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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 

2016 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 niniejszy dokument,  pozyskano z poszczególnych 

komórek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, jednostek organizacyjnych gminy Strzelce 

Opolskie, spółek gminnych 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 

 

    2016 

Wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych               

przez samorząd gminny  

0    

Liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych przez samorząd gminny  

0 

Wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych                                  

przez inne podmioty niż samorząd gminny 

620 680,00 

Liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych przez inne podmioty niż samorząd gminny 

13 

 

W roku 2016 gmina Strzelce Opolskie podpisała umowy na realizację następujących projektów: 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -  Rozwój terenów zielonych w mieście 

Strzelce Opolskie tzw.: „Park Rybaczówka”. Całkowita wartość projektu wyniosła 

2 224 431,59 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 856 851,86 zł. 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -  Rozwój terenów zielonych w mieście 

Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej  w Strzelcach Opolskich - etap I. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 063 066,87 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 

903 606,84 zł. 

Ponadto,  

w  lipcu 2016 r. rozpoczęto działania w ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji gminy Strzelce 

Opolskie na lata 2016-2022”. W ramach prac nad dokumentem wykorzystano następujące mechanizmy 

partycypacji społecznej: 

– konferencja inaugurująca prace nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji gminy Strzelce 

Opolskie na lata 2016-2022”  (8 lipca 2016 r.) z udziałem mieszkańców,  

– nabór wśród mieszkańców na członków Zespołu ds. Rewitalizacji (8-15.07.2016r.),  

– warsztat strategiczny z udziałem interesariuszy sektora publicznego (21.07.2016 r.), 

– ankieta rewitalizacyjna dystrybuowana w wersji papierowej oraz elektronicznej 

za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. 

Ankietyzacja była prowadzona od 8.07.2016 r. do 22.07.2016 r.; mieszkańcy za pośrednictwem 

ankiet mieli możliwość zgłoszenia własnych propozycji obszarów zdegradowanych 
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wraz z uzasadnieniem oraz możliwość śledzenia postępu prac nad sformułowaniem programu 

rewitalizacji. W ramach ankiety prowadzono również badania społeczne o charakterze 

ilościowym skupione przede wszystkim na rozpoznaniu potrzeb mieszkańców z zakresu 

rewitalizacji społecznej, przestrzennej, środowiskowej, technicznej jak i gospodarczej                             

w gminie, 

– nabór projektów do Lokalnego „Programu Rewitalizacji gminy Strzelce Opolskie na lata 2016        

- 2022”. W ramach naboru udostępnione zostało narzędzie on-line, za pomocą którego 

interesariusze mieli możliwość zgłoszenia propozycji projektów oraz dystrybuowany był 

formularz w wersji papierowej (1-12.08.2016 r.), 

– szkolenie rewitalizacyjne obejmujące część teoretyczną i praktyczną w zakresie tworzenia LPR, 

opracowywania projektów rewitalizacyjnych (29-30 sierpnia 2016 r.), 

– wizja lokalna (spacer studyjny) - badanie jakościowe, polegające na zwizytowaniu obszarów 

gminy Strzelce Opolskie, połączone z rozmowami z mieszkańcami, korzystającymi w danej 

chwili z odwiedzanej przestrzeni miejskiej. Metoda ta miała na celu zdiagnozowanie 

występujących w terenie problemów przede wszystkim w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

i technicznej; w spacerze uczestniczyli członkowie Zespołu do spraw rewitalizacji,  

– konsultacje społeczne - w dniach 12-23.09 za pomocą formularza dostępnego na  stronie miasta 

oraz ankiety w wersji papierowej, zbierane były uwagi  dotyczące dokumentu; 15.09 odbyło się 

spotkanie z mieszkańcami miasta, 

– wszystkie informacje związane z przebiegiem prac nad „Lokalnym Programem 

Rewitalizacji  gminy Strzelce Opolskie”  były na bieżąco przedstawiane na stronie internetowej 

miasta oraz profilu społecznościowym; w lokalnej prasie - „Informatorze Strzeleckim” 

zamieszczone zostały artykuły oraz ogłoszenia dla mieszkańców związane z opracowaniem 

LPR, 

– gmina złożyła  wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie powołany przez Urząd zespół 

pozytywnie zatwierdził opracowany dokument. 

W wyniku powyższych działań gmina w 2017 r. roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: 

„Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego - Oś Priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 

działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.  

Zadanie realizowane będzie  w latach 2018-2020. Projekt swoim zakresem obejmie: 

– rewitalizację Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich, 

– adaptacje budynków na ul. Zamkowej 8 w Strzelcach Opolskich na centrum usług społecznych 
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gdzie powstaną pomieszczenia biurowe dla organizacji pozarządowych oraz społecznych, 

archiwum miejskie oraz Izba Tradycji. Mniejszy budynek zostanie adoptowany na lokal 

gastronomiczny gdzie kawiarnie prowadzić będzie podmiot ekonomii społecznej. 

W celu wspólnej realizacji inwestycji zawarto umowę partnerstwa z Powiatowym Centrum Kultury                     

w Strzelcach Opolskich.  Koszt całkowity zadania to 4 760 262,87 zł,  z tego wydatki kwalifikowalne 

451 260,11 zł , dofinasowanie stanowi 62,99% - 2 854 240,74 zł.  

 

Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich w roku 2016 zrealizował 12 projektów, których 

całkowita wartość wyniosła 132 510,25 zł. Uzyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych                            

w wysokości 107 680,00 zł: 

• Partnerstwo publiczno- społeczne - Promocja Literatury - Programy MKiDN "Od czytania, 

krokiem teatralnym i w rytmie tańca do jadania czyli rzecz o śląskości". Projekt realizowany ze 

Stowarzyszeniem „Ósemka”. Dofinansowanie przeznaczono m.in. na warsztaty kulinarne                    

z Remigiuszem Rączką, warsztaty taneczne i występ Zespołu Pieśni i Tańca Komorno,                    

wyjazd do kopalni GUIDO w Zabrzu i skansenu w Bierkowicach, na spotkania autorskie,                             

a także zakup materiałów promocyjnych, biurowych i plastycznych. Całkowita wartość                                       

projektu wyniosła 17 230,00 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł.  

• Program dotacyjny Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016".   W ramach 

projektu zakupiono 7 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i osprzętem: 2 - czytelnia 

MiGBP, 2 - filia Szymiszów Wieś, 1 - filia nr 1 Strzelce Opolskie, 1 - Kadłub Wieś,                                                     

1 - Błotnica Strzelecka. Całkowita wartość projektu wyniosła 36 700,00 zł, uzyskano 

dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł. 

• Dotacja w ramach Programu Biblioteki Narodowej - w ramach projektu zakupiono nowości 

wydawnicze do bibliotek. Całkowita wartość projektu wyniosła 18 030,00 zł, uzyskano 

dofinansowanie w wysokości całej wnioskowanej kwoty. 

• Program „Działaj Lokalnie” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany                               

w Błotnicy Strzeleckiej pn.: „Tak niewiele trzeba, aby zmienić tak wiele”. W ramach zadania 

zakupiono drobny sprzęt sportowy (bramki, kije do unihokeja, piłki, tor przeszkód). Odbyły się 

także warsztaty robienia latawców oraz podchody z których relacje można podziwiać                                

w internecie. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 000,00 zł, uzyskano dofinansowanie                           

w wysokości 3 000,00 zł.  

