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Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014 - 2020, została przyjęta 

Uchwałą Nr XLIX/377/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  z dnia 30 lipca 2014 r.  

Niniejszy raport stanowi opracowanie zawierające informacje na temat postępu, jaki osiągnięto 

w roku 2015 w zakresie realizacji priorytetów Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie.       

Zgodnie z zapisami wynikającymi z Zarządzenia Nr 121/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich 

z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury monitoringu, ewaluacji                                   

i aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-2020”, monitoring 

prowadzony jest w cyklu rocznym.               

Podstawowym celem monitoringu jest gromadzenie i przetwarzanie informacji  o stanie 

realizacji Strategii oraz  procesów zachodzących na terenie gminy. Proces ten polega na 

systematycznej obserwacji zmian, umożliwia kontrolę postępu ich wykonania, weryfikację 

osiągniętych rezultatów i porównanie ich zgodności z celami strategicznymi. 

Ponadto analiza i interpretacja danych pozwalają na ocenę realizacji Strategii oraz 

dostosowanie podejmowanych działań do zmieniających się warunków społeczno- 

gospodarczych i zdiagnozowanych potrzeb Gminy Strzelce Opolskie. 

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 jest w formie opisowej oraz tabelarycznej. 
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WSKAŹNIKI OGÓLNE  

                                                                           Rok                                                                

          Wskaźniki 

 

    2015 

Wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych               

przez samorząd gminny  

4 906 584 ,60 zł  

Liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych przez samorząd gminny  

6 

Wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych                                  

przez inne podmioty niż samorząd gminny 

521 470,39 zł  

Liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych przez inne podmioty niż samorząd gminny 

10 

 

 W roku 2015 Gmina Strzelce Opolskie zrealizowała  6 projektów, których całkowita wartość 

wyniosła 6 605 362,49 zł. Uzyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych  w wysokości  

4 906 584,60 zł. Dla porównania  w roku 2014  zrealizowano 14 projektów, pozyskując 

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                   

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 II 

2 885 200,00 2 452 420,00 

Narodowy Program Przebudowy 

Dróg Lokalnych - II 

Rozbudowa ulicy Ogrodowej                            

w Strzelcach Opolskich 

 

797 898,60 398 949,30 
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źródło dofinansowania 

 

tytuł projektu 

 

całkowita 

wartość  

w zł 

 

uzyskane 

dofinansowanie                  

w zł 
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013 

Budowa systemu mikroinstalacji  

prosumenckich  w Gminie 

Strzelce Opolskie 

569 400,00 428 676,30 

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  

 

 Projekty zrealizowane ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez inne podmioty 

niż samorząd gminny: 

 Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich w roku 2015 zrealizował 8 

projektów, których całkowita wartość wyniosła 74 525,00 zł. Uzyskano                                                   

dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w wysokości 65 112,01 zł. 

 

 

Tytuł projektu  

 

całkowita 

wartość  

w zł 

 
uzyskane 

dofinansowanie                  

w  zł 

 

rok 

realizacji  

Dotacja w ramach Programu Biblioteki Narodowej           

- zakup nowości wydawniczych do bibliotek. 

18 820,00 18 820,00 2015 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

"Tablety w Twojej bibliotece" w ramach projektu 

otrzymano dla Biblioteki 6 tabletów Apple iPad Air 

16GB Wi-Fi wraz z akcesoriami typu: ramka-stojak, 

rysik oraz zabezpieczeniami antykradzieżowymi 

(centralką alarmową, linkami). Projekt miał na celu 

zwiększenie dostępu mieszkańców do nowoczesnych 

narzędzi multimedialnych i telekomunikacyjnych,                 

a także edukacyjnych aplikacji mających służyć 

rozwojowi biblioteki i czytelnictwa.                    

11 792,01 11 792,01 2015 
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Tytuł projektu 

całkowita 

wartość 

w zł 

uzyskane 

dofinansowanie                  

w zł 

rok 

realizacji 

Dotacja z Fundacji Orange w ramach programu 

„Bezpiecznie Tu i Tam” na projekt "Uwikłani w sieci 

dodaj do ulubionych". W ramach zadania odbyły się 

zajęcia plastyczno - filmowe dla dzieci, spotkania                       

z psychologiem i policją dotyczące bezpieczeństwa                    

w internecie. Zakupiono projektor, oprogramowanie                   

i osprzęt do kamery, materiały papiernicze i plastyczne 

do zajęć. Odbył się także happening uliczny. Nakręcono 

film metodą poklatkową dotyczący bezpieczeństwa                   

w sieci, który został opublikowany w internecie.                     

12 000,00 10 000,00 2015 

Fundacja Górażdże "Bliżej natury jestem ogniwem 

przyrody". Projekt zrealizowany w formie letniego 

ekologicznego pikniku familijnego mającego na celu 

stworzenie i zapewnienie dzieciom edukacyjnych 

aktywnych zajęć związanych z tematyką ekologii, 

środowiska naturalnego, wykształcenia młodych ludzi 

wrażliwości na piękno przyrody i możliwości jakie 

możemy czerpać z natury bez potrzeby jej niszczenia.    

W ramach projektu zakupiono elementy dziecięcej 

architektury do ogródka letniego: kolorowy domek                

i ławy piknikowe. 

5 674,99 5 000,00 2015 

Bank BZWBK program „Tu mieszkam tu 

zmieniam,”, projekt pn. „Mój mały skrawek zieleni                   

w centrum miasta”. Dzięki realizacji projektu powstał 

letni zielony plac zabaw dla dzieci zlokalizowany na 

Placu Żeromskiego wyposażony w atestowane bujaki, 

pufki, teatrzyk kukiełkowy. Finał projektu miał formę 

jesiennego pikniku rodzinnego. Zakupione akcesoria, 

gry, elementy wyposażenia są poza okresem letnim 

wykorzystywane do zajęć z dziećmi prowadzonych                   

w bibliotece i kawiarni C@fe Kultura. 

4 220,00 4 000,00 

 

 

1 700,00 
(umowa sponsorska 

na realizację 

projektu przekazana 

przez Bank 

BZWBK) 

2015 
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Tytuł projektu 

całkowita 

wartość 

w zł 

uzyskane 

dofinansowanie                  

w zł 

rok 

realizacji 

Dofinansowanie otrzymane ze Związku Artystów                 

i Wykonawców SOART na cykl koncertów „Jesienne 

melancholie muzyczne -  Festiwal piosenki jazzowej”.    

W ramach działania odbyły się trzy koncerty w kawiarni 

artystyczno- literackiej C@fe Kultura. Wystąpili 

Martyna i Wiesław Ciecieręga, Łukasz Gorczyca wraz                

z Tomaszem  Dominik i Wolf Mailem oraz  Marta Król      

i Bogusław Kaczmar. Na wszystkie koncerty wejściówki 

były bezpłatne. 

5 200,00 5 000,00 

 

2015/2016 
( w roku 2015 

otrzymano 

dofinansowanie ) 

Dofinansowanie z Programu Kultura Interwencje ze 

środków Narodowego Centrum Kultury na projekt                  

- „Strzeleckie ogrody poetycko - jazzowe”. W ramach 

zadania odbył się cykl ośmiu koncertów jazzowych                

w kawiarni artystyczno- literackiej C@fe Kultura, gdzie 

obok wybitnych muzyków wystąpili również nasi 

młodzi lokalni artyści. W sobotnie jesienne wieczory 

gościli: Amir Gwirtzman, Katarzyna „Puma” Piasecka                

i Krzysztof ‘Puma” Piasecki, Krzysztof Ścierański, 

Beata Przybytek i Tomasz Kałwak, The Lions, Daniel 

Kanas, Adrian Białek i Bartosz Wiertelak, Piotr Baron           

i Michał Tokaj oraz Bernard Maseli wraz z Ireneuszem 

Głyk. Wejściówki na wszystkie koncerty były bezpłatne. 

33 340,00 25 000,00 2015 

Fundacja Dzieci Niczyje i Fundacja Orange                       

- "Sieciaki na wakacjach". Projekt w formie 

wielopłaszczyznowej letniej akcji zrealizowanej                       

w kawiarni C@fe Kultura. Przeprowadzono różnego 

rodzaju zabawy związane z bezpieczeństwem w sieci                       

i zasadami zachowania zdrowego rozsądku i logiki  

podczas korzystania ze źródeł informacji internetowych. 

Dzieci mogły uczestniczyć w quizach, rywalizacji na 

grach planszowych nawiązujących do tematyki 

1 000,00 1 000,00 2015 
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Tytuł projektu 

całkowita 

wartość 

w zł 

 

dofinansowanie                  

w zł 

rok 

realizacji 

serfowania po internecie. Młodsze dzieci uczestniczyły 

w instruktażowych projekcjach filmowych z udziałem 

„Necia” i jego internetowych przygód.                   

   

Dofinansowanie z Polsko Amerykańskiej Fundacji 

Wolności w ramach programu Równać Szanse na 

projekt  "Wolność w życiu i sztuce - prawo mądrego 

wyboru tego co przed nami". W ramach projektu 

zaplanowano cykl zajęć plastycznych dla młodzieży 

połączony z wyjazdem plenerowym. Do projektu 

zakupiony zostanie tablet graficzny i materiały 

plastyczne. Młodzież wykonała także e- pocztówki,                     

z wykorzystaniem wcześniej namalowanych obrazów 

dotyczących miasta Strzelce Opolskie.       

                     

12 850,00 8 500,00 2015/2016 
( w roku 2015 

otrzymano 

dofinansowanie ) 

Dofinansowanie od Operatora Gazociągów 

Przemysłowych GAZ – SYSTEM S.A. w ramach 

Fundusz Naturalnej Energii, na projekt                                

"W poszukiwaniu Gwiazdosza Czarnogłowego"                  

- cykl warsztatów edukacyjnych i działań służących 

zwiększeniu świadomości mieszkańców związanej                   

z tematem ochrony środowiska. W ramach zadania 

zaplanowano warsztaty plastyczne, spotkania 

edukacyjne dla dzieci, wycieczkę edukacyjną na 

Politechnikę Opolską, konkurs fotograficzny i warsztaty 

dla seniorów. Zakupiony został  tablet, materiały 

plastyczne, gry edukacyjne oraz  nagrody. W ramach 

projektu przewidziano zadania dotyczące przybliżenia 

mieszkańcom zasobów Parku Miejskiego                                  

w Strzelcach Opolskich. 

