodociągowej 0,578 

Kanalizacyjnej 0,115 

Gazowej 0 

energetycznej  3,721 

CEL OPERACYJNY: III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej    

Długość dróg [km]: 0,86 

wyremontowanych 0,42 

wybudowanych  0,44 

Długość chodników [km]: 0,54 

wyremontowanych 0,15 

wybudowanych  0,39 

Długość ciągów pieszo- rowerowych [km] 0,34 

wyremontowanych 0 

wybudowanych  0,34 

Długość sieci w przewozach pasażerskich [km] 254 

CEL OPERACYJNY:III.1.3 Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa    

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania [szt.] 30 

Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców 27 

Liczba nowo powstałych mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych               

(łącznie) [szt.] 

0 

Liczba budynków komunalnych, socjalnych  i chronionych poddanych rewitalizacji              

i/ lub termomodernizacji [szt.] 

0 

2014 
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CEL OPERACYJNY :III.1.4. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego                   

oraz ochrona środowiska   

Szacunkowa liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie ograniczenia niskiej emisji 

[szt.] 

0 

Liczba wdrożonych rozwiązań wykorzystujących OZE [szt.] 0 

Liczba działań dotyczących usprawnienia gospodarki odpadami [szt.] 1 

Liczba zrealizowanych działań zwiększających świadomość mieszkańców gminy w 

zakresie ochrony środowiska [szt.] 

81 

 

 

III.1.1 Rozwój infrastruktury technicznej 

1. Zmodernizowane sieci wodociągowe na terenie Gminy Strzelce Opolskie:  

 Strzelce Opolskie  -  0,5 km, koszt  - 39 626,09 zł netto. 

 Kadłub  -  0,078 km, koszt – 8 232,48 zł netto. 

(pozyskane dane - Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ) 

2.  Wybudowane sieci kanalizacyjne na terenie Gminy Strzelce Opolskie: 

 18,62 km ( 16,578 km  -  kanalizacji grawitacyjnej oraz 2,042 km rurociągów 

tłoczonych), koszt  - 11 624 384,74 zł netto. 

                   Zmodernizowane sieci kanalizacyjne na terenie Gminy Strzelce Opolskie: 

 0,115 km, koszt - 79 060,10 zł netto. 

(pozyskane dane - Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ) 

3. Wybudowane sieci elektroenergetyczne na terenie Gminy Strzelce Opolskie: 

Linie nN 0,4 kV: 

 Dziewkowice - 0,154 km, koszt - 22 956,53 zł. 

 Kadłub - 0,129 km, koszt - 23 371,11 zł. 

 Szczepanek - 0,133 km, koszt - 14 103,86 zł. 

 Błotnica Strzelecka – 0,02 km, koszt - 5 999,27 zł. 

 Rożniątów - 0,177 km, koszt - 34 729,41 zł. 

 Szymiszów Wieś - 0,016 km, koszt - 6 845,52 zł. 

 Sucha - 0,219 km, kosz -  26 646,50 zł, 

 Rozmierka - 0,049 km, koszt - 5 343,14 zł, 

 Grodzisko  - 0,015 km, koszt - 7 007,09 zł,  

 Szymiszów Osiedle - 0,119 km, koszt - 23 581,49 zł,  

 Strzelce Opolskie - 0,539 km, koszt - 77 879,61 zł. 

Zmodernizowane sieci elektroenergetyczne na terenie Gminy Strzelce Opolskie: 
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Linie ŚN 15 kV 

 Rożniątów -  0,793 km, koszt - 145 580,34zł. 

       Linie nN 0,4 kV: 

 Dziewkowice - 0,616 km, koszt - 19 824,75 zł. 

 Szczepanek - 0,014 km, koszt - 735,43 zł. 

 Warmątowice - 0,026 km, koszt - 1 167,16 zł. 

 Sucha - 0,026 km, kosz - 904,75 zł, 

 Strzelce Opolskie - 2,246 km, koszt - 130 274,32 zł. 

( pozyskane dane - Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ). 