• Bank BZWBK - umowa sponsorska - „Medialne spotkania od juniora do seniora". W ramach 

projektu odbyły się spotkania skierowane do seniorów i młodzieży dotyczące edukacji 
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informatycznej. Został zakupiony także laptop. Całkowita wartość projektu wyniosła                                                           

1 800,00 zł, uzyskano dofinansowanie całej wnioskowanej kwoty.      

• Dofinansowanie ze Związku Artystów i Wykonawców STOART na cykl koncertów                                                  

„II Strzeleckie ogrody poetycko - jazzowe”. W ramach działania odbyły się koncerty w kawiarni 

artystyczno - literackiej C@fe Kultura.  W cyklu 6 koncertów wystąpili m.in. Bernard Maseli, 

Nippy Noya, duet jazzowy: Adam Wendt i Bogdan Hołownia, Marcin Pater Trio, Beata 

Przybytek i Tomasz Kałwak, Szymon Mika Trio oraz Anna Gadt. Całkowita wartość projektu 

wyniosła 17 962,25 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł. 

• Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Karol Cebula (wydawca tygodnika 

„Strzelec Opolski”) - nagrody dla uczestników Strzeleckich Spotkań Amatorskich Teatrów 

Lalek. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł. 

• 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 odbył się cykl zajęć plastycznych dla młodzieży połączony  z wyjazdem 

plenerowym. W ramach realizacji projektu zakupiono tablet graficzny i materiały plastyczne.                                      

Młodzież wykonała także e- pocztówki z wykorzystaniem wcześniej namalowanych obrazów 

dotyczących miasta Strzelce Opolskie, które zostały umieszczone w internecie. Całkowita 

wartość projektu wyniosła 12 850,00 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 8 500,00 zł. 

• Dofinansowanie od Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ - SYSTEM S.A.                                                                                           

w ramach Fundusz Naturalnej Energii, na projekt pn.: „W poszukiwaniu Gwiazdosza 

Czarnogłowego"- cykl warsztatów edukacyjnych i działań służących zwiększeniu świadomości 

mieszkańców związanej z tematem ochrony środowiska. W ramach zadania odbyły się 

warsztaty plastyczne, spotkania edukacyjne dla dzieci, wycieczka edukacyjna na Politechnikę 

Opolską, konkurs fotograficzny i warsztaty dla seniorów. Został zakupiony tablet graficzny, 

materiały plastyczne, gry edukacyjne, nagrody. Całkowita wartość projektu wyniosła                                         

12 388,00 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł. 

• Dofinansowanie ze Związku Artystów i Wykonawców STOART na cykl koncertów „Jesienne 

melancholie muzyczne -  Festiwal piosenki jazzowej”. W ramach działania w kawiarni 

artystyczno - literackiej C@fe Kultura odbyły się trzy koncerty. Wystąpili Martyna i Wiesław 

Ciecieręga, Łukasz Gorczyca, Tomasz Dominik i Wolf Mail oraz Marta Król i Bogusław 

Kaczmar. Na wszystkie koncerty wejściówki były bezpłatne. Całkowita wartość projektu 

wyniosła 5 200,00 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł. 
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• Fundacja mBanku w ramach programu  mPotęga. Projekt pn.: „Geometrycznie znaczy 

fantastycznie, czyli świat zamknięty w liczbach i figurach".  W ramach zadania zakupiono gry 

planszowe, wyposażono pracownie modelarską w materiały do wykonania modeli, 

zorganizowano spotkania tematyczne, a także stworzono rubrykę zagadek logicznych                                

w „Informatorze Strzeleckim”- nagrody dla uczestników logicznych zagadek zostały także 

zakupione w ramach projektu. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 950,00 zł, uzyskano 

dofinansowanie w wysokości realizowanego projektu. 

• Warsztaty Fotograficzne „Przyroda wokół nas - uczymy się ją poznawać i fotografować" pod 

patronatem Województwa Opolskiego  w ramach RPOWO. Odbyły się 3 - dniowe warsztaty 

dla dzieci o tematyce fotograficznej z uwzględnieniem walorów przyrodniczych                                          

Strzelec Opolskich. Oprócz zagadnień teoretycznych uwzględniały wycieczki po parku. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 400,00 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości                        

1 400,00 zł. 

Dodatkowo zrealizowano: 

• Program Operacyjny Polska Cyfrowa "e-Mocni Szkolenia. Projekt realizowany w latach 2016 

- 2019. Uzyskano  dofinansowanie w wysokości 207 150,00 zł w ramach prowadzonego zadania 

zorganizowano bezpłatne szkolenia,  kursy e-learningowe dla mieszkańców gminy Strzelce 

Opolskie w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.  

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich sp. z o.o. uzyskało 

dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej                         

w Opolu w wysokości 513 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Dostawa specjalistycznego samochodu 

(śmieciarki) do odbioru  i transportu odpadów komunalnych”.  

 

Ponadto: 

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich (od 01.01.2017 r. - Gminny Zarząd 

Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich), zrealizował  projekty: 

• Przeciwdziałanie niepowodzeniom w edukacji, wykluczeniu rówieśniczemu i rozwijaniu 

umiejętności ICT - realizacja projektu „Bullying – Skills that Matter beyond Borders” w ramach 

Programu „ERASMUS+”. Projekt realizowany w latach 2016-2018 z młodzieżą z Włoch, 

Bułgarii, Rumunii i Czech. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie niepowodzeniom                       

w edukacji, wykluczeniu rówieśniczemu i rozwijaniu umiejętności ICT. Młodzież spotyka się 

na warsztatach z kolegami  w swoich szkołach. Oprócz zajęć młodzież poznaje kulturę, tradycje 
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państw biorących udział w projekcie. Spotkania są również okazją do  wymiany 

doświadczeń zarówno uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Na realizację projektu Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich otrzymało łącznie 22 980,00 euro, tj. 98 814,00 zł. 

Realizacja w roku 2016 wyniosła  2 661,59 zł. 

• Ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

otrzymano finansowe wsparcie projektu złożonego w module 2 Resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch - edycja 2016” w wysokości 213 261,52 zł. 

• W 2016 roku gmina Strzelce Opolskie otrzymała 161 939,00 zł ze zwiększenia części 

oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 

2016 wskutek pozytywnego rozpatrzenia wniosku gminy Strzelce Opolskie o dofinansowanie 

wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów 

stomatologicznych (wniosek został złożony na kwotę 24 251,00 zł, przyznano 20 364,00 zł) 

oraz o dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych                   

w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na 

podstawie art. 88 Karty Nauczyciela  (otrzymano 141 575,00 zł - całą wnioskowaną kwotę). 

• Projekt „Opolskie dla rodziców i opiekunów” - na podstawie porozumienia gminy Strzelce 

Opolskie wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w zakresie finansowania kosztów 

opiekuna dziennego oraz ich praktycznego zastosowania na terenie gminy przystąpiła                             

do realizacji projektu „Opolskie dla rodziców i opiekunów” nr RPOP.07.06.00-16.0001/16 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 - Godzenie życia 

prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy oraz 

wsparcie rodzin w sprawowaniu przez nie funkcji opiekuńczej wobec dzieci. Projekt będzie 

realizowany w latach 2017-2019. W ramach projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

zobowiązał się do refundowania kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego w wysokości nie 

przekraczającej 2 750,00  zł miesięcznie. Projekt będzie realizowany  od roku  2017 do 2019.  