 

12 388,00 10 000,00 2015/2016 
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Tytuł projektu 

całkowita 

wartość 

w zł 

uzyskane 

dofinansowanie                  

w zł 

rok 

realizacji 

Projekt „Zielone Gry” realizowany w ramach 

programu PLO2 Ochrona bioróżnorodności                                

i ekosystemów, finansowanego z Funduszy EOG.                  

W ramach projektu otrzymano gry planszowe związane 

z ochroną środowiska.  

1 000,00 1 000,00 2015/2016 
( w roku 2015 

otrzymano 

dofinansowanie ) 

 

 Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich 

1) Projekt „Inwestycja w edukację przedszkolną” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1: 

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Celem projektu 

realizowanego w latach 2012- 2015 w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Strzelcach Opolskich, 

było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 25 dzieci w wieku 3-4 lat. Całkowita 

wartość zadania wyniosła 716 902,92 zł przy dofinansowaniu 609 367,48 zł, z czego w 2015 

roku wartość projektu wyniosła 160 389,18 zł przy dofinansowaniu 143 393,38 zł. 

2) Ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (za pośrednictwem Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego) otrzymano na finansowe wspieranie gminnych projektów złożonych                              

w module 2 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch - 

edycja 2015” - dotację na realizację zadania w wysokości 312 965,00 zł. Wartość całego 

projektu wyniosła 391 207,00  zł. 

Ponadto: 

- Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

udało się uzyskać zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia                         

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą                 

w wysokości 49 969,00  zł. 

- Gmina przystąpiła również do realizacji projektu „MultiSport” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu  

i Turystyki, a realizowanego w województwie opolskim przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych 

Zespołów Sportowych w Opolu. W ramach projektu zrealizowanych zostało 40 godzin zajęć 

pozalekcyjnych, związanych z aktywnością fizyczną uczniów w ZPO w Kadłubie oraz zakupiony został  

sprzęt do realizacji zajęć. Udział Gminy Strzelce Opolskie w wysokości 2 700,00 zł stanowił 23% 

wartości projektu. 
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- Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach  Opolskich otrzymał dofinansowanie do wynagrodzenia 

asystenta rodziny  z  Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, 

ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wysokości 15 898,00 zł (wynagrodzenie 

zasadnicze + dodatek stażowy + pochodne). 

- Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja w Strzelcach Opolskich Sp  z o.o.  (nadzorowana przez Gminę 

Strzelce Opolskie) w latach 2010 - 2015  realizowała projekt „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej 

w aglomeracji Strzelce Opolskie”. W ramach projektu wybudowano 118,2 km sieci kanalizacyjnej 

sanitarnej, w tym:  

- 84,84 km w Gminie Strzelce Opolskie (Dziewkowice, Błotnica Strzelecka, Rozmierka, 

Grodzisko, Kadłub, Rozmierz, Sucha, Osiek, Szymiszów Osiedle, Szymiszów Wieś), 

-  13,2 km sieci wodociągowej w Szymiszowie Osiedlu oraz Szymiszowie Wsi, 

-  zrealizowano modernizację kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich - 4,22 km, 

-  zakupiono specjalistyczny pojazd do oczyszczania i konserwacji sieci kanalizacyjnej, 

- opracowano i zamontowano system monitoringu istniejącej sieci wodociągowej oraz 

istniejących i wybudowanych w ramach projektu przepompowni, 

- dokonano modernizacji dyspozytorni na ujęciu wody w Strzelcach Opolskich, polegającej na 

przystosowaniu nowych punktów monitoringu sieci wodociągowej, ujęć wody oraz 

przepompowni ścieków.  

W roku 2015 wykonano 19 787,93 mb. sieci kanalizacyjnej w:  Szymiszowie Wsi, Rożniątowie, Osieku 

- etap I i Kadłubie Barwinek, Szymiszowie Osiedlu i Kadłubie Wsi oraz  zmodernizowano kolektor do 

oczyszczalni ścieków. 

Zmodernizowano  również  6 824,05 mb.  sieci  wodociągowej  w  Szymiszowie Wsi  i  Szymiszowie  

Osiedlu. 

Wartość przeprowadzonych prac wyniosła 18 939 198,41 zł netto + VAT w wysokości                                   

4 356 015,65 zł.  Uzyskano dofinansowanie  ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko w wysokości 63 %  ( wieś Rożniątów w wysokości 75 %). 
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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 

  

2015 

CEL OPERACYJNY: I.1.1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

Liczba inwestycji na obszarze terenów inwestycyjnych [szt.] 1  

Liczba przedsiębiorców korzystających z ulg podatkowych dla nowych inwestycji [szt.] 10 

CEL OPERACYJNY: I.1.2. Rozwój przedsiębiorczości 

Liczba nowo zarejestrowanych na terenie gminy  MŚP [szt.] 118 

Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych  w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym [%] 

4,7 

Wskaźnik zatrudnienia [%] 252 

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.] 

49 

Liczba zakończonych inwestycji w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji [szt.] 3  

 

I.1.1.  Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

 Inwestycje na obszarze terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie: 

 Kronospan OSB Sp. z o.o. - fabryka produkująca  nowoczesne płyty wiórowe OSB.       

Jest to największa w woj. opolskim zrealizowana obecnie inwestycja zagraniczna.                    

Jej wartość wynosi prawie pół miliarda złotych, z czego aż 125 mln złotych stanowi 

dotacja rządowa w ramach programu wsparcia inwestycji o największym znaczeniu dla 

gospodarki. Obecny stan zatrudnienia to ok. 200 osób.   
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Ponadto w ramach realizacji ww. wskaźnika w trakcie opracowania jest projekt „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Gminie Strzelce Opolskie” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Sporządzenie projektu planu ma na celu umożliwienie 

zainwestowania na terenie Strzeleckiego Parku Przemysłowego jednego lub kilku inwestorów 

strategicznych oraz utworzenie jednorodnego obszaru pod tereny produkcyjne, który stanowiłby ofertę 

gminy dla potencjalnych inwestorów strategicznych. 

 

 W roku 2015 z ulgi podatkowej dla nowych inwestycji skorzystało 10 przedsiębiorców na 

łączną kwotę 489 588,51 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 2015 zarejestrowano 118, natomiast wykreślono 

83 firm (MŚP) (dla porównania w roku 2013 zarejestrowano 139 nowych firm a wykreślono 

148, w roku 2014 zarejestrowano 129 nowych firm wykreślonych zostało 107). Saldo netto 

wynosi 35, w roku 2014 saldo netto wyniosło 22. Dane dotyczą osób fizycznych rejestrujących 

działalność gospodarczą, bez spółek prawa handlowego. 

 

 Według stanu na dzień 1.01.2015 r. liczba osób bezrobotnych  zarejestrowanych wyniosła 939 

osób wobec 20149 osób  w wieku produkcyjnym, tj. 4,7 %  (w roku 2014 - 6%, a w roku 2013 

- 6,2%). 

 

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

1.01.2015 r. wyniósł 252 % (dla porównania rok wcześniej było to 236 %, a w roku 2013                                  

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), mieszkaniec Gminy Strzelce 

Opolskie uzyskał dofinansowanie na wykonanie zadania pn.: „Utworzenie gospodarstwa 
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agroturystycznego w Warmątowicach”. Beneficjent w roku 2015 otrzymał wsparcie                                 

w wysokości 15 931,00 zł. Wypłacona kwota była o 3 281,50 zł niższa od określonej                                

w pierwotnym kosztorysie.  

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,                            

na portalu społecznościowym oraz w publikacjach wydanych przez Gminę Strzelce Opolskie 

oraz Stowarzyszenie Kraina św. Anny (aktualizacje map turystycznych i przewodników 

„Poznaj Krainę św. Anny”): 

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

MOTOSERCE, Strzeleckie Targi Wiosenne, Krajowa Wystaw Psów Ras Polskich,                   

Bieg uliczny im. Euzebiusza Ferta, Jarmark Bożonarodzeniowy, Zlot Zabytkowych 

Samochodów oraz  Strzeleckie Spotkania Amatorskich Teatrów Lalek.  

2. Organizacja imprez sportowych oraz kulturalnych objętych Honorowym Patronatem 

Burmistrza Strzelec Opolskich: V Strzelecki Charytatywny Maraton Zumby, Laur Ziemi 

Strzeleckiej za 2014, XII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej, IX Ogólnopolski 

Turniej Strzelca Piłki Siatkowej, Kroszonki 2015, Polska Wiosna Kolorowa i Radosna,                     

II Dzień Sportu, Programy profilaktyczne o tematyce antynikotynowej, Strzelecki 

Weekend Sportów Walki, „Wodom Cześć” - Dzień Dziecka z wędkarzami, III Beko 

Cycling Road, Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych, VII Przegląd Amatorskich 

Zespołów Artystycznych i Solistów „Wiosenne Prezentacje”, Tydzień Bibliotek, X Mityng 

Lekkoatletyczny, X Festiwal Piosenki Wartościowej - Szukałem Was, I Otwarte Zawody 

Pływackie Ziemi Strzeleckiej, Europejska Opolszczyzna - konferencja, Ogólnopolskie 

Drużynowe Zawody dzieci 10 -11 lat, Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka, Festyn 

Szkolny - Dni Grodziska, II Turniej Tenisa dla dzieci i młodzieży Województwa 

Opolskiego, Rajd po ziemi strzeleckiej, Dożynki Parafialne w Rozmierzy, Kino pod 

gwiazdami, XXXV lecie oddania do użytku obiektu sportowego LKS Tecza Szymiszów, 

XLV Strzeleckie Spotkania Amatorskich Teatrów Lalek, I Otwarte Mistrzostwa Strzelec 

Opolskich w skokach przez przeszkody oraz Hubertus 2015, VI Charytatywny Maraton 
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Zumby, Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości  i Wszechstronności, III Mistrzostwa 

Szkół Wiejskich Gminy   w Pływaniu, IV Wystawa szopek bożonarodzeniowych. 

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

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

rejonu. 

4. Stoiska reklamowe na targach, imprezach w ramach kontaktów zagranicznych -  Jarmark 

Bożonarodzeniowy w Soest. 

5. Wydawnictwa własne - druk ulotek promocyjnych w trzech językach - „Gmina Strzelce 

Opolskie”. 

6. Materiały promocyjne - m.in.: pocztówki, kubki, itp. 

7. Współpraca z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną - przekazywanie materiałów 

informacyjnych, promujących Gminę Strzelce Opolskie.  