4. Sieci gazowe na terenie Gminy Strzelce Opolskie: 

nowopowstałe   0,130 km - wykonano  27 przyłączy w tym 9 szt. - średniego ciśnienia,                          

18 szt. niskiego ciśnienia). 

(pozyskane dane - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ) 

5. Wybudowane sieci ciepłownicze na terenie Gminy Strzelce Opolskie: 

 Strzelce Opolskie - 0,03 km,  

       Zmodernizowane sieci ciepłownicze na terenie Gminy Strzelce Opolskie: 

 Strzelce Opolskie - 0,02 km. 

Poniesione nakłady w wysokości 41 096,00 zł (pozyskane dane - Energetyka Cieplna Opolszczyzny 

S.A. Opole). 

 

  

III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej 

Źródłem informacji o osiągniętych wskaźnikach jest przede wszystkim Urząd Miejski w Strzelcach 

Opolskich, gdyż monitorowaniem objęte są inwestycje infrastrukturalne realizowane przez Gminę 

Strzelce Opolskie.  

W ramach realizacji wskaźnika: 

1. Długość wyremontowanych dróg na terenie Gminy Strzelce Opolskie  - wykonano  0,42 km 

(remont nawierzchni jezdni oraz chodników na ul. Konopnickiej w Strzelcach Opolskich 0,15 

km, modernizacja z elementami remontu nawierzchni ul. Polnej w Kadłubie 0,27 km). 

Długość wybudowanych dróg na terenie Gminy Strzelce Opolskie - wykonano 0,44 km 

(rozbudowa  układu komunikacyjnego na  Osiedlu  Piastów  Śląskich w  Strzelcach Opolskich. 

2. Długość wyremontowanych chodników na terenie Gminy Strzelce Opolskie - wykonano  0,15 

km (remont nawierzchni jezdni  oraz chodników na  ul. Konopnickiej w Strzelcach Opolskich).      
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Długość wybudowanych chodników na terenie Gminy Strzelce Opolskie - wykonano 0,39 km 

(budowa chodnika dla pieszych Nowa Wieś  0,10 km, rozbudowa układu komunikacyjnego na 

Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich 0,29 km). 

3. Długość wybudowanych ciągów pieszo – rowerowych na terenie Gminy Strzelce Opolskie                     

- wykonano 0,34 km (rozbudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Piastów Śląskich                                

w Strzelcach Opolskich). 

4. Długość sieci w przewozach pasażerskich na terenie Gminy Strzelce Opolskie wynosi                      

254 km. Liczba ta dotyczy linii komunikacyjnych przebiegających w całości w granicach 

administracyjnych gminy. 

 

 

III.1.3. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa    

1. W roku 2014  Gmina Strzelce Opolskie przekazała najemcom w użytkowanie 30 mieszkań. 

Całkowity koszt wykonanych remontów wyniósł  354 700,00  zł. 

2. Liczba mieszkań to: 777 w trwałym zarządzie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego                           

w Strzelcach Opolskich, 8 w trwałym zarządzie placówek oświatowych oraz 24 mieszkania 

chronione oddane do gospodarowania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. 

Łącznie 809 mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 

Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców wynosi 27 (liczba mieszkańców 29 848 - 

stan na dzień 24.09.2015r.).  

 

III.1.4. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego oraz ochrona 

środowiska  

 W roku 2014 Gmina Strzelce Opolskie nie wdrożyła rozwiązań w zakresie ograniczenia niskiej 

emisji. Nie uwzględniono również indywidualnych przedsięwzięć z uwagi na brak możliwości 

pozyskania stosownych informacji od mieszkańców o zrealizowanych inwestycjach. 

 

 Zrealizowane działania dotyczące usprawnienia gospodarki odpadami: 

1. Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie 

Strzelce Opolskie. Realizacje tego zadania rozpoczęto  w II półroczu 2014 roku, a zakończono 

w I półroczu 2015 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł  1 578 901,00 zł ( w tym w roku 2014 

– 400 000,00zł).  