• W ramach  Programu: „Działaj Lokalnie IX” finansowanego przez Polsko - Amerykańską 

Fundację Wolności wnioskodawca - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich 

(„Rozważni kierowcy”) otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł na realizację 

projektu „ Moje pierwsze prawo jazdy”. 
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Informacje o osiągniętym  wskaźniku pozyskano z jednostek organizacyjnych gminy Strzelce 

Opolskie, spółek gminnych, Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz statystyki  własnej  Urzędu  

Miejskiego w  Strzelcach Opolskich. 

 

 

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 

  

2016 

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.] 11 

CEL OPERACYJNY: I.1.2. Rozwój przedsiębiorczości 

Liczba nowo zarejestrowanych na terenie gminy  MŚP [szt.] 136 

Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych  w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym [%] 

4,5 

Wskaźnik zatrudnienia [%] 27,8 

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

Liczba podjętych działań wspierających lokalne rolnictwo [szt.] 3 

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.] 

58 

Liczba zakończonych inwestycji w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji [szt.] 1  

 

 

 



 

 

10                 Monitoring, ewaluacja i aktualizacja                                                                                         

                     „Strategii Rozwoju gminy Strzelce Opolskie  na lata 2014 - 2020” za rok 2016 

  
 
 

I.1.1.  Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

Wartości wskaźników ustalono w oparciu o statystykę  własną  Urzędu  Miejskiego w Strzelcach 

Opolskich. 

 

Inwestycje na obszarze terenów inwestycyjnych gminy Strzelce Opolskie: 

➢ Rozbudowa firmy Adamietz na terenie Strzeleckiego Obszaru Gospodarczego. 

Powołanie - w ramach grupy Adamietz - firmy Arpanel sp. z o.o.  Na terenie hali o powierzchni 

7.000 m² spółka produkuje panele warstwowe do budowy hal. Zatrudnienie wynosi 30 osób. 

 

Ponadto,  

gmina Strzelce Opolskie przystąpiła do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego”. Podjęte działanie miało na celu umożliwienie 

zainwestowania na terenie Parku jednego lub kilku inwestorów strategicznych oraz utworzenie 

jednorodnego obszaru pod tereny produkcyjne, który stanowiłby ofertę gminy Strzelce Opolskie dla 

potencjalnych inwestorów strategicznych. 

 

W roku 2016 z ulgi podatkowej dla nowych inwestycji skorzystało 11 przedsiębiorców na łączną kwotę   

550 958,90 zł.  

Dla porównania w roku poprzednim 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 2016 zarejestrowano 136, natomiast wykreślono 88 firm 

MŚP (dla porównania w roku 2013 zarejestrowano 139 nowych firm, wykreślono 148, w roku 2014 

zarejestrowano 129 nowych firm wykreślonych zostało 107 w roku 2015 zarejestrowano 118, natomiast 

wykreślono 83 firmy). Saldo netto wynosi 48 (w roku 2015 wyniosło 35, natomiast w roku 2014 - 22).  

Dane dotyczą osób fizycznych rejestrujących działalność gospodarczą, bez spółek prawa handlowego. 
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Według stanu na dzień 1.01.2016 r. liczba osób bezrobotnych  zarejestrowanych wyniosła 892 wobec 

19 925 osób  w wieku produkcyjnym,  tj. 4,5 %  (w roku poprzednim - 4,7 %; w roku 2014 - 6%, 

natomiast w roku 2013 - 6,2%). 

 

Wskaźnik zatrudnienia (liczba osób pracujących na 1000 ludności) według stanu na dzień 1.01.2016 r. 

wyniósł 27,8 % (dla porównania rok wcześniej było to 25,2 %). Dane dotyczą podmiotów 

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

w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. Ludność w wieku produkcyjnym wyniosła 19 925, 

natomiast liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosła 8 642. 

 

I.1.3. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno - spożywczego 

Szkolenia nt. dopłat do działalności rolniczej organizowane przez Agencję Restrukturyzacji                                        

i Modernizacji Rolnictwa, dotyczące zasad przyznawania płatności bezpośrednich oraz zasad 

wypełniania wniosku o przyznanie płatności. W ramach zadania odbyły się spotkania informacyjne 

dotyczące możliwości pozyskania i wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

 

Informacje o osiągniętym  wskaźniku pozyskano ze statystyki  własnej  Urzędu  Miejskiego                             

w  Strzelcach Opolskich. 

 

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 (mapy 

turystyczne i przewodniki). 

➢ Organizacja cyklicznych imprez: Dni Ziemi Strzeleckiej, Piknik Motocyklistów 

MOTOSERCE, Strzeleckie Targi Wiosenne, Bieg uliczny im. Euzebiusza Ferta, Jarmark 

Bożonarodzeniowy, Zlot Zabytkowych Samochodów oraz  Strzeleckie Spotkania Amatorskich 

Teatrów Lalek.   

➢ Organizacja imprez sportowych oraz kulturalnych objętych Honorowym Patronatem 

Burmistrza Strzelec Opolskich: Liga Miast Opolszczyzny (wnioskodawca: UKS Kusy),                             
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IV Turniej Futsalu Księży o Puchar Prałata Zygmunta Lebienieckiego (wnioskodawca: 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka), Laur Ziemi Strzeleckiej za 2015 (Stowarzyszenie 

Ziemia Strzelecka), XIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej (wnioskodawca: Zespół 

Niepublicznych Szkół w Strzelcach Opolskich),  XLVIII Zimowe Jazdy i marsze na orientację 

(wnioskodawca: PTTK Ziemi Gliwickiej), Kroszonki 2016 (Strzelecki Ośrodek Kultury                           

w Strzelcach Opolskich), X Ogólnopolski Turniej Strzelca Piłki Siatkowej (wnioskodawca: 

UKS Strzelce Opolskie), III Dzień Sportu (wnioskodawca: Publiczne Przedszkole nr 8), 

Wyprawa rowerowa do Soest (wnioskodawca: PTTK Kamienie Szlachetne), Cykl warsztatów 

dla dzieci (Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ocalenie Wiarą), VIII Przegląd Amatorskich 

Zespołów Artystycznych Wiosenne Prezentacje (wnioskodawca: Strzelecki Ośrodek Kultury), 

Ekozoolandia (wnioskodawca: Strzelecki Ośrodek Kultury), IV Mityng Pływacki Osób 

Niepełnosprawnych (wnioskodawca: Zespół Szkół DPS w Kadłubie), XI Mityng LA 

(wnioskodawca: UKS Kusy), Programy edukacyjno- profilaktyczne o tematyce tytoniowej 

(wnioskodawca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), Gramy dla Szymona 

(wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej Ósemka), Ogólnopolski 

Tydzień Bibliotek (wnioskodawca: Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich), 

Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza z okazji Konstytucji 3 maja (wnioskodawca: Koło 

Polskiego Związku Wędkarskiego Miasto Strzelce Opolskie), XI Festiwal Piosenki 

Wartościowej Szukałem Was (wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie), Mini 

Euro Przedszkolaków (wnioskodawca: Publiczne Przedszkole nr 8 w Strzelcach Opolskich), 

110 lat OSP w Kadłubie (wnioskodawca: OSP Kadłub), Drużynowe Zawody Dzieci 10-11 lat 

(wnioskodawca: Opolski Okręgowy Związek Pływacki), II Otwarte Zawody Pływackie Ziemi 

Strzeleckiej (wnioskodawca: Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”), Bieg Św. 