8. Programy telewizyjne - audycja „Opolskie od Kuchni” w TVS. 

9. Programy radiowe  - stała umowa z Radiem Doxa. 

    

 Zakończone inwestycje w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji: 

1. Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich „Strzeleckie 

Łazienki”. Koszt realizacji projektu o nazwie "Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości                           

w Strzelcach Opolskich - etap II" wyniósł 2 875 200,00 zł.  Inwestycja została dofinansowana                      

w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2007-2013. Inkubator zlokalizowany jest  przy ul. Opolskiej 46B, obok pływalni "Strzelec",                   

w którym powstało 7 lokali usługowych z branży rekreacji, zdrowia i urody. 

2. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich - etap IV (części 2). 

Zakres zadania obejmował wykonanie odmulenia stawu w Małym Parku przy ulicy                       

Opolskiej o powierzchni 1355 m² ze wzmocnieniem brzegów kamieniem wapiennym, 

profilowaniem skarp i osianiem trawą oraz odmuleniem rowu R-A o długości 170 mb.                                  

od budynku powozowni do wlotu przy ul. Opolskiej. Okres realizacji 10.02.2015 r.                                      

- 24.03.2015 r. Wartość robót wyniosła 94 599,77 zł.  

3. Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym Spałek w Strzelcach Opolskich 

- etap I. Powstała nowa plaża przy ośrodku wodnym Rybaczówka wraz z placem zabaw, mokrą 

piaskownicą dla najmłodszych oraz molo. Zakres zadania obejmował budowę alejek 

tłuczniowych o długości ok. 350 mb., wykonanie pomostu drewnianego, odmulenie                                

rowu pomiędzy stawami „Dewizowiec” i „Spałek”, montaż ławek parkowych, koszy na śmieci 
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i lamp solarnych. Okres  realizacji od 29.04.2015 r.  do 30.07.2015 r. Wartość  robót wyniosła 

215 084,99 zł.           

                                                               

Osiągnięte w roku 2015 wartości wyżej wymienionych wskaźników wskazują, iż cel strategiczny                            

- „Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju gospodarczego” jest realizowany.  

 

 

II. Wskaźniki realizacji kierunku „Kapitał społeczny” 

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

                                                                                                        Rok                                                                                                                    

  Wskaźniki 

  

2015 

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.] 

43 

Liczba nowych działań / programów w ramach oferty instytucji                                    

opieki społecznej [szt.] 

10 

CEL OPERACYJNY: II.1.2. Rozwój gminnego systemu edukacji   

Liczba placówek edukacyjno - oświatowych poddanych remontowi                                     

i modernizacji [szt.] 

24 

Liczba oferowanych zajęć pozaszkolnych [szt.] 20  

Liczba komputerów w szkołach z dostępem  do internetu [szt.] 530 

Liczba zorganizowanych kursów podnoszących kwalifikacje kadry nauczycielskiej  103 

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

Liczba nowo powstałych miejsc spędzania  czasu wolnego [szt.] 5 

CEL OPERACYJNY :II.1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

Liczba inwestycji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego [szt.] 2 

CEL OPERACYJNY.II.1.5. Rozwój bezpieczeństwa publicznego 

Liczba podjętych działań  z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego [szt.] 26 
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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 organizacyjną  - Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich oraz statystykę własną Urzędu Miejskiego                                            

w Strzelcach Opolskich. 

 

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

1. 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, polegające w szczególności na zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkańcom 

Gminy Strzelce Opolskie. W ramach działań zrealizowano  projekty, takie jak:  

 Łączymy pokolenia - tradycja, sztuka ludowa, nauka i rekreacja”- cykl warsztatów, 

wycieczek dla mieszańców wsi Kadłub i okolic. 

 „Barwy Życia  - wspólne zainteresowania  od juniora do seniora” - organizacja 

wycieczki do Afrykarium we Wrocławiu. 

 „Postaw na Rodzinę” - cykl systematycznych zajęć o charakterze rodzinnym (turnieje 

piłkarskie, spływ kajakowy, rajdy rowerowe, zajęcia na basenie). 

 „Kajakowa przygoda” - organizacja spływu kajakowego rzeką Mała Panew. 

 „Rodzina zawsze razem się trzyma - organizacja Święta Rodziny i Pikniku Rodzinnego 

z Ósemką” - cykle warsztatów edukacyjnych. 

 Happening „Ogólnopolski Głos Profilaktyki” - wydarzenie promujące wśród młodzieży 

Gminy Strzelce Opolskie życie wolne od uzależnień.  W ramach wydarzenia odbyły się  

zabawy, spektakl profilaktyczny wystawiony przez Teatr po Drugiej Stronie działający 

w ramach Strzeleckiej Grupy PaT, występy wokalne, taneczne oraz  pokazy policyjne.  

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

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

jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Barka”.  

3. Konkursy ofert na prowadzenie pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajęć sportowych: 

 

 

 



 

 

16                 Monitoring, ewaluacja i aktualizacja                                                                                         

                     „Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie  na lata 2014 – 2020” za rok 2015 

  
 
 

 

Nazwa zadania 

 

 

odbiorcy 

 

miejsce realizacji 

„Żyć sportowo - znaczy zdrowo” Uczniowie klas  VI - IV                      

szkół podstawowych 

Zespół Placówek Oświatowych              

w Kadłubie   

„Radość dzieci to podstawa! 

Zdrowie, ruch, zabawa!!!” 

Uczniowie klas I - III   

szkół podstawowych 

Zespół Placówek Oświatowych               

w Kadłubie   

„Profilaktyka i sport grają                           

w jednej drużynie” 

Uczniowie klas gimnazjalnych                    

i starszych klas podstawowych 

Publiczne Gimnazjum                       

nr 1 w Strzelcach Opolskich  

„Sportowo przez cały rok” Uczniowie klas I V- IV                     

szkół podstawowych 

Publiczna Szkoła Podstawowa              

w Błotnicy Strzeleckiej   

„Sportowe asy” Uczniowie klas  II- IV                       

szkół podstawowych 

Publiczna Szkoła Podstawowa                                       

w Błotnicy Strzeleckiej   

„Mali sportowcy” Uczniowie klas  I - III 

szkół podstawowych 

Publiczna Szkoła Podstawowa                                         

w Błotnicy Strzeleckiej   

„Niech każdy się dowie, że sport 

to zdrowie - pozalekcyjne zajęcia 

sportowo  - rekreacyjne dla 

młodzieży” 

Uczniowie  klas  I - IV                         

szkół ponadgimnazjalnych 

Centrum Szkolenia Zawodowego 

i Ustawicznego  

„Football moja pasja” Uczniowie  klas  II - VI 

szkół podstawowych 

Publiczna Szkoła Podstawowa                     

w Suchej  

 

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

 „Zachowaj Trzeźwy umysł”- akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień pod hasłem 

„Gramy w jednej drużynie”. 

 „Postaw na rodzinę” - wspieranie pozytywnego obrazu rodziny, ochrona młodych ludzi przed 

alkoholem i innymi używkami - po raz czwarty w naszej gminie. 

 „Pozory mylą - dowód nie”- kampania mająca na celu ograniczenie sprzedaży alkoholu 

nieletnim. Gmina Strzelce Opolskie przystąpiła do kampanii piąty raz. 

5. Organizacja i dofinansowanie zgodne z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki                                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 imprez promujących zdrowy                          

styl życia : 

 festyny sołeckie w Kalinowicach,  Kalinowie i Strzelcach Opolskich  (Mokre Łany), 
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 festyn „Majówka na Sportowo”, 

 Ogólnopolski Bieg Strzelca, 

 przeglądy Teatrzyków Profilaktycznych dla świetlic wiejskich i profilaktycznych                                     

pt.: „Reaguj na przemoc”, 

 „Majówka z Aquatrackiem”, 

 impreza integracyjna dla dzieci „Koniec wakacji już z Myszką Minnie”. 

6. Wspieranie autorskich projektów szkolnych, których głównym celem projektów było przede 

wszystkim: szeroko rozumiana promocja zdrowego stylu życia, wskazanie uczestnikom 

atrakcyjnych i zdrowych form spędzania czasu z rówieśnikami, przeciwdziałanie uzależnieniom 

poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw uczestników: 

 

Placówka nazwa zadania 

Przedszkole Publiczne  Nr 8 w Strzelcach Opolskich  „V Sportowy dzień przedszkolaka” 

Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 1                                              

w Strzelcach Opolskich 

„Akademia zdrowego stylu życia” 

Publiczna Szkoła Podstawowa                                                        

Nr 4 w Strzelcach Opolskich 

„Zdrowy styl życia jako alternatywa                                         

dla przemocy, agresji i uzależnień” 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej „Nie używam więc wygrywam” 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach „Zdrowo i bezpiecznie” 

Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie „Nakręceni na zdrowie” 

Zespół Placówek Oświatowych  w Kalinowicach  „Polubić ciemne pieczywo” 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie „Powstrzymać złość                                                  

- przeciwdziałanie agresji” 

Publiczna Szkoła Podstawowa                                                    

w Suchej 

„Żyj zdrowo i bezpiecznie - odrzucam 

przemoc, uzależnienia i agresję” 

Publiczne Gimnazjum                                                                             

Nr 1 w Strzelcach Opolskich 

 XI Rajd  

„Strzelecka wiosna” 

 „Wyloguj się do życia” 

Publiczne Gimnazjum                                                                

Nr 2  w Strzelcach Opolskich 

 

„Edukacja poprzez film” 

„ Chcemy być sobą” 

„Zimowi zdobywcy gór” - VI edycja  
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Placówka nazwa zadania 

Publiczne Gimnazjum  

w Szymiszowie 

VIII Festiwal Piosenki Wartościowej 

Uzależnienia behawioralne 

Centrum Kształcenia Zawodowego                                                            

i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 

XI Rajd Górski                                                              

„Góry dobre na wszystko” 

 

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

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

przeciwdziałania agresji, przemocy rówieśniczej). Promocja zdrowego stylu życia, asertywnego 

odmawiania, ochrony przed przemocą rówieśniczą i zagrożeniami internetowymi: 

 „Tydzień Profilaktyki Szkolnej”,  

 „ Świat pełen pokus”. 

8. Prelekcja na temat profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy oraz zasad 

zdrowego stylu życia -  Badam się, mam pewność - w ramach Projektu „Bliżej  dziecka, bliżej 

rodziców” - słuchaczki wykładu mogły nabyć wiedzę z zakresu nauki samobadania piersi oraz 

czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Uczestniczki otrzymały dodatkowo materiały 

promujące działania profilaktyczne. 

9. Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowany w podprogramie 2015 - celem programu jest 

dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy 

Strzelce Opolskie. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest 

wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.                             