 

 Działania zwiększające świadomość mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie w zakresie 

ochrony środowiska, programy i wydarzenia ekologiczne:  
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1. Spotkania edukacyjne z zakresu ekologii i ochrony środowiska (Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach 

Opolskich) - liczba działań – 2. 

2. Druk informatora ”O śmieciach (prawie) wszystko. Gminny system gospodarowania odpadami 

komunalnymi w Strzelcach Opolskich po roku funkcjonowania”– liczba działań                                

– 1 [wydano szt. 10 000]. 

3. Ogłoszenia w „Informatorze Strzeleckim” – liczba działań – 17 [nakład szt. 85 000]. 

4. Ogłoszenia w gazecie lokalnej „Strzelec Opolski” – liczba działań – 2 [nakład szt. 14 100]. 

5. Ogłoszenia w Internecie: www.odpady.strzeleceopolskie.pl – liczba działań – 13 [licznik 

odwiedzin 104 157 , wg. stanu nadzień 07. 09. 2015 r.]. 

6. Poczta elektroniczna – email: odpady@strzelceopolskie.pl  - liczba działań – 1.  

7. Ogłoszenia w City-Sat Gordzielik ( liczba działań – 10 emisji). 

8. Druk naklejek – liczba działań – 4 [szt. 2 550]. 

9. Druk ulotki „Nowe zasady – segreguj odpady” – liczba działań – 1 [szt. 250]. 

10. Kampania informacyjno - edukacyjna w trakcie X Strzeleckich Targów Wiosennych – liczba 

działań – 1 [ulotki- szt. 308].    

Działania na łączną kwotę  24 037,00 zł.     

11. „Akcja Sprzątanie Świata” - zakup worków i rękawic dla gminnych placówek oświatowych - 

organizator Gmina Strzelce Opolskie. 

12. Happening o tematyce ekologiczno-antytytoniowej – organizator Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich. 

13.  „Zielone serduszko mam" -  organizator Publiczne Przedszkole  Nr 4  w Strzelcach Opolskich. 

14. "Wychowanie dla poszanowania środowiska naturalnego” – organizator  Publiczne Przedszkole  

Nr 5 w Strzelcach Opolskich. 

15.  "Zwierzaki - Śmieciaki"                                          organizator Publiczne Przedszkole   

16.   „Góra Św. Anny oczami przedszkolaka                    Nr 8 w Strzelcach Opolskich       

17.   „Poznajemy zwierzęta w ZOO".     

18.    Happening "Rytmy Ziemi"                                      organizator Publiczne Przedszkole   

19.   "Odkrywamy Czystą Polskę ”                                       Nr 9 w Strzelcach Opolskich    

20.   „Podróże do krainy przyrody”- organizator Publiczne Przedszkole Nr 10 w Strzelcach 

Opolskich. 

21. Wycieczka przyrodnicza do Palmiarni w Gliwicach - organizator Publiczne Przedszkole                         

w Dziewkowicach, 

22. „Ekoludek”- organizator Publiczne Przedszkole w Kadłubie. 

23. „Leśne Ludki”- organizator Publiczne Przedszkole w Rozmierce. 

   

http://www.odpady.strzeleceopolskie.pl/
mailto:odpady@strzelceopolskie.pl
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24. „Zielony uśmiech przedszkolaka”- organizator Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie – 

Publiczne Przedszkole w Osieku. 

25. „Edukacja Ekologiczna PLUS 2014”                           organizator Publiczna Szkoła    

26.  „Segregujemy – nie blefujemy”.                           Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich  

27.  Gminny Konkurs Ekologiczny dla klas I-III – organizator Publiczna Szkoła Podstawowa           

Nr 4 w Strzelcach Opolskich. 

28. „Dni Ziemi i Sprzątanie Świata” – organizator Publiczna Szkoła Podstawowa                                    

Nr 7 w Strzelcach Opolskich. 

29. „Razem chronimy Ziemię”- organizator Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej. 

30. „ Z ekologią za pan brat” – organizator Publiczna Szkoła Podstawowa  w Dziewkowicach. 