Wawrzyńca (wnioskodawca: Parafia Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich), Festyn Szkolny 

- Dni Grodziska (wnioskodawca: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku), Turniej 

Tenisowy dla Dzieci (wnioskodawca: Winner Tennis Artur Wojciechowski),  Liga Miast 

Opolszczyzny (wnioskodawca:  Opolski Okręgowy Związek Pływacki), 90 lat OSP Rozmierz 

(wnioskodawca: OSP Rozmierz),  Plener Malarski (wnioskodawca: Strzelecki Ośrodek Kultury 

w Strzelcach Opolskich),  Piknik ekologiczny (wnioskodawca: Katolickie Stowarzyszenie 

Civitas Christiana), Konkurs kolęd w języku niemieckim „Es Weihnachtet” (wnioskodawca: 

Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku /Koło Błotnica), VI Ogólnopolski 

program edukacyjny „Z kujawskim pomagamy pszczołom” (wnioskodawca: Garden od Word), 

II Rajd po Ziemi Strzeleckiej 2016 (wnioskodawca: Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka),                           
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II Zawody Sportowo- Obronne (wnioskodawca: LOK Huzar Strzelce Opolskie), Strzeleckie 

Ogrody poetycko - jazzowe (wnioskodawca: Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach 

Opolskich), II zawody o Puchar Burmistrza w skokach przez przeszkody (wnioskodawca: 

Stajnia Koszyce Henryk Walczak), XII Wojewódzki Halowy Turniej Sportowy 

Środowiskowych Domów Samopomocy (wnioskodawca: Środowiskowy Dom Samopomocy                    

w Strzelcach Opolskich), 46 Strzeleckie Spotkania Amatorskich Teatrów Lalek 

(wnioskodawca: Strzelecki Ośrodek Kultury), IV Mistrzostwa Szkół Wiejskich w Pływaniu 

(wnioskodawca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej), Sprawdzian 

Wytrzymałości i Wszechstronności w ramach Wieloboju Pływackiego (wnioskodawca: Opolski 

Okręgowy Związek Pływacki), Wystawa szopek bożonarodzeniowych (wnioskodawca: Sołtys 

i Rada Sołecka Szymiszowa Osiedle). 

➢ Piknik dla międzynarodowej młodzieży z okazji Światowych Dni Młodzieży                                  

pn.: „Grillowanie na trawie”. 

➢ Prowadzenie profilu gminy Strzelce Opolskie na portalu społecznościowym Facebook, gdzie 

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

➢ Klip promocyjny gminy Strzelce Opolskie pt.: „Kierunek Pasja”, który okazał się jednym                          

z najlepszych w kraju. Film został zauważony przez ekspertów z dziedziny marketingu                           

i otrzymał prestiżową nagrodę Grand Prix w konkursie Kryształy Pr. Celem Konkursu PR 

(public relations) jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych 

inicjatyw Jednostek Samorządów Terytorialnych i organów Administracji Państwowej 

jako inspiratorów kreatywnych działań i rozwiązań. 

➢ Stoiska reklamowe na targach, imprezach w ramach kontaktów zagranicznych                          

m.in.: Jarmark Bożonarodzeniowy w Soest. 

➢ Materiały promocyjne m.in.: pocztówki, kubki, długopisy, itp. 

➢ Akcja promocyjna w radio - stała umowa z Radiem Doxa. 

➢ Promocja w wydawnictwach zewnętrznych - „Opolskie, kreatywne perspektywy”,                       

mapa woj. opolskiego. 

➢ Artykuły reklamowe w prasie - „Sportowa Polska”. 

➢ Wydanie książki o miejscowości Sucha. 

➢ Budowa miniaturowego pieca wapiennego przy wjeździe do Ligoty Dolnej. 

➢ Wykonanie tablic informacyjnych nt. atrakcji miejscowości Kadłub. 

➢ Zakup artykułów promocyjnych przez sołectwo Szymiszów Osiedle. 

  



 

 

14                 Monitoring, ewaluacja i aktualizacja                                                                                         

                     „Strategii Rozwoju gminy Strzelce Opolskie  na lata 2014 - 2020” za rok 2016 

  
 
 

   

Zakończone inwestycje w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji: 

➢ Rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie sołectwa Mokre Łany w Strzelcach Opolskich. 

W ramach zadania wykonano drewnianą wiatę rekreacyjną o dwuspadowym dachu na podłożu 

utwardzonym kostką betonową. Ponadto wiatę wyposażono w meble oraz kotary z tworzywa 

sztucznego zabezpieczające przed wiatrem. Wartość  realizacji wyniosła 40 000,00 zł.  

                                                               

Osiągnięte w roku 2016 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 

  

2016 

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.] 

41 

Liczba nowych działań / programów w ramach oferty instytucji                                    

opieki społecznej [szt.] 

7 

CEL OPERACYJNY: II.1.2. Rozwój gminnego systemu edukacji   

Liczba placówek edukacyjno- oświatowych poddanych remontowi                                     

i modernizacji [szt.] 

16 

Liczba oferowanych zajęć pozaszkolnych [szt.] 168  

Liczba komputerów w szkołach z dostępem  do internetu [szt.] 532 

Liczba zorganizowanych kursów podnoszących kwalifikacje kadry nauczycielskiej  118 

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

Liczba nowo powstałych miejsc spędzania  czasu wolnego [szt.] 7 

CEL OPERACYJNY :II.1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

Liczba inwestycji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego [szt.] 2 
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CEL OPERACYJNY: II.1.5. Rozwój bezpieczeństwa publicznego 

Liczba podjętych działań  z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego [szt.] 53 

 

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 wspierające  profilaktykę: 

➢ 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. Zadanie polega na realizacji programów wspierających aktywny styl 

życia wśród lokalnej społeczności - mieszkańców gminy Strzelce Opolskie (dzieci, młodzież, 

dorośli) w  ramach kampanii społecznej „POSTAW NA RODZINĘ”.  

W ramach działań zrealizowano  projekty, takie jak: 

• „Opolskie tradycje” - rodzinny wyjazd do Muzeum wsi Opolskiej i ognisko integracyjne                            

(Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej). 

• „Łączymy pokolenia” - warsztaty prorodzinne mające na celu integrację międzypokoleniową                

- rękodzieła, taneczne, gry i zabawy, rodzinny wyjazd w Góry Opawskie oraz do Strzelec 

Opolskich w tym park strzelecki, wieża ratuszowa i zajęcia na basenie (Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub). 

• „Więcej wiosny jesienią” - rodzinny  wyjazd do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie                    

(Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Strzelcach 

Opolskich). 

• „Z rodzinką sportowo i turystycznie” - rodzinny wyjazd do Grodu Rycerskiego w Byczynie, 

piknik rodzinny i turniej sportowy (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej 

„ÓSEMKA”). 