Każda rodzina zakwalifikowana (588 osób w Gminie Strzelce Opolskie) ma możliwość                            

odbioru paczek  żywnościowych. 

 

 Nowe działania i programy w ramach oferty instytucji opieki społecznej. 

1. Akcja społeczna - Bezpieczne życie „KOPERTA ŻYCIA” to akcja do której przystąpienia 

zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skierowana jest głównie do 

osób samotnych,  przewlekle chorych, starszych, i polega na umieszczeniu w specjalnie 

przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych 

lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. 

Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, 
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które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne, natomiast na lodówce 

umieszcza się specjalną naklejkę informującą o kopercie znajdującej się w środku. 

 

 

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 2015. 

Ogółem koszt zadań wyniósł 642 046,97 zł, w tym: 

 zadania remontowe -  387 062,33 zł ,  

 zadania inwestycyjne -  254 984,64 zł. 

 

Najważniejsze zadania remontowe w 2015 roku 

 

 

Nazwa placówki 

 

nazwa zadania 

 

nakłady finansowe 

(zł brutto) 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa                        

Nr 2 w Strzelcach Opolskich  

wymiana części ogrodzenia  17 563,42  

modernizacja automatyki kotła 

centralnego ogrzewania  

8 184,42  

odgrzybianie, szpachlowanie                

i malowanie lamperii w części 

korytarza szkoły 

1 754,00  

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa                          

Nr 4 w Strzelcach Opolskich 

 

naprawa szyb na przystanku 

autobusowym 

1 045,50 

wykonanie ogrodzenia  21 846,63 

wykonanie placu z kostki brukowej  2 430,00 

wymiana części instalacji 

kanalizacyjnej 

1 107,00 
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Nazwa placówki 

 

nazwa zadania 

 

nakłady finansowe 

(zł brutto) 

 wykonanie instalacji 

teleinformatycznej 

4 909,83 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa               

Nr 7  w Strzelcach Opolskich 

wymiana okładzin w kotle 

grzewczym 

1 131,60 

wzmocnienie płyty lodowiska 8 364,00 

wykonanie renowacji parkietu sali 5 520,87 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa                           

w Błotnicy Strzeleckiej 

remont instalacji teleinformatycznej 4 500,00 

remont pokrycia dachowego 2 462,40 

remont oświetlenia                                

oraz montaż opraw 

1 500,00 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa                              

w Dziewkowicach   

wymiana elektrycznego 

pojemnościowego                       

podgrzewacza ciepłej wody 

użytkowej  

1 800,00  

Publiczna Szkoła Podstawowa                         

w Suchej  

wykonanie instalacji 

teletechnicznej  

4 450,00  

Publiczna Szkoła Podstawowa              

w Szymiszowie  

roboty remontowo- budowlane 

wraz  z malowaniem  

                  15 498,00 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa                     

w Kadłubie  

malowanie północnej elewacji                   

sali gimnastycznej  

15 576,92  

naprawa dachu 2 300,10  

remont oświetlenia klas 3 000,00  

Przedszkole Publiczne w Osieku naprawa tynków elewacji 3 186,00  

Publiczne Przedszkole Nr 4  

w Strzelcach Opolskich  

wymiana części instalacji                   

wodno- kanalizacyjnej  

1 150,00  

 

 

Publiczne Przedszkole                                    

Nr 5 w Strzelcach Opolskich - oddział 

zamiejscowy Szymiszów Osiedle 

wymiana wykładziny podłogowej 

w ciągu komunikacyjnym                                   

i sali zabaw  

15 972,50 

wymiana zbiornika 

wyrównawczego 

1 600,00 

wykonanie oświetlenia awaryjnego 6 201,6 
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Nazwa placówki 

 

nazwa zadania 

 

nakłady finansowe 

(zł brutto) 

 

 

 

Publiczne Przedszkole Nr 8 

w Strzelcach Opolskich  

malowanie klatki schodowej 4 826,51 

wymiana wykładziny podłogowej 11 000,00 

wymiana części ogrodzenia 6 601,05 

remont części instalacji 

elektrycznej 

1 800,00 

remont instalacji teleinformatycznej 3 750,00 

Publiczne  Przedszkole Nr 9                          

w Strzelcach Opolskich 

modernizacja sieci 

teleinformatycznej 

6 585,08 

modernizacja sieci elektrycznej  2 128,96 

 

Publiczne   Przedszkole Nr 10                                  

w Strzelcach Opolskich 

remont sanitariatów                        

dla personelu  

9 995,46 

wykonanie instalacji 

teletechnicznej  

3 680,00   

remont posadzek  14 930,18  

remont oświetlenia  2 500,00  

Publiczne Przedszkole                           

w Dziewkowicach - oddział 

zamiejscowy Błotnica Strzelecka  

wymiana wykładzin podłogowych 

w sali zabaw, ciągu 

komunikacyjnym i szatni  

14 939,47   

 

 

 

Publiczne Przedszkole                           

w Dziewkowicach 

remont wykładzin podłogowych, 

usunięcie okładzin sufitowych, 

wykonanie oświetlenia 

ewakuacyjnego i głównego 

wyłącznika prądu   

49 996,82  

wymiana 3 sztuk drzwi 

zewnętrznych budynku                   

oraz remont komina  

8 111,98 
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Nazwa placówki 

 

nazwa zadania 

 

nakłady finansowe 

(zł brutto) 

 

 

Publiczne Przedszkole w Kadłubie 

wymiana głównej                              

rozdzielni elektrycznej 

9 198,92 

malowanie szatni, łazienki                           

i korytarza oraz wymiana lamp 

10 656,33 

 

 

Publiczne Przedszkole w Rozmierce                  

- oddział zamiejscowy Sucha 

wymiana wykładziny podłogowej 

w sali zabaw i kuchni wraz                       

z wymianą drzwi zewnętrznych 

8 104,68 

malowanie kuchni z zapleczem 

jadalni, ciągu komunikacyjnego                       

i klatki 

6 892,99 

 

Publiczne Gimnazjum  Nr 1                                

w Strzelcach Opolskich 

wymiana płytek na cokole budynku  4 043,40 

wykonanie ogrodzenia w celu 

wydzielenia przyszłego placu 

zabaw  

11 562,00 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 2                                  

w Strzelcach Opolskich 

malowanie ścian hali sportowej 2 800,00 

naprawa konstrukcji podwieszanej 

do koszykówki 

3 936,00 

wymiana parapetów, uzupełnienie 

tynków na części elewacji 

8 000,00 

naprawa instalacji odgromowej                            

i oświetlenia ewakuacyjnego 

15 500,00 

 

Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie 

malowanie części pomieszczeń 2 490,75 

remont kominów i rynien 9 976,92 
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Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2015 roku 

 

Nazwa placówki 

 

nazwa zadania 

 

nakłady finansowe 

(zł brutto) 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 7                           

w Strzelcach Opolskich  

wykonanie rozdzielni głównej 

instalacji elektrycznej  

56 925,54 

Publiczna Szkoła Podstawowa                            

w Szymiszowie  

wykonanie przyłącza kanalizacji                        

do sieci sanitarnej  

5 002,00 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa                          

w Kadłubie  

wykonanie przyłącza kanalizacji                    

do sieci sanitarnej  

13 751,50 

utwardzenie placu przy Zespole 

Placówek Oświatowych                         

w Kadłubie  

29 999,70 

Publiczne Przedszkole Nr 5                            

w Strzelcach Opolskich - oddział 

zamiejscowy Szymiszów Osiedle   

wykonanie przyłącza kanalizacji   

do sieci sanitarnej oraz 

odprowadzenie wód deszczowych 

29 768,95 

Publiczne Przedszkole Nr 5                            

w Strzelcach Opolskich - oddział 

zamiejscowy Rożniątów 

wykonanie przyłącza kanalizacji  

do sieci sanitarnej 

9 810,53 

Publiczne Przedszkole Nr 8                           

w Strzelcach Opolskich - oddział 

zamiejscowy Szymiszów Wieś                              

wykonanie przyłącza kanalizacji  

do sieci sanitarnej  

15 994,18  

Publiczne Przedszkole Nr 9                              

w Strzelcach Opolskich  

wykonanie ogrodzenia obiektu                  

II etap  

37 147,25 

Publiczne Przedszkole w Kadłubie wykonanie przyłącza kanalizacji               

do sieci sanitarnej  

4 780,00 

Publiczne Przedszkole w Rozmierce                    

- oddział zamiejscowy Sucha 

wykonanie przyłącza kanalizacji   

do sieci sanitarnej  

14 431,98 

Zespół Placówek Oświatowych                         

w Kadłubie - Przedszkole Publiczne                     

w Osieku 

wykonanie przyłącza kanalizacji    

do sieci sanitarnej                                           

4 997,42 

Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie  wykonanie przyłącza kanalizacji                                 

do sieci sanitarnej 

23 820,94 
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Nazwa placówki 

 

nazwa zadania 

 

nakłady finansowe 

(zł brutto) 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                  

w Strzelcach Opolskich  

zakup pieca gastronomicznego  8 554,65 

 

 

 Zajęcia pozaszkolne - sekcje sportowe działające na terenie Gminy Strzelce Opolskie:   

 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich (MOS) - koordynuje 

współzawodnictwo sportowe szkół, organizuje wypoczynek w okresie wakacji i ferii 

zimowych, a także dni wolnych od zajęć. Wychowankowie placówki jako zawodnicy 

strzeleckich klubów sportowych biorą udział w rozgrywkach okręgowych związków 

sportowych na szczeblu wojewódzkim, regionalnym i krajowym. Reprezentują również 

strzeleckie szkoły we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny 

Związek Sportowy i uczestniczą w wymianach sportowych, dzięki którym mają 

możliwość integracji z młodzieżą z innych państw, zdobywania nowych doświadczeń       

i umiejętności. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny, uczestnikami                               

są wszystkie chętne dzieci i młodzież Gminy Strzelce Opolskie niezależnie od miejsca  

zamieszkania i przynależności szkolnej. 

W ramach ośrodka działała 20 sekcji sportowych, są to: 

 2 sekcje judo, 

 6 sekcji piłki koszykowej, 

 6 sekcji piłki nożnej, 

 5 sekcji piłki siatkowej , 

 1 sekcja badmintona. 