31. „Poznajemy, dbamy, chronimy – szkoła przyjazna środowisku”- organizator Zespół Placówek 

Oświatowych w Kadłubie. 

32. „Zatrzymać globalne ocieplenie”- organizator Zespół Placówek Oświatowych  w Kalinowicach. 

33. „Poznaję, szanuję, chronię – szkoła dla przyrody”- organizator Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Rozmierce. 

34. „Śmieci mniej – Ziemi lżej” – organizator  Publiczna  Szkoła  Podstawowa w Suchej. 

35. „Mały czy duży – ekologia wszystkim służy” – organizator Publiczna Szkoła Podstawowa                           

w Szymiszowie. 

36. „Okiem Młodego Ekologa IX”- organizator Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach 

Opolskich. 

37. Działalność Szkolnego Koła Ekologicznego - organizator Publiczne Gimnazjum                                         

Nr 2 w Strzelcach Opolskich. 

38. „ Na ekologicznych ścieżkach Opolszczyzny”              organizator Publiczne Gimnazjum  

39. „Wiosenny Rajd Ekologiczny”                                                   w Szymiszowie 

 

Gmina Strzelce Opolskie przekazała dofinansowanie w wysokości  68 800,00 zł.  
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IV. Wskaźniki realizacji kierunku  rozwoju „Współpraca  z otoczeniem”  

IV.1. Cel strategiczny - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego  

                                                                                                                    Rok                                                                                                                              

  Wskaźniki 

 

  2014 

CEL OPERACYJNY: IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych   

Liczba usług publicznych możliwych do załatwienia on- line [szt.] 13 

CEL OPERACYJNY: IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego 

Szacunkowa liczba podjętych czynów społecznych                                                     

(realizacji zadań w czynie społecznym) [szt.]  

210 

Liczba dokumentów poddanych konsultacjom społecznym [szt.] 11 

Liczba zorganizowanych spotkań w ramach konsultacji społecznych [szt.] 13 

Liczba funkcjonujących na terenie gminy podmiotów ekonomii społecznej [szt.] 3 

 

 

IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych   

 Liczba usług publicznych możliwych do załatwienia on- line. 

1. Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Dopisanie do spisu wyborców. 

3. Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego. 

4. Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych                             

i unieważnionych dowodów osobistych. 

5. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego. 

6. Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego. 

7. Zapisy do żłobka / przedszkola / szkoły. 

8. Uzyskanie zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu. 

9. Uzyskanie zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 

10. Uzyskanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. 

11. Uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. 

12. Pismo ogólne do urzędu.  

13. Uzyskanie informacji publicznej. 

W lutym 2014 r. Gmina Strzelce Opolskie przystąpiła do projektu „e-Urząd dodaj do ulubionych 

realizowanego w ramach partnerstwa z innymi jednostkami samorządowymi. 
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Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie 

potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji 

samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Całkowity koszt projektu wynosi 2.652153,00 zł, natomiast koszt części projektu obejmującej Gminę 

Strzelce Opolskie stanowi kwotę 119 259,00 zł.  

Głównym celem projektu jest upowszechnienie i poprawa jakości elektronicznych usług publicznych 

świadczonych przez JST oraz usprawnienie działania JST przez wdrożenie standardów świadczenia 

elektronicznych usług publicznych i elektronizację wymiany korespondencji za pomocą ePUAP. 

W ramach projektu Gmina Strzelce Opolskie realizuje następujące zadania: 

1. Upowszechnianie elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski 

w Strzelcach Opolskich. 

2. Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP. 

- punkt ten działa w Referacie Ewidencji Ludności. 

3. Wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami. 

- system działa w urzędzie od października 2014 r. 

4. Wdrożenie systemów dziedzinowych wspierających świadczenie usług drogą elektroniczną. 

W tym portal o informacji przestrzennej i systemy dziedzinowe do obsługi gospodarki 

odpadami. (W roku 2014 rozpoczęto procedurę wprowadzenia Sytemu Informacji Przestrzennej  

Gminy Strzelce Opolskie oraz platformy związanej z obsługą gospodarki odpadami). 