• „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom gminy Strzelce Opolskie - rodzinne zajęcia 

na basenie, rajd rowerowy i spływ kajakowy (Stowarzyszenie Klub Sportowy „PIAST”). 
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➢ Nowa siedziba Klubu Seniora, który działa nieprzerwanie od ponad 30 lat. Od 1 marca 2016 r. 

Zajęcia Klubu prowadzone są w wyremontowanych i wyposażonych w nowe sprzęty oraz 

urządzenia pomieszczeniach przy ul. Parafialnej w Strzelcach Opolskich. Pomieszczenia 

przystosowane zostały dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.                                   

W Klubie znalazła się również w pełni wyposażona kuchnia, w której klubowicze mogą 

rozwijać swoje pasje kulinarne. Wyposażenie multimedialne, komputer oraz łącze internetowe 

pozwalają przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu. W Klubie organizowane są prelekcje                                    

i pokazy dotyczące zdrowego trybu życia. Seniorzy w gminie Strzelce Opolskie biorą  udział                                    

w ćwiczeniach usprawniających oraz różnego rodzaju warsztatach rękodzielnictwa.                           

Czekają również na nich wyjazdy plenerowe oraz wycieczki organizowane przez Klub. 

➢ Szkolenie: Skuteczna realizacja procedury „Niebieskiej Karty - od teorii do praktyki”.                        

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Strzelce 

Opolskie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich zorganizował 

szkolenie na temat: Skuteczna realizacja procedury „Niebieskiej Karty - od teorii do praktyki”. 

Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy na temat najważniejszych zadań stojących przed 

pracownikami wchodzącymi w skład zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, analiza 

aktów prawnych oraz kształcenie umiejętności szukania rozwiązań w sytuacjach trudnych.                   

W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności uruchamiania procedury 

Niebieskiej Karty, pogłębione zostały umiejętności rozpoznawania sytuacji związanych                           

z przemocą. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej                              

w Strzelcach Opolskich, Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich, nauczyciele, 

pedagodzy, kuratorzy oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej.  

➢ Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2016 oraz happening „Przestańmy Biec”, którego 

organizatorami była gmina Strzelce Opolskie wraz z Komendą Powiatową Policji w Strzelcach 

Opolskich przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Strzeleckiego Ośrodka Kultury oraz Państwowej Straży Pożarnej 

w Strzelcach Opolskich. Ponadto na Placu Żeromskiego zorganizowane zostały punkty 

informacyjne: „Koperty życia”, „Przemocy w rodzinie”, „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”, 

„Karty Dużej Rodziny”, „Lokalnego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych”, 

działalności: Klubu Seniora, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Emerytów 

i Rencistów, Środowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenia Przedsiębiorczości 

Społecznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.   
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➢ Impreza integracyjna „ Koniec wakacji już… na włoską nutę” udział w niej wzięło 250 dzieci 

z rodzin dysfunkcyjnych wnioskowanych do udziału przez pracowników socjalnych, 

wynikających z rozpoznania środowiska. Impreza miała charakter otwarty z uwagi na funkcję 

spędzania czasu wolnego, rozwinięcia światopoglądu, motywacji do poprawy zmiany 

zachowania, ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego. 

➢ Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem - Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach 

Opolskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „BARKA”, ATD Czwarty 

Świat oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Strzelcach Opolskich                          

zaprezentował prelekcję nt.: „Od poniżenia i wykluczenia do uczestnictwa: Skończyć                                    

z ubóstwem we wszelkich formach” oraz spektakl Teatru Po drugiej stronie: „Pomóż, i Ty 

kiedyś możesz być w potrzebie”. Zebrani uzyskali informację jak statystycznie kształtuje się                     

w naszej gminie problem ubóstwa, nie zabrakło również informacji w jaki sposób strzelecki 

Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga potrzebującym i na jakie wsparcie mogą liczyć najubożsi 

w naszej gminie. Spotkanie uświetnił występ zespołu „Paragraf 64”, który założony został                        

w Zakładzie Karnym Nr 2 w Strzelcach Opolskich.  

➢ Kampania „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”. 16  Dni Akcji Przeciw Przemocy 

ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global 

Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu 

zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym                                           

i międzynarodowym.  

➢ Konkursy ofert na prowadzenie pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajęć sportowych. 

Wynikiem konkursu było podpisanie 8 umów na realizację zadań: 

 

 

Nazwa zadania 

 

 

odbiorcy 

 

miejsce realizacji 

„Mali sportowcy” Uczniowie klas  II - III                      

szkół podstawowych 

Publiczna Szkoła Podstawowa          

w Błotnicy Strzeleckiej    

„Sportowe asy” Uczniowie klas II - IV   

szkół podstawowych 

Publiczna Szkoła Podstawowa          

w Błotnicy Strzeleckiej    

„Sportowo przez cały rok” Uczniowie klas I,  II - IV   

szkół podstawowych 

Publiczna Szkoła Podstawowa          

w Błotnicy Strzeleckiej    
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Nazwa zadania 

 

 

odbiorcy 

 

miejsce realizacji 

„Sportowa profilaktyka” Uczniowie klas I - IV                     

szkół podstawowych 

Publiczna Szkoła Podstawowa              

w Suchej   

„Radość dzieci to podstawa! 

Zdrowie, ruch, zabawa !!!” 

Uczniowie klas  I- III                    

szkół podstawowych 

Zespół Placówek Oświatowych                                       

w Kadłubie   

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

szkół podstawowych 

Zespół Placówek Oświatowych                                       

w Kadłubie   

„Gry i zabawy - wstęp do 

minikoszykówki ” 

Uczniowie  klas  II - III                         

szkół podstawowych  

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 7 w Strzelcach Opolskich 

„Gry i zabawy - wstęp do 

zespołowych gier sportowych” 

Uczniowie  klas  I - II 

szkół podstawowych 

Publiczna Szkoła Podstawowa               

nr 2 w Strzelcach Opolskich                    

„Niech  każdy się dowie, że sport 

to zdrowie” 

Uczniowie  klas  I - IV 

szkół podstawowych 

Centrum Szkolenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

„College siatkarski”- pozaszkolne 

zajęcia sportowe dla dziewcząt 

szkół gimnazjalnych                                 

i ponadgimnazjalnych 

dziewczęta 

I-III klas Gimnazjum Publiczne 

nr 1w Strzelcach Opolskich, 

Gimnazjum Dwujęzyczne                    

w Strzelcach Opolskich 

Centrum Szkolenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

 

➢ Udział w kampaniach ogólnospołecznych, m.in.: 

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

hasłem „Gramy w jednej drużynie”. 

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

nieletnim. Gmina Strzelce Opolskie przystąpiła do kampanii 6 raz. 

➢ Organizacja i dofinansowanie zgodne z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki                                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 imprez promujących zdrowy                          

styl życia, m.in.: 

• festyny sołeckie,  

• festyn „Majówka na Sportowo”, 

• Ogólnopolski Bieg Strzelca, 

• „Majówka z Aquatrackiem”, 
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• impreza integracyjna dla dzieci „Koniec wakacji już”. 