                          Zajęcia sekcji sportowych MOS odbywają się na:  

 stadionie sportowym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, 

 hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich, 

 sali gimnastycznej w  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Strzelcach Opolskich, 

 sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzelcach Opolskich, 

 sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelcach Opolskich, 

 sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, 

 hali sportowej  przy Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich, 

 sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich, 
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 boisku „Orlik” przy Zespole Szkół Zawodowych  Nr 1 w Strzelcach Opolskich, 

 boisku piłkarskim w Rozmierce, 

 boisku piłkarskim i sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Szymiszowie, 

 boisku piłkarskim i sali gimnastycznej  Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej. 

 

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

2015 wyniosła 530. Nastąpił wzrost o  69%  w porównaniu do  roku  ubiegłego (313).  

 

 Kursy przeprowadzone w roku 2015, podnoszące kwalifikacje kadry nauczycielskiej: 

 8 kursów kwalifikacyjnych,  

 95 innych form doskonalących. 

Poniesiony koszt 50 661,00 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. Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców w Ligocie Górnej przy ul. Wiejskiej. 

Nowo powstały budynek drewniany, przeznaczony jest na cele usług użyteczności publicznej      

- rekreacyjne, kulturowe i społeczne.  Powierzchnia użytkowa 36,21 m². Wartość inwestycji       

to 59 159,52 zł. 

2. Budowa Wiaty na terenie placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnicy Strzeleckiej                        

o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym. Wiata 

przeznaczona na cele usług użyteczności publicznej - rekreacyjne, kulturowe i społeczne. 

Powierzchnia użytkowa 115,5  m². Wartość inwestycji to 30 210,90 zł.  

3. Budowa wiaty rekreacyjnej w Warmątowicach -  w ramach projektu pn.: „Wspieranie integracji 

sołectwa Warmątowice poprzez zagospodarowanie obszaru rekreacyjnego”. Powstała wiata                                    

o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym, przeznaczona 

jest na cele usług użyteczności publicznej - rekreacyjne, kulturowe i społeczne. Powierzchnia   

użytkowa 96,0 m ². Wartość inwestycji to  40 830,67 zł.  

4. Nowy plac zabaw w miejscowości Szymiszów Wieś - wykonano dokumentację projektową 

placu, wycięto dwa drzewa, aby teren był bezpieczny oraz zakupiono i zamontowano urządzenia 

zabawowe. Wartość inwestycji to 9 697,55 zł. 
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5. Utworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego  na OW „Rybaczówka” - wykonano pomost 

stały oraz pływający drewniany, alejki spacerowe, zamontowano ławki parkowe. Powstała 

plaża wraz z mokrą piaskownicą. Odnowiono i wyposażono w nowy sprzęt zabawowy 

istniejący już plac zabaw, który w celach bezpieczeństwa został również ogrodzony w obrębie 

stawu Spałek. 

W roku 2015 Gmina Strzelce Opolskie doposażyła istniejące już place zabaw podległe 

Referatowi Sportu i Rekreacji o urządzenia zabawowe na łączną kwotę 8 800,00 zł, jak również 

dokonała ich corocznego przeglądu.  

 

 

II.1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

W monitorowanym okresie w ramach realizacji poniższych wskaźników przeprowadzone zostały 

działania  skierowane na poprawę  estetyki  przestrzeni  publicznej oraz  dbałości  o  lokalne  zabytki. 

 

 Inwestycje w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego: 

1. Dotacje udzielone przez Gminę Strzelce Opolskie na zabytki nie będące jej własnością.                               

W 2015 roku została przyznana dotacja w wysokości 40 000,00 zł dla Parafii                                           

p.w. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich na zabudowę 8 okien niskoemisyjnych                

w kościele parafialnym przy ul. Kołłątaja 9 (w ramach termomodernizacji kościoła 

parafialnego). Obiekt ten wpisany jest to rejestru zabytków pod nr Ks. At. I 51/2007. 

Efektem prac  było obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną obiektu - zwiększenie 

izolacyjności zewnętrznej i zwiększenie szczelności przegród zewnętrznych. 

2. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich - etap IV                       

(część 2). Zakres robót obejmował wykonanie odmulenia stawu w Małym Parku przy 

ulicy Opolskiej o powierzchni 1355 m² ze wzmocnieniem brzegów kamieniem 

wapiennym, profilowaniem skarp i osianiem trawą oraz odmulenie rowu R-A                               

o długości 170 mb. od budynku powozowni do wlotu przy ulicy Opolskiej.                               

Wartość wykonanych robót  to  94 599,77 zł. 
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II.1.5. Rozwój bezpieczeństwa publicznego 

 

W analizowanym okresie, w ramach realizacji założonego planu, zostały wykonane działania 

skierowane na poprawę bezpieczeństwa publicznego: 

1. Kontynuowanie utrzymania systemu monitoringu miejskiego w ramach zapewnienia 

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 szczególnej uwagi sprzedawcom napojów 

alkoholowych na kontrolowanie wieku osób nieletnich i nie podawania alkoholu osobom 

nietrzeźwym, które stanowią zagrożenie dla pozostałych klientów placówek sprzedaży 

detalicznej jak i gastronomicznej. 

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

profilaktyczno- edukacyjnym).  

4.  Wsparcie dla  Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich poprzez zakup 

narkotesterów. 

5. Zamieszczanie na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl komunikatów i ostrzeżeń 

związanych z bezpieczeństwem publicznym. 

6.  Zabezpieczenie działalności 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na 

terenie Gminy Strzelce Opolskie. Poniesione koszty ok. 765 000,00 zł.,  w tym: 

 wyposażenie materiałowo- techniczne ok. 346 000,00 zł., 

  modernizacja i remonty bazy lokalowej OSP ok. 232 000,00 zł. (Rozmierka                                    

-108 000,00 zł, Grodzisko - 45 000,00 zł, Warmątowice - 30 000,00 zł, Rożniątów                        

-22 000,00 zł ). 

7. Rozbudowa, utrzymanie systemu alarmowania i ostrzegania (montaż syreny elektronicznej, 

podłączenie terminali - urządzeń umożliwiających przekazywanie sygnałów alarmowych 

członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za pomocą telefonów komórkowych),                                  

koszt  ok. 32 000,00 zł.  

8. Poprawa możliwości i skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych (AR) poprzez:  

 zakup umundurowania i środków ochrony osobistej strażaka biorącego udział w AR 

(aparaty powietrzne, butle, czujniki bezruchu, kombinezony przeciw szerszeniom, itp.), 

http://www.strzelceopolskie.pl/
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  zorganizowanie wspólnie z KP PSP kursu kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej dla 

członków OSP - tytuł ratownika uzyskało 25 członków OSP Gminy Strzelce Opolskie,  

koszt ok. 10 000,00zł.  

9.  Bieżące doposażanie sprzętowe gminnego magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt                     

i materiały zapewniające skuteczniejsze prowadzenie działań na wypadek wystąpienia sytuacji 

kryzysowej. W 2015 roku zakupiono 10 zapór przeciwpowodziowych, 5 plandek oraz 2 ręczne 

ładowarki do napełniania worków piaskiem, koszt  ok. 11 000,00 zł.  

10. Poprawa infrastruktury zapewniającej skuteczniejsze zabezpieczenie terenu na wypadek 

wystąpienia zagrożenia powodziowego - remont (modernizacja) przepustu pod                                           

ul. Budowlanych (staw Dewizowiec), punktu czerpania wody przy ul. Stawowej oraz tzw. 

„zastawki” na ul. Szpitalnej, koszt  ok. 52 000,00 zł.  

11. Doskonalenie umiejętności prowadzenia przez jednostki OSP akcji ratunkowych: 

 organizacja Miejsko - Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych 

Straży Pożarnych (udział 28 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Strzelce Opolskie), koszt ok. 23 000,00 zł.  

 organizacja Miejsko - Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej dla młodzieży z terenu  Gminy Strzelce Opolskie, koszt  ok. 1 500,00 zł.  

 zapewnienie udziału członkom Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych w szkoleniach organizowanych przez PSP oraz Związek OSP RP, 

koszt  ok. 1 500,00 zł.   

Do zakupu sprzętu i umundurowania jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych pozyskały 

dofinansowanie w kwocie ok. 61 000,0 zł.,  przekazane przez  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych                        

i Administracji. 

12. Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie, koszt 69 200,00 zł.,                  

w tym rowu A61- etap II (koszt 60 000,00 zł). 

13. Dotacja dla Zarządu Powiatu Strzeleckiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej                      

w Strzelcach Opolskich, przy ulicy Habryki w wysokości 29 336,18 zł. 

14. Bieżące remonty dróg gminnych, koszt  330 000,00 zł. 

15. Pionowe oznakowanie dróg gminnych, koszt 29 981,99 zł oraz poziome oznakowania dróg 

gminnych, koszt  59 175,62 zł. 

16. Okresowe przeglądy dróg gminnych, koszt 16 851,00 zł. 

17. Remonty awaryjne chodników, koszt  60 000,00 zł. 

18. Remonty dróg po budowie kanalizacji sanitarnej, koszt  295 330,16 zł. 
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19. Zakup tłucznia i materiałów do remontów dróg, koszt  94 895,23 zł. 

20. Niwelacja poziomów na Placu Myśliwca w Strzelcach Opolskich wraz z przełożeniem 

chodnika,  koszt  29 589,00 zł. 

21. Usunięcie barier architektonicznych w obrębie przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych,                           

koszt 20 000,00 zł. 

22. Budowa  chodnika w ciągu  ulicy  Kolejowej  w  Strzelcach Opolskich, koszt 31 198,99 zł. 

23. Remont  wiat  przystankowych  w  Suchej, koszt  7 000,00  zł. 

24. Zakup  wiaty  przystankowej  dla  sołectwa Szymiszów Osiedle, koszt  5 937,21 zł.                                     

25. Przeprowadzono remont oświetlenia ulicznego w Gminie Strzelce Opolskie,                                             

koszt  30 000,00 zł  

26. Wykonano oświetlenie:  

 przy ulicy Budowlanych, koszt 13 510,70 zł,  

 łącznika ulicy Wolności z ulicą Biadaczową w Rożniątowie, koszt  9 901,01 zł,  

 deptaka od ulicy Ogrodowej do ulicy Mickiewicza w Strzelcach Opolskich, koszt 

16 412,22 zł,  

 przejścia dla pieszych przy ulicy Świerczewskiego w Strzelcach Opolskich, koszt 

7 707,29 zł. 