5. Zakup systemów dla potrzeb zwiększenia wymiany korespondencji elektronicznej. 

6. Rozbudowa e-usług – budowa i uruchomienie formularzy elektronicznych ułatwiających 

załatwianie spraw w urzędzie. 

7. Szkolenie dla pracowników w zakresie nowoczesnych rozwiązań IT. 

 

 

IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego 

 W trakcie 2014 roku  zrealizowano wiele zadań (ok. 210) w ramach czynu społecznego, 

najważniejsze z nich to m.in.: 

1. remonty dróg transportu rolnego, 

2. organizacja imprez kulturalnych, 

3. prace porządkowe na terenie wsi i zagospodarowanie terenów zielonych, 

4. utwardzenie placu przy boisku w Dziewkowicach, 

5. zagospodarowanie  i utwardzenie części placu przy świetlicy w sołectwach: Farska 

Kolonia i Jędrynie,  

6. remonty przepustów pod drogami w Grodzisku oraz  Kadłubie -Wsi, 
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7. ogrodzenie placu zabaw w  Grodzisku, 

8. remont garaży Domu Strażaka oraz remont kapliczki w Kadłubie, 

9. malowanie świetlicy oraz zasypanie zbiornika wodnego na placu zabaw Kadłubie -

Piecu, 

10. remont szatni na boisku w  Kalinowie, 

11. wykładanie rowów płytami ażurowymi  oraz budowa wiaty na  Mokrych Łanach, 

12. budowa wiaty biesiadnej w Rozmierce, 

13. pomalowanie dachu budynku LKS w  Rożniątowie, 

14. montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz montaż słupów oświetleniowych na placu 

zabaw  w Suchej, 

15. montaż witaczy na Suchych  Łanach, 

 

 Dokumenty poddane konsultacjom społecznym w roku 2014  w Gminie Strzelce Opolskie. 

1. Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020.  

2. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiana „Dożywianie dzieci i uczniów”      

na lata 2014-2020. 

3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 

Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                   

i o wolontariacie na rok 2015. 

4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

5. Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2015. 

6. Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 

7. Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta 

Strzelce Opolskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

8. Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Strzelce Opolskie”. 

9. Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce 

Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców 

Śląskich” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

10. Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce 

Opolskie dla wsi Kalinów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
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11. Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 

złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I” w części położonej w granicach 

administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych 

miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek”, wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. 

 

 Spotkania zorganizowane w ramach konsultacji społecznych. 

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie                         

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.                            

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                                             

i o wolontariacie na rok 2015.  

2.  Spotkania w sprawie  przyjęcia dokumentu - Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014                 

-2020. W 6 zorganizowanych spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy gminy, lokalni 

przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.  

3. Spotkania (7) w związku z przeprowadzonymi dyskusjami publicznymi nad przyjętymi                      

w projektach planów miejscowych rozwiązań.  

 

 Podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie Gminy Strzelce Opolskie: 

 

1. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (niezależna organizacja 

pozarządowa działająca na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu                         

o zasady dialogu, demokracji i pomocniczości). 

2. Strzelecka Spółdzielnia Socjalna (powstała na bazie likwidowanego z mocy ustawy 

Gospodarstwo Pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich) 

3. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej.                                           

W ramach stowarzyszenia działa: 

 Centrum Integracji Społecznej ( reintegracja społeczna i zawodowa w realizacji zadań 

pomocy skierowana do osób bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych 

od alkoholu, opuszczających zakłady karne, niepełnosprawnych). 

4. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "BARKA" (organizacja tworząca system wsparcia dla 

osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej). 
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Przedstawiony monitoring Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie jest stałym 

procesem obserwacji, mającym na celu zapewnienie informacji na temat słuszności                                    

i skuteczności podejmowanych działań.  

Pierwszym monitoringiem za rok 2014 objęte zostały strefy życia społecznego, gospodarczego, 

a także środowiska. Rok ten uznany został jako rok bazowy, stanowiący punkt odniesienia do 

pomiarów wskaźników w kolejnych latach wdrażania strategii. 

 