➢ Wspieranie autorskich projektów przedszkolnych, 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 5, 8 w Strzelcach Opolskich                

i Przedszkole Publiczne w Kadłubie 

„VI Sportowy dzień przedszkolaka” 

„Sprawdzam - wybieram” 

Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 7                                             

w Strzelcach Opolskich                                              

„Pozytywnie zakręceni” 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej                                                        „Zdrowie lubi zabawę” 

Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie „Zdrowie nasza wspólna zabawa” 

 

Zespół Placówek Oświatowych  w Kalinowicach 

„Zdrowo na sportowo” 

„Bezpieczne dzieciństwo” 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce „Żyję zdrowo na sportowo” 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie 

„Wzrastam w mądrości- nałogom mówię 

stop” 

Publiczna Szkoła Podstawowa  w Suchej                                                 „Czy warto…” 

Publiczne Gimnazjum  nr 1 w Strzelcach Opolskich                                                                         „XII Rajd - Strzelecka wiosna” 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich 
„ Chcemy być sobą” 

„Zimowi zdobywcy gór” - VI edycja  

 

Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie 

IX Festiwal Piosenki Wartościowej 

„Wzrastam w latach mądrości”  

Centrum Kształcenia Zawodowego                                                            

i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 

„Takie smaki - projekt gastronomiczny” 

 

➢ 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 



 

 

20                 Monitoring, ewaluacja i aktualizacja                                                                                         

                     „Strategii Rozwoju gminy Strzelce Opolskie  na lata 2014 - 2020” za rok 2016 

  
 
 

odmawiania, ochrony przed przemocą rówieśniczą i zagrożeniami internetowymi: „Tydzień 

Profilaktyki Szkolnej”. 

 

 

Nowe działania i programy w ramach oferty instytucji opieki społecznej: 

➢ Świadczenie w formie pobytu w tymczasowym miejscu schronienia w sytuacjach  

kryzysowych. Zarządzeniem Nr 55/2016  Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 marca                    

2016 r. upoważniono Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do gospodarowania częścią 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Strzelce Opolskie położonej przy ul. Kardynała 

Wyszyńskiego 10, celem realizacji zadań statutowych związanych z zapewnieniem 

pomieszczeń tymczasowych w sytuacjach kryzysowych. 

➢ Projekt Socjalny Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem pod hasłem:  „Od poniżenia               

i wykluczenia do uczestnictwa Skończyć z ubóstwem we wszelkich formach”. 

➢ Realizacja porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem  Quisisana dla osób 

pokrzywdzonych przestępstwem. Projekt  realizowany poprzez powierzenie zadania 

publicznego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Stowarzyszeniu Quisisana w zakresie 

udzielania pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

Stworzono lokalny system pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom  

oraz zwiększono dostępność tych osób do specjalistycznej pomocy. W  Ośrodku udzielał porad 

bezpłatnie psycholog i prawnik. 

➢ Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 - 2020 europejskiego funduszu pomocy 

najbardziej potrzebującym realizowany w Podprogramie 2016. Celem  Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób 

najbardziej potrzebujących. Ośrodek realizował Podprogram 2016, w ramach którego osoby 

najbardziej potrzebujące korzystały ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości 

uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.  

➢ Program „ Nie marnuj żywności”. Realizowano  umowę na przekazanie produktów rolnych dla 

osób potrzebujących oraz umowę zawartą z bankiem żywności w Opolu w ramach współpracy 

w programie „Nie Marnuj Jedzenia”. W ramach powyższych projektów Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Strzelcach Opolskich przekazywał rodzinom korzystającym z pomocy społecznej 

w 2016 roku artykuły spożywcze. 

➢ Projekt „Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo                             

- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - w ramach partnerskiego projektu pn. „Bliżej 

rodziny i dziecka”. Zorganizowano wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo                    
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- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja 

Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznej zatrudniono asystenta 

rodziny. Metody działania asystenta, oparte były na idei empowermentu - wzmacniania                                               

z zastosowaniem elementów podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Asystent rodziny 

nie przeprowadzał treningu, nie używał konfrontacji, perswazji, nie moralizował i jak najmniej 

doradzał. Starał się nie działać z pozycji eksperta. Praca realizowana była indywidualnie                             

z poszczególnym członkami rodziny,  zbiorowo z całą rodziną, a także odbywały się spotkania  

o charakterze konsultacyjno - superwizyjnym czyli omawiano sytuację rodziny oraz 

analizowano użyteczność danych technik w postępowaniu z danym klientem na zasadach 

ewaluacji i badania  w działaniu. 

➢ Realizacja Rządowego Programu „500 +” , który ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci 

poprzez zapewnienie częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, 

w tym z opieką nad nim  i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Strzelcach Opolskich został w pełni przygotowany zarówno pod względem organizacyjnym 

jak i informatycznym do odbierania wniosków od osób zainteresowanych otrzymaniem 

świadczenia z programu Rodzina 500 +. Wnioski od 1 kwietnia można było składać w postaci 

papierowej w budynku Ośrodka lub jednym z 20 punktów na terenie gminy Strzelce Opolskie. 

 

 

Ponadto w roku 2016 kontynuowano działania o charakterze ciągłym.  

Realizowano m.in.: Strategię Rozwiązywania Problemów Bezdomności w gminie Strzelce Opolskie, 

prowadzono akcję społeczną - Bezpieczne życie „KOPERTA ŻYCIA, Klub „Bliżej dziecka, bliżej 

rodziców”, Opolską Kartę Rodziny i Seniora oraz  Kartę Dużej Rodziny. 

 

 

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 (od 01.01.2017 r. Gminny Zarząd 

Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich).   

Pozyskane informacje dotyczą szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego 

pozostającego w gestii samorządu gminy Strzelce Opolskie.                                                                          
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Placówki edukacyjno -  oświatowe poddane remontowi i modernizacji w roku 2016: 

Ogółem koszt zadań wyniósł  734 098,00  zł, w tym: 

wydatki przeznaczone na zadania remontowe: 

• szkoły podstawowe - 261  878,03 zł, 

• przedszkola - 124 174,53 zł,  

• gimnazja - 115 399,51 zł, 

• żłobki - 3 011,82 zł, 

• placówki wychowania pozaszkolnego - 2 804,00 zł w tym m.in.: przebudowa linii zasilającej 

oświetlenie, 

• zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 2 847,21 zł, 

• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego - 1 353,00 zł, 

• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 6 230,00 zł.  