 

 

Osiągnięte w roku 2015 wartości wyżej wymienionych wskaźników wskazują, iż cel strategiczny                            

- „Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców gminy” jest realizowany.  
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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  19,79 

energetycznej  4,69 

Długość zmodernizowanej sieci [km]:  

wodociągowej 6,82 

kanalizacyjnej 0 

gazowej 0,69 

energetycznej  11,24 

CEL OPERACYJNY: III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej    

Długość dróg [km]:  

wyremontowanych 4,94 

wybudowanych  0,36 

Długość chodników [km]:  

wyremontowanych 0 

wybudowanych  0,41 

Długość ciągów pieszo- rowerowych [km]  

wyremontowanych 0 

wybudowanych  0,16 

Długość sieci w przewozach pasażerskich [km] 254 

CEL OPERACYJNY:III.1.3 Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa    

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania [szt.] 26 

Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców 27 

Liczba nowo powstałych mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych             

(łącznie) [szt.] 

1 

2015 
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Liczba budynków komunalnych, socjalnych  i chronionych poddanych rewitalizacji              

i/ lub termomodernizacji [szt.] 

0 

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

oraz ochrona środowiska   

Szacunkowa liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie ograniczenia                                 

niskiej emisji [szt.] 

1 

Liczba wdrożonych rozwiązań wykorzystujących OZE [szt.] 1 

Liczba działań dotyczących usprawnienia gospodarki odpadami [szt.] 1 

Liczba zrealizowanych działań zwiększających świadomość mieszkańców gminy               

w zakresie ochrony środowiska [szt.] 

95 

 

 

III.1.1 Rozwój infrastruktury technicznej 

 Zmodernizowane sieci wodociągowe na terenie Gminy Strzelce Opolskie:  

 Szymiszów Wieś - 5,19 km,  

 Szymiszów Osiedle -  1,63 km. 

 Pozyskane dane - Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  

 

 Wybudowane sieci kanalizacyjne na terenie Gminy Strzelce Opolskie: 

 Szymiszów Wieś - 5,81 km, 

 Szymiszów Osiedle - 1,88 km, 

 Rożniątów - 4,72 km, 

 Osiek (etap I) i Kadłub Barwinek - 3,06 km, 

 Kadłub Wieś - 3,52 km, 

 Modernizacja kolektora do oczyszczalni ścieków - 0,81 km. 

   Pozyskane dane - Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
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SIECI KANALIZACYJNE I WODOCIĄGOWE WYKONANE W ROKU 2015 
 

 

 

               Miejscowość 

 

długość sieci 

kanalizacyjnej 

nowowybudowanej 

mb. 

 

 

długość sieci 

wodociągowej 

mb. 

 

wartość 

zł 

Szymiszów Wieś  5811,15 5195,45 6 375 396,91 

Rożniątów  4715,68 0 1 784 701,94 

Osiek (etap I) i Kadłub Barwinek  3 057,95 0 3 056 880,01 

Modernizacja kolektora do 

oczyszczalni ścieków  

806,05 0 1 229 177,18 

Kadłub Wieś  3 520,05 0 2 633 211,44 

Szymiszów Osiedle  1 877,05 1 628,60 3 859 830,99 

Razem  19 787,93 6824,05 18 939 198,47 

VAT   4 356 015,65 

                                                     OGÓŁEM  23 295 214,12 

 

 Wybudowane sieci elektroenergetyczne na terenie Gminy Strzelce Opolskie w roku 2015: 

Linie nN 0,4 kV 

 Kadłub (Banatki)  0,07 km -  koszt 12 642,15 zł, 

 Grodzisko 0,04 km -  koszt 10 692,46 zł, 

  Jędrynie 0,02 km -  koszt 4 776,38 zł, 

 Strzelce Opolskie Nowa Wieś 0,23 km -  koszt  28 377,64 zł, 

 Osiek  0,02 km -  koszt 5 464,57 zł, 

 Rozmierz 0,06 km -  koszt 6 790,69 zł,  

 Rożniątów  0,23 km -   koszt 26 444,74 zł, 

 Szymiszów Osiedle 0,12 km -  koszt  17 929,90 zł, 

 Warmątowice  0,02 km -  koszt 5 242,84 zł, 

 Błotnica Strzelecka 0,04 km -  koszt 6506,92 zł, 

 Dziewkowice 0,09 km -  koszt 17 467,38 zł, 

 Kadłub 0,14 km -  koszt 20814,27 zł, 

 Kalinowice 0,25 km -  koszt 24 815,16 zł, 

 Rozmierka 0,02 km -  koszt  7 253,07 zł, 
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 Strzelce Opolskie 1,37 km -  koszt 177 657,75 zł, 

 Szczepanek 0,02 km - koszt  5753,15 zł.  

          Linie ŚN 15 kV 

 Szymiszów  1,95 km - koszt 269 418,38 zł.  

 Zmodernizowane sieci elektroenergetyczne ma terenie Gminy Strzelce Opolskie: 

        Linie nN 0,4 kV 

 Błotnica Strzelecka  0,02 km -  koszt  692,64 zł, 

 Dziewkowice  0,05 km - koszt  2 951,55 zł, 

 Kadłub 0,17 km -  koszt  20 658,73 zł, 

 Kalinowce 6,1 km -  koszt  755 917,07 zł, 

 Rozmierka 0,14 km -koszt  20 000,00 zł  

 Strzelce Opolskie 0,7 km- koszt  129 837,02 zł, 

 Szczepanek 0,09 km -  koszt 6 022,24 zł. 

 

      Linie ŚN 15 kV 

 Strzelce Opolskie 3,97 km - koszt 858 802,34 zł. 

Pozyskane dane - Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. 

  

 Sieci gazowe na terenie Gminy Strzelce Opolskie  

W Strzelcach Opolskich wybudowano 0,37 km sieci gazowej oraz zmodernizowano          

0,69 km istniejącej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 584 810,00 zł. 

 Pozyskane dane - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu w Krapkowicach.  

 

 Sieci ciepłownicze:  

Łączna długość sieci ciepłowniczych na terenie Strzelec Opolskich według stanu na dzień 

31.12.2015 r. wynosi  22,6 km. Długość sieci wysokoparometrowych  wynosi 13,2 km                     

(w tym sieci wykonane w technologii preizolowanej mają długość 5,8 km), natomiast sieci 

niskoparametrowe  mają długość 9,4 km (w tym długość sieci wykonanych  w technologii 

preizolowanej wynosi 4 km).  

W roku 2015 na terenie Gminy Strzelce Opolskie nie przeprowadzono modernizacji sieci  

oraz nie wybudowano żadnych nowych odcinków sieci ciepłowniczych.  

Rozpoczęto wstępne prace mające na celu budowę w roku 2016 sieci i przyłączy w ramach 

realizacji programu „KAWKA”. 
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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.  

 

 Długość wyremontowanych dróg na terenie Gminy Strzelce Opolskie  - przeprowadzono 

remonty dróg po budowie kanalizacji sanitarnej, które obejmowały odtworzenie nawierzchni 

asfaltowej, uzupełnienie podbudowy:  

 odtworzenie nawierzchni ul. Okólnej w Kadłubie 0,408 km / 340,0 m² - koszt  

15 820,00 zł., 

 odtworzenie nawierzchni ul. Krótkiej w Kadłubie 0,307 km / 277,7 m² -  koszt  

12 920,00 zł., 

 odtworzenie nawierzchni ul. Wodnej w Kadłubie  0,494 km / 1084,6 m² - koszt 

50 430,00 zł., 

 odtworzenie nawierzchni ul. Polnej w Osieku  0,414 km / 476,7 m² - koszt 

24 560   zł., 

 odtworzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Osieku  0,401 km / 497,0 m² - koszt                      

25 610,00 zł., 

 odtworzenie nawierzchni ul. Polnej w Szymiszowie Wsi  0,6 km / 553,05 m²     

- koszt 26 500,00 zł., 

 odtworzenie nawierzchni ul. Waloszka w Szymiszowie Wsi 0,45 km                        

/ 350,0 m² -  koszt 30 000,00 zł., 

 odtworzenie nawierzchni ul. 22 Lipca w Szymiszowie Osiedlu 0,47 km                       

/ 595,0 m² -  koszt 19 500,00 zł., 

 odtworzenie nawierzchni ul. Piękna w Szymiszowie Osiedlu 1,3 km                                   

/ 877,0 m² -  koszt 60 000,00 zł., 

 odtworzenie nawierzchni - ul. Fabryczna w  Szymiszowie Osiedlu 0,095 km                     

/ 90,0 m² -  koszt  30 000,00 zł. 

 

 Długość wybudowanych dróg na terenie Gminy Strzelce Opolskie -  

rozbudowa i przebudowa   ulicy ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich  (0,365 km) -  wykonano 

nawierzchnię asfaltową, chodnik z kostki betonowej, miejsca postojowe oraz ciąg pieszo 

jezdny. Połączono ulicę Świerczewskiego z ulicą  Mickiewicza w Strzelcach Opolskich. 

Koszt inwestycji wyniósł 758 600,00 zł.  
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 Długość wybudowanych chodników na terenie Gminy Strzelce Opolskie                                                             

-  wykonano 0,413 km (wybudowano chodnik dla pieszych  w ciągu ul. Kolejowej w Strzelcach 

Opolskich o długości 0,18 km, była to  kontynuacja budowy chodnika o nawierzchni z kostki 

betonowej z lat poprzednich - koszt zadania wyniósł 26 000,00 zł oraz rozbudowano chodnik 

na ulicy Ogrodowej w Strzelcach Opolskich o długości 0,233 km).  

 

 Długość wybudowanych ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Strzelce Opolskie                     

- wykonano 0,16 km (rozbudowa układu komunikacyjnego na ulicy Ogrodowej                                          

w Strzelcach Opolskich). 

 

 Długość sieci w przewozach pasażerskich na terenie Gminy Strzelce Opolskie wynosi                      

254 km. -  bez zmian w porównaniu do roku 2014.  

Liczba ta dotyczy linii komunikacyjnych przebiegających w całości w granicach 

administracyjnych gminy. 

 

III.1.3. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa    

 

 W roku 2015 Gmina Strzelce Opolskie przekazała najemcom w użytkowanie 26 mieszkań            

- jest  to  liczba  uwolnionych mieszkań  i  ponownie  zasiedlonych przez  innych  najemców. 

Całkowity koszt wykonanych remontów wyniósł  336 780,00  zł. Remonty te dotyczyły zadań 

konserwacyjno - remontowych.  

 

 Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców wynosi 27 (liczba mieszkańców                               

w Gminie Strzelce Opolskie na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 29 757) - bez zmian do roku 

poprzedniego.   

809  mieszkań stanowi  zasób Gminy Strzelce Opolskie: 773 mieszkania znajdują się w trwałym 

zarządzie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, 8 mieszkań                            

w trwałym zarządzie placówek oświatowych oraz 24 mieszkania chronione zostały oddane do 

gospodarowania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.  