Najważniejsze zadania remontowe w 2016 roku 

 

Nazwa placówki 

 

nazwa zadania 

 

nakłady finansowe 

(zł brutto) 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa                        

nr 4 w Strzelcach Opolskich  

remont instalacji odgromowej   2 300,00  

wykonanie instalacji 

teletechnicznej  

2 093,18  

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa                          

nr 7 w Strzelcach Opolskich 

 

wymiana pionu kanalizacji 5 103,27 

utwardzenie terenu zewnętrznego  99 496,62 

prace remontowo - budowlane 

przystosowujące część obiektu 

szkoły na potrzeby utworzenia 

oddziałów przedszkolnych  

66 222,86 

naprawa oświetlenia  2 221,38 

wymiana umywalek 9 488,04 

naprawa obieraczki 1 970,93 
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Nazwa placówki 

 

nazwa zadania 

 

nakłady finansowe 

(zł brutto) 

Publiczna Szkoła Podstawowa                           

w Błotnicy Strzeleckiej 

montaż oświetlenia  6 700,00 

remont pokrycia dachowego 1 800,00 

Publiczna Szkoła Podstawowa                         

w Suchej 

wykonanie instalacji 

teletechnicznej 

10 397,39 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych                   

w Kadłubie   

utwardzenie wjazdu na tereny 

sportowe   

18 420,28  

usunięcie awarii palnika kotła 

centralnego ogrzewania 

9 427,95 

naprawa wentylacji 2 312,40 

Zespół Placówek Oświatowych                  

w Kalinowicach  

naprawa monitoringu                   4 999,99 

 

Publiczne Przedszkole nr 4 

w Strzelcach Opolskich 

remont komina w oddziale 

zamiejscowym w Szczepanku 

16 689,49 

remont łazienki  w oddziale 

zamiejscowym w Szczepanku 

3 500,00 

Publiczne  Przedszkole nr 5                          

w Strzelcach Opolskich 

malowanie sal zabaw i sanitariatów, 

wymiana posadzek  

10 131,76 

Publiczne  Przedszkole nr  8                                  

w Strzelcach Opolskich 

remont posadzek, malowanie 

korytarza i łazienek   

13 354,00 

 

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole                           

w Dziewkowicach  

remont zsypu w  oddziale 

zamiejscowym w Warmątowicach   

2 500,00   

remont posadzek  w oddziale 

zamiejscowym w Warmątowicach   

5 121,61 

wymiana okien w oddziale 

zamiejscowym w Warmątowicach   

8 800,00 

malowanie szatni i sali, wymiana             

2 drzwi zewnętrznych  

12 838,74 

montaż elektrycznego 

podgrzewacza w kuchni  

 

2 240,00 
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➢ wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne: 

• szkoły podstawowe - 128 891,60 zł, 

• przedszkola - 53 874,50 zł,  

• gimnazja - 28 398,81 zł, 

• placówki wychowania pozaszkolnego (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach 

Opolskich) -  5 234,88 zł. 

 

Nazwa placówki 

 

nazwa zadania 

 

nakłady finansowe 

(zł brutto) 

Publiczne Przedszkole                           

w Dziewkowicach 

remont instalacji                          

wodno-kanalizacyjnej 

 

3 161,10 

 

 

Publiczne Przedszkole w Kadłubie 

remont posadzek, osłon 

grzejnikowych i malowanie sali 

16 247,28 

naprawa instalacji odgromowej             

w oddziale zamiejscowym                        

w Grodzisku 

3 960,00  

 

Publiczne Przedszkole w Rozmierce 

wymiana ogrodzenia w oddziale 

zamiejscowym w suchej   

9 640,33 

usunięcie awarii instalacji                   

wodno- kanalizacyjnej 

6 213,80 

Publiczne Gimnazjum nr 1  

w Strzelcach Opolskich 

montaż instalacji teletechnicznej   5 000,00 

uszczelnienie pokrycia dachu 3 291,02 

malowanie zaplecza 2 266,00 

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 2                           

w Strzelcach Opolskich 

wymiana okien i naprawa rolet              

w hali sportowej 

39 999,99 

malowanie pomieszczeń 5 200,00 

remont oświetlenia zewnętrznego 20 000,00 

remont kotłowni - wymiana 

sterownika oraz malowanie 

pomieszczeń 

20 400,01 

Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie malowanie pomieszczeń  6 965,00 

remont instalacji alarmowej  2 201,70 
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Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2016 roku 

 

 

Nazwa placówki 

 

nazwa zadania 

 

nakłady finansowe 

(zł brutto) 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7                                                               

w Strzelcach Opolskich  

budowa zadaszenia z częścią 

zamkniętą na terenie „Orlika”  

16 200,00 

zakup frezarki do pielęgnacji tafli 

lodowiska  

14 145,00 

zakup  elektrycznej suszarki do 

łyżew na lodowisko 

8 241,00 

zakup kuchni gazowej                               

z piekarnikiem  

5 636,40 

zakup patelni elektrycznej 7 100,00 

zakup kotła warzelnego gazowego 11 365,20 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2                     

w Strzelcach Opolskich 

zakup patelni elektrycznej 5 575,00 

Publiczna Szkoła Podstawowa                            

w Rozmierce  

doposażenie placu zabaw                     

w Rozmierce  

15 100,00  

 

 

Zespół Placówek Oświatowych                          

w Kadłubie  

wykonanie placu spotkań 

mieszkańców z postojem 

samochodów  

45 529,00  

Publiczne Przedszkole nr 4                            

w Strzelcach Opolskich  

termomodernizacja budynku                   

- prace projektowe 

10 998,90 zł 

Publiczne Przedszkole nr 8                            

w Strzelcach Opolskich  

termomodernizacja budynku 

- prace projektowe 

9 743,16  

Publiczne Przedszkole nr 9                           

w Strzelcach Opolskich  

termomodernizacja budynku  

- prace projektowe 

9 713,54 

 

Publiczne Przedszkole                                        

w Dziewkowicach                              

budowa placu rekreacyjnego dla 

najmłodszych w oddziale 

zamiejscowym                                            

w Błotnicy Strzeleckiej  

23 418,90 

Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie wykonanie miasteczka ruchu 

drogowego 

28 398,81 
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Nazwa placówki 

 

nazwa zadania 

 

nakłady finansowe 

(zł brutto) 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                

w Strzelcach Opolskich  

zakup urządzenia do malowania 

linii  

5 234,88 

 

 

Zajęcia pozaszkolne  oferowane w gminie Strzelce Opolskie w ramach działalności  Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich (MOS) - 168 działań. 

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. 

Liczba uczestników stałych wynosi  385 osób, liczba uczestników okresowych wynosi 240 osób.  

 Liczba pracowników:  pedagogicznych 21 osób, niepedagogicznych 4 osoby.  

W ramach ośrodka działa 21 sekcji sportowych, są to: 

➢ 2 sekcje judo, 

➢ 7 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, 
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➢ sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich, 

➢ 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. 

Koszt funkcjonowania MOS w roku 2016 wyniósł 579 263,00 zł.  

 

Liczba komputerów w szkołach z dostępem do internetu w gminie Strzelce Opolskie w roku 2016 

wyniosła 532. Nastąpił wzrost o  4 %  w porównaniu do  roku  ubiegłego. 

 

Kursy przeprowadzone w roku 2016, podnoszące kwalifikacje kadry nauczycielskiej: 

➢ kursy kwalifikacyjne - 5, 

➢ studia podyplomowe - 15,  

➢ inne formy doskonalące (warsztaty, szkolenia) - 98. 

Poniesiony koszt całkowity wyniósł 52 444,00 zł . 

 

 

II.1.3. Rozwój warunków i jakości sportu i rekreacji 

Źródłem informacji o osiągniętych wskaźnikach jest Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich. 

 

Nowo powstałe miejsca spędzania czasu wolnego: 

➢ Utworzenie miejsca spotkań mieszańców w Ligocie Górnej przy ul. Wiejskiej.  Zadanie objęło 

budowę przyłącza elektrycznego. Wykonawca firma El - SECO Sp. z o.o. z siedzibą                                

w Strzelcach Opolskich. Wartość zadania wyniosła 1 722,00 zł.  