 

 Liczba nowo powstałych mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych  

W roku 2015 zmieniono kwalifikację 1 lokalu użytkowego na lokal mieszkalny.       
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III.1.4. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego oraz ochrona 

środowiska  

 

 Wdrożone rozwiązania w zakresie ograniczenia niskiej emisji 

W roku 2015 Gmina Strzelce Opolskie w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych                              

i wspólnot mieszkaniowych z terenu miasta Strzelce Opolskie, wystąpiła z wnioskiem do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  Opolu o dofinansowanie 

zadania, w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza Cześć 2) KAWKA - Likwidacja niskiej 

emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł 

energii”. Wartość inwestycji wyniosła 139 921,60 zł  z czego przyznano dofinansowanie w wysokości 

74 156,09 zł na realizację zadań związanych z usunięciem  i wymianą  na źródła ekologiczne  4 starych 

kotłów węglowych i 4 pieców kaflowych.    

 

 Wdrożone rozwiązania wykorzystujące OZE  

Budowa systemu mikroinstalacji  prosumenckich w Gminie Strzelce Opolskie w ramach działania 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007- 2013. 

W ramach projektu zamontowano na 19 obiektach instalacje fotowoltaiczne (17 instalacji na  budynkach 

jednorodzinnych,  2 instalacje na obiektach użyteczności publicznej) oraz  2 pompy ciepła typu  

powietrze - woda w budynkach jednorodzinnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł                        

569 400,00 zł z czego uzyskano dofinansowanie w wysokości 428 676,30 zł. 

 

 Zrealizowane działania dotyczące usprawnienia gospodarki odpadami: 

1. Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie 

Strzelce Opolskie - realizację zadania rozpoczęto w II półroczu 2014 roku, a zakończono                            

w I półroczu 2015 r.  Koszt inwestycji wyniósł 1 578 901,00 zł (w tym 921 763,00 zł otrzymana 

dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  

437 138,00 zł udział własny Gminy Strzelce Opolskie, 95 000,00 zł udział własny Gminy 

Jemielnica, koszty prac dodatkowych i wyposażenia: 69 100,00 zł Gmina Strzelce Opolskie, 

19 900,00 zł Gmina Jemielnica). W ramach powstałego PSZOK funkcjonuje ścieżka 

edukacyjna wchodząca w skład Centrum Edukacji Ekologicznej zlokalizowanego w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Szymiszowie. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych                           

w Szymiszowie nosi nazwę EKO BOX. W punkcie tym, w ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, mieszkańcy Gmin Strzelce Opolskie i Jemielnica mogą pozostawić 
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wytworzone przez siebie selektywne odpady komunalne, EKO BOX przyjmuje je  bezpłatnie 

(oprócz odpadów zmieszanych) od właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych na 

terenach obu gmin. 

 

 Działania zwiększające świadomość mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie w zakresie 

ochrony środowiska -  programy i wydarzenia ekologiczne:  

1. Realizacja przez placówki oświatowe programów edukacyjnych na kwotę 16 220,10 zł:  

 program „Razem chrońmy  ziemię” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy 

Strzeleckiej, koszt 3 889,21 zł 

 program „Z ekologią za pan brat”- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach,  

koszt 3 847,06 zł,  

 program „Nakręceni na ekologię” - Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,                       

koszt  4 409,02 zł, 

 program „Mamy tylko jedną ziemię” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce, 

koszt 4 074,81 zł. 

2. Opracowanie, druk i kolportaż harmonogramów odbioru odpadów komunalnych - liczba 

działań 2 na kwotę 8 124,06 zł - wydano sztuk 13 375. 

3. Opracowanie, druk i kolportaż ulotek informacyjnych dot. zasad segregacji odpadów 

komunalnych  - liczba działań 3 na kwotę 5 167,48 zł - wydano sztuk 25 100. 

4. Opracowanie, druk i kolportaż naklejek na pojemniki na odpady komunalne - liczba działań 

8 na kwotę  6 227,49 zł - wydrukowano sztuk 3 445. 

5. Projekt grafiki oraz zakup długopisów Kalipso jako element  promocji PSZOK - liczba 

działań 2  na  kwotę 1 736,76 zł (1 300 szt.). 

6. Edukowanie mieszkańców gminy poprzez zakup brązowych worków do segregacji 

odpadów - liczba działań 1 na kwotę 1 011,06 zł  - zakupiono 120 rolek. 

7. Zakup Rollup promującego PSZOK  liczba działań 1 na kwotę 270,60 zł. 

8. Zakup skrzydeł reklamowych\ winderów wraz z masztami (flag reklamowych) 5 szt. 

liczba działań 1 na kwotę 1 772,39 zł . 

9. Opracowanie i druk broszury „Segregacja odpadów komunalnych w Gminie Strzelce 

Opolskie” - liczba działań 1 na kwotę 3 874,50 zł - wydano sztuk 15 000. 

10. Wydanie okolicznościowego informatora „Jak PSZOK budowano” liczba działań  - 1,                  

wydano sztuk 25. 
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11. Prowadzenie spotkań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, w tym gminnego 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi (Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich, 

Klub Seniora - liczba działań 3). 

12. Prowadzenie spotkań edukacyjnych z zakresu gminnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi  dla  młodzieży szkolnej  w  Centrum  Edukacyjnym  oraz  PSZOK-u 

- liczba działań 3. 

13. Promowanie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi podczas narad                        

z sołtysami  - liczba działań 2. 

14. Promowanie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi podczas Dni Ziemi 

Strzeleckiej - liczba działań 1. 

15. Wystąpienie do gmin powiatu strzeleckiego z zaproszeniem do korzystania z PSZOK                   

w Szymiszowie - liczba działań 5. 

16. Organizacja spektakli o tematyce związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi                   

- liczba działań 2,  kwota za wynajem sali 1 439,10  zł,  kwota za spektakle teatralne                            

7 399,10 zł. 

17. Zlecenie opracowania gry multimedialnej o gminnym systemie gospodarki odpadami 

„Segreguj odpady” - liczba działań 1, kwota 4 674,00 zł. 

18. Publikacja informacji i ogłoszeń w „Informatorze Strzeleckim”- liczba działań 15. 

19. Publikacja informacji i ogłoszeń w tygodniku „Strzelec Opolski” - liczba działań 1,                                                                      

kwota 1 033,20 zł 

20. Publikacja informacji i ogłoszeń w telewizji kablowej CITY SAT Gordzielik                                          

-  liczba działań 4,  kwota 196,80 zł. 

21. Uczestniczenie w ogólnopolskiej akcji „11 maja - Dzień bez śmiecenia”-  liczba działań 1. 

22. Publikacja na stronie internetowej zaproszenia dot. wyboru nazwy PSZOK - liczba działań, 

1 kwota 1 205,40 zł.  

23. Graficzne zmiany na stronie internetowej www.odpadystrzelceopolskie.pl poświęconej 

gospodarowaniu odpadami komunalnymi - liczba działań 1,  kwota 947,10 zł. 

24. Ogłoszenia w na stronie internetowej   www.odpadystrzelceopolskie.pl -  liczba działań 139 

licznik odwiedzin 127 385 wg. stanu na dzień 25.02.2016 r.). 

25. Poczta elektroniczna – email odpady@strzelceopolskie.pl liczba działań 1. 

Działania na łączną kwotę: 59 920,04 zł. 

26. Akcja „Sprzątania Świata” - zakup worków i rękawic dla gminnych placówek oświatowych 

- organizator Gmina Strzelce Opolskie, koszt 4 000,00 zł. 

http://www.odpadystrzelceopolskie.pl/
http://www.odpadystrzelceopolskie.pl/
mailto:odpady@strzelceopolskie.pl
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27. Happening o tematyce ekologiczno- antytytoniowej - organizator Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich, koszt 4 000,00 zł.  

28. „Święto pieczonego ziemniaka” -  organizator Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach 

Opolskich, koszt 1 600,00 zł.  

29. „Przedszkole przyjazne ekologicznej, regionalnej żywności” - organizator Przedszkole 

Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich, koszt 2 700,00 zł.  

30. „Mali przyrodnicy i odkrywcy”.                                                    

31. „Pieszo po Górze św. Anny - rajd przedszkolaka”.                     organizator    

32. „Poznajemy bliżej naszą okolicę - Moszna”.                       - Przedszkole Publiczne Nr 8 

33. „Strzelce Opolskie blisko natury”.                                       w Strzelcach Opolskich,          

34. „Świat widziany od strony rzeki”.                                              koszt  5 730,00 zł 

35. „Maluchy poznają zwierzęta egzotyczne w ZOO”.  

36. „Kolory Ziemi”. 

37. „Pożyteczna pszczoła w czterech porach roku”.                                   organizator  

38. Rezerwat Przyrody - Góra św. Anny.                                       - Przedszkole Publiczne Nr 9 

39. Ogród botaniczny - Palmiarnia w  Gliwicach.                              w Strzelcach Opolskich,  

40. Zakup ziemi i trawy do ogrodu przedszkolnego.                            koszt  14 700,00 zł  

41. „W świecie przyrody i ekologii” - organizator                                                                                              

Przedszkole Publiczne Nr 10  w Strzelcach Opolskich, koszt 1 000,00 zł. 

42. Zakup pomocy dydaktycznych, gier oraz zabawek                                 organizator                                                                                                         

dla dzieci utrwalających realizowaną                                            - Przedszkole Publiczne                                 

tematykę z zakresu edukacji ekologicznej.                                        w Dziewkowicach, 

43. Wycieczka do Parku Krajobrazowego - Góra św. Anny.                      koszt 800,00 zł  

44. „Podróże do krainy przyrody” - organizator Przedszkole Publiczne w Kadłubie,                                   

koszt  950,00 zł.  

45. „Przedszkolak przyrodzie służy” - organizator Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie 

- Przedszkole Publiczne w Osieku,  koszt 1 800,00 zł. 

46. „Pomóżmy ptakom” organizator - Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach,                                 

Przedszkole Publiczne w Kalinowicach,  koszt  2 850,00 zł. 

47. „Leśne Skrzaty” - organizator Przedszkole Publiczne w Rozmierce,  koszt 2 040,00 zł. 

48. Edukacja Ekologiczna PLUS - organizator Publiczna Szkoła Podstawowa                                                            

Nr 1 w Strzelcach Opolskich,  koszt 8 200,00 zł. 
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49. Gminny Konkurs Ekologiczny dla klas I - III - organizator Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 4 w Strzelcach Opolskich,  koszt 2 550,00 zł.  

50. Lekcje tematyczne w klasach I-III w ramach                                 

zagadnienia „Chronimy przyrodę”.                                                   organizator 

51. Wycieczka dla klas III do                                             - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 

Krajobrazowego Góra św. Anny Parku.                                    w Strzelcach Opolskich, 

52. Organizacja Dni Sprzątania Świata.                                               koszt 2 800,00 zł 

53. „Szlakiem rezerwatów najbliższej okolicy                                                                                                                                                                                           

- wycieczki do rezerwatów przyrody dla klas V. 

54. „Misja Przyroda - zielone lekcje w Opolskich Parkach Krajobrazowych” -  organizator 

Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach,  koszt  4 050,00 zł. 

55. „Kochamy nasza Ziemię” - organizator Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce,                            

koszt 2 600,00 zł.  

56. „Mały czy duży” - ekologia wszystkim  służy - organizator Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Szymiszowie, koszt 2 156,00 zł.  

57. „Okiem Młodego Ekologa XII”- organizator Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach 

Opolskich,  koszt  30 000,00 zł. 

Gmina Strzelce Opolskie przekazała dofinansowanie w wysokości  94 526,00 zł. 

 

 

Osiągnięte w roku 2015 wartości wyżej wymienionych wskaźników wskazują, iż cel strategiczny                               

– „Rozwój infrastruktury technicznej, gospodarczej i społecznej gminy” jest realizowany.  
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IV. Wskaźniki realizacji kierunku  rozwoju „Współpraca  z otoczeniem”  

IV.1. Cel strategiczny - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego  

                                                                                                                    Rok                                                                                                                              

  Wskaźniki 

 

  2015 

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

Liczba usług publicznych możliwych do załatwienia on- line [szt.] 20 

CEL OPERACYJNY: IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego 

Szacunkowa liczba podjętych czynów społecznych                                                     

(realizacji zadań w czynie społecznym) [szt.]  

288 

Liczba dokumentów poddanych konsultacjom społecznym [szt.] 13 

Liczba zorganizowanych spotkań w ramach konsultacji społecznych [szt.] 11 

Liczba funkcjonujących na terenie gminy podmiotów ekonomii społecznej [szt.] 4 

 

IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych   

 

 Liczba usług publicznych możliwych do załatwienia on- line: 

1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek. 

3. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

4. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 

6. Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. 

7. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. 

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

i unieważnionych dowodów osobistych. 

9. Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu. 

10. Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu. 

11. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego. 

12. Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego. 

13. Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek 

za zwłokę, opłaty prolongacyjnej. 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ogolne-sprawy-urzedowe/udostepnianie-informacji-publicznej-na-wniosek
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/jednorazowe-zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/zezwolenia-w-zakresie-srodowiska-i-zwierzat/zezwolenie-na-usuniecie-drzew-i-krzewow
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/zezwolenia-w-zakresie-srodowiska-i-zwierzat/zezwolenie-na-utrzymywanie-psa-rasy-uznawanej-za-agresywna
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/infrastruktura/zajecie-pasa-drogowego/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-prowadzenia-robot
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/uzyskanie-danych-z-ewidencji-ludnosci/zaswiadczenie-o-zameldowaniu-lub-wymeldowaniu
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ogolne-sprawy-urzedowe/wydanie-poswiadczonego-za-zgodnosc-odpisu-wyciagu-duplikatu-lub-kopii-dokumentu
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/zglaszanie-zmian-w-aktach-stanu-cywilnego/uzupelnienie-tresci-aktu-stanu-cywilnego
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/uzyskiwanie-odpisow-akt-stanu-cywilnego/wydawanie-odpisow-z-rejestru-stanu-cywilnego
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14. Rozłożenie na raty podatku dla osób fizycznych (dotyczy podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania 

pieniężnego). 

15. Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek 

za zwłokę, opłaty prolongacyjnej. 

16. Udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych. 

17. Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami 

hotelarskimi. 

18. Organizacja imprezy masowej. 

19. Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego. 

20. Wydanie gadżetów promocyjnych. 

 

W latach 2014 - 2015  Gmina Strzelec Opolskie,  w partnerstwie z Gminą Radziłów - Liderem projektu 

oraz Gminą Prostki, Miastem Słupsk, Powiatem Grodziskim i Firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. 

z Poznania, realizowała projekt „e-urząd - dodaj do ulubionych!” Głównym celem projektu było 

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 e-PUAP. 

Projekt realizowany został 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 wynosił  2 652 153,00 zł,  natomiast koszt części projektu obejmującej Gminę 

Strzelce Opolskie stanowił kwotę 119 259,00 zł. Gmina Strzelce Opolskie nie ponosiła fizycznie 

żadnych kosztów z tytułu realizacji projektu, a wkład wnoszony był w postaci dodatkowego 

zaangażowania pracowników oraz udziału w szkoleniach. 

W ramach projektu Gmina Strzelce Opolskie zrealizowała następujące zadania: 

1. Upowszechnianie elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski 

w Strzelcach Opolskich. 

2. Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego e-PUAP. 

- punkt ten działa w Referacie Ewidencji Ludności. 

3. Wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, jako wspomagający system 

papierowy - system działa w Urzędzie od października 2014 r. 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/udzielenie-ulgi-w-splacie-zaleglosci-z-tytulu-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/kultura-sport-i-turystyka/organizowanie-imprez-zgromadzen-i-zbiorek-publicznych/organizacja-imprezy-masowej
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/kultura-sport-i-turystyka/organizowanie-imprez-zgromadzen-i-zbiorek-publicznych/przyjmowanie-zawiadomien-o-organizacji-zgromadzenia-publicznego
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/wydanie-gadzetow-promocyjnych
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4. Wdrożenie systemów dziedzinowych wspierających świadczenie usług drogą elektroniczną. 

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

odpadami - na  ukończeniu jest uruchomienie gminnego portalu mapowego 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. 

W ramach realizacji przedmiotowego projektu osiągnięto następujące efekty: 

1. Podniesienie świadomości obywateli i promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych 

usług publicznych. 

2. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania 

nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych. 

3. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez JST za pomocą platformy                     

e-PUAP. 

4. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą 

platformy e-PUAP. 

5. Usprawnienie działania JST w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych przez 

wdrożenie oraz modernizację rozwiązań informatycznych. 

 

Projekt był szeroko konsultowany wśród mieszkańców gminy Strzelce Opolskie poprzez uczestnictwo 

w spotkaniach, mobilne punkty potwierdzania profilu zaufanego, informację w prasie i mediach 

lokalnych, ulotki, jak również przez stronę internetową Gminy Strzelce Opolskie. 

 

 

IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego 

 

Mieszkańcy sołectw w Gminie Strzelce Opolskie bardzo aktywnie angażując się w życie swoich 

sołectw, realizują wiele prac  w ramach czynów społecznych.  

W 2015 roku realizowanych zostało ok. 288 zadań, najważniejsze  z nich to m.in.: 

 remonty dróg transportu rolnego w sołectwach: Grodzisko, Kadłub Wieś, Rozmierka, 

Rożniątów, Sucha, Strzelce Opolskie - Suche Łany, Mokre Łany, Szymiszów Osiedle,  

 organizacja imprez kulturalnych we wszystkich sołectwach, 
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 prace porządkowe i zagospodarowanie terenów zielonych we wszystkich sołectwach, 

 zabezpieczenie barierkami tzw. Pańskiego Dołu w Dziewkowicach, 

 ogrodzenie placu zabaw w Osieku, 

 utwardzenie ciągów pieszych przy skwerze rekreacyjnym w Suchej, 

 wymiana kostki brukowej pod wiatą w Kalinowie, 

 montaż witaczy w Kalinowicach, 

 budowa sanitariatów na boisku w sołectwie Mokre Łany, 

 remont przystanku autobusowego w Płużnicy Wielskiej, 

 budowa wiaty biesiadnej w Rozmierce, 

  adaptacja poddasza na świetlicę wiejską w OSP Grodzisko, 

 prace przy remoncie świetlicy wiejskiej w Szczepanku, 

 remont kuchni w sołectwie Szymiszów Osiedle, 

 wykonanie miejsc postojowych przy kościele w Kadłubie, 

 wymurowanie grilla przy świetlicy w Rożniątowie, 

 budowa miejsc postojowych przy świetlicy na ul. W. Świerzego i przy boisku na ul. Łąkowej                           

w Strzelcach Opolskich, 

 renowacja nawierzchni boiska w Płużnicy Strzeleckiej, 

 utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Rozmierce, 

 budowa wiaty na placu zabaw w Rozmierce. 

 

 Dokumenty poddane konsultacjom społecznym w roku 2015  w Gminie Strzelce Opolskie. 

1. 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. 

2. Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce 

Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

3. Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie dla 

części wsi Dziewkowice”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

4. Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie dla wsi 

Błotnica Strzelecka”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

5. Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce 

Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
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6. 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 2016.  

7. Projekt Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018. 

8. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Strzelce Opolskie na lata 2016 - 2020.  

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2016. 

10. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie. 

11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

12. Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku 

niemieckim oraz wprowadzenia strefy płatnego parkowania w centrum miasta Strzelce Opolskie.  

13. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2015 roku. 

 

 Spotkania zorganizowane w ramach konsultacji społecznych. 

 Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek rowerowych, biegowych, szlaków kajakowych                           

i jazdy konnej w Subregionie Kędzierzyńsko - Kozielskim -1 spotkanie  (7 lipca 2015 r.). 

 Bezpośrednie otwarte spotkanie w sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce 

Opolskie w 2015 roku - 1 spotkanie  (4 lutego 2015 r.). 

 Konsultacje  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Strzelce  Opolskie -  2 spotkania. 

 Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązań Miejskiego                    

- 7  spotkań (15 stycznia 2015 r., 12 marca 2015 r., 27 maja 2015 r., 22 czerwca 2015 r.,                             

21 lipca 2015 r., 19 sierpnia 2015 r. i  29 września 2015 r.). 

 

 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) 
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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, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym).    

 

 

 

 

Przedstawiony monitoring Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie jest stałym procesem 

obserwacji, mającym na celu zapewnienie informacji na temat słuszności i skuteczności 

podejmowanych działań. Dla gwarancji realizacji założonych kierunków rozwojów, szczegółowo 

dokonano analizy zadań wykonanych w roku 2015.  

Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do 

osiągnięcia założonych celów, objęte zostały strefy życia społecznego, gospodarczego, a także 

środowiska. 

 