➢ Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 863/1 w Kadłubie. Zadanie  objęło utwardzenie 

terenu kostką betonową, nasadzenia zieleni oraz małą architekturę. Wykonano w ramach 

środków funduszu sołeckiego na rok 2016 za kwotę 18 600,00 zł. Realizatorem zadania była 

firma Usługi Ogólnobudowlane Jan Ploch z Kadłuba. 

➢ Wykonanie wiaty biesiadnej na obiekcie rekreacyjno - sportowym w Rozmierce. Zadanie 

obejmowało budowę wiaty biesiadnej o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym. 

Zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania była Firma 

Ogólnobudowlana Robert Raitor z Jędryń. Wartość zadania wyniosła 17 560,00 zł.  
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➢ Budowa zadaszonej wiaty w Dziewkowicach. Zadanie  obejmowało budowę wiaty biesiadnej                    

o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym. Wykonano w ramach Strzeleckiego 

Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego. Zadanie wykonała firma Joachim Spyra                         

z Błotnicy Strzeleckiej. Wartość zadania wyniosła 35 000,00 zł.  

➢ Budowa placu zabaw „Zabawowy raj” na terenie boiska Publicznego Gimnazjum                                                 

nr 1 w Strzelcach Opolskich. Wartość zadania wyniosła 25 000,00 zł. Zadanie  zrealizowano                           

w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego.  

➢ Zakup i montaż urządzeń zabawowych na Plac zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w  Strzelcach 

Opolskich. Wartość zadania wyniosła 22 550,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach 

Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego.  

➢ Doposażono siłownie zewnętrzne oraz istniejące już place zabaw, podległe Referatowi Sportu                                               

i Rekreacji w nowy sprzęt na kwotę 7 300,00 zł , w tym: urządzenia zabawowe, ławki, kosze na 

śmieci, stojaki na rowery. Wykonano przycięcia pielęgnacyjne drzew, zakupiono i wymieniono 

piasek w piaskownicach, jak również dokonano przeglądu na łączną kwotę 54 500,00 zł.    

 

 

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: 

➢ Kontynuacja termomodernizacji kościoła parafialnego - dotacja dla Parafii p.w. Św.  

Wawrzyńca. W ramach realizacji zadania przeprowadzono wymianę starych neobarokowych 

okien na okna niskoemisyjne w ilości 8 sztuk. Koszt zadania wyniósł 40 000,00 zł. 

➢ Wykonanie kompleksowej renowacji instrumentu organowego w kościele parafialnym Św. 

Bartłomieja w Suchej - dotacja dla parafii. Ze środków przekazanych w ramach dotacji 

przeprowadzono renowację organów kościelnych, w tym odnowiono wiatrownice, manuały 

oraz miech. Przeprowadzono renowację traktury i piszczałek metalowych oraz labilanych                           

a także drewnianych. Naprawiono kontuar a elementy drewniane instrumentu zakonserwowano 

chemicznie. Organy zostały również nastrojone. Wartość zadania wyniosła 20 000,00 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: 

➢ Kontynuowanie utrzymania systemu monitoringu miejskiego w ramach zapewnienia 

bezpieczeństwa w miejscach publicznych we współpracy z  Komendą Powiatową Policji                        

w Strzelcach Opolskich. 

➢ Wizytacje profilaktyczne punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 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. 

➢ Prowadzenie świetlic profilaktycznych (organizacja cyklicznych zajęć o charakterze 

profilaktyczno - edukacyjnym).  

➢ Wspieranie młodzieżowego wolontariatu „Ruch Czystych Serc” oraz młodzieżowej grupy 

teatralnej „Teatr po drugiej stronie”, działającego w ramach ogólnopolskiej akcji PAT                               

(Profilaktyka a Teatr). 

➢ Wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich poprzez zakup alkosensora. 

➢ Przekazanie środków finansowych z budżetu gminy dla Komendy Powiatowej Policji                              

w Strzelcach Opolskich w wysokości 20 000 zł na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem 

jako rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę, czyli tzw. dodatkowe służby 

ponadnormatywne. Dodatkowe służby funkcjonariuszy KPP w Strzelcach Opolskich pełnione 

były  na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie od maja do listopada 2016 r. (łącznie 800 

godzin) w celu realizacji następujących zadań: 

• ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra, 

• ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju                     

w miejscach publicznych, 

• kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych                

z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, 

• zdecydowane reagowanie i podejmowanie przewidzianych prawem działań wobec 

sprawców przestępstw i wykroczeń. 

➢ SIP - System Informacji Przestrzennej - internetowy system służący zgłoszeniu usterek lub 

uszkodzeń na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie.   
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➢ Zamieszczanie na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl komunikatów i ostrzeżeń 

związanych z bezpieczeństwem publicznym. 

➢ Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rozmierz. 

➢ Modernizacja obiektu remizy OSP Sucha - etap I, wymiana pokrycia dachu                                             

- koszt  219 000,00 zł. 

➢ Przebudowa pomieszczeń sanitariatów oraz wymiana pokrycia dachu remizy OSP Strzelce 

Opolskie - koszt 104 499,57 zł. 

➢ Bieżące doposażanie sprzętowe jednostek OSP na terenie gminy Strzelce Opolskie. 

➢ Nieodpłatne przejęcie od ZK Nr 1 lekkiego samochodu marki Lublin z przeznaczeniem po jego 

dostosowaniu na potrzeby ochrony ppoż. dla OSP Rozmierka. 

➢ Dalsze doskonalenie umiejętności funkcjonowania i działania członków OSP poprzez ich udział 

w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez PSP oraz udział w zawodach sportowo                         

- pożarniczych OSP.  

➢ Zabezpieczenie działalności 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na 

terenie gminy Strzelce Opolskie,  w tym: wyposażenie materiałowo- techniczne, modernizacja 

i remonty bazy lokalowej OSP. 

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

➢ 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.).  

➢ Bieżące doposażanie sprzętowe gminnego magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt                     

i materiały zapewniające skuteczniejsze prowadzenie działań na wypadek wystąpienia sytuacji 

kryzysowej.  

➢ Doskonalenie umiejętności prowadzenia przez jednostki OSP akcji ratunkowych: 

• organizacja Miejsko - Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych 

Straży Pożarnych (udział drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Strzelce Opolskie), 

• organizacja Miejsko - Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej dla młodzieży z terenu  Gminy Strzelce Opolskie,  

• zapewnienie udziału członkom Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych 

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

➢ Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie w tym rowu A61- etap 

III i IV - koszt 100 000,00 zł. 

http://www.strzelceopolskie.pl/


 

 

31                 Monitoring, ewaluacja i aktualizacja                                                                                         

                     „Strategii Rozwoju gminy Strzelce Opolskie  na lata 2014 - 2020” za rok 2016 

  
 
 

➢ Pomoc finansowa na realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową (droga                                          

nr 1807 O  w Rozmierce - koszt 100 000,00 zł , chodnik w Szymiszowie przy ul. Dworcowej                        

- koszt 99 600,00  zł). 

➢ Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe - koszt  477 500,00 zł. 

➢ Remonty awaryjne chodników - koszt  80 000,00 zł. 

➢ Oznakowanie pionowe dróg gminnych - koszt 35 900,00 zł. 

➢ Oznakowanie poziome dróg gminnych - koszt 58 900,00 zł. 

➢ Usługa w zakresie bieżącego utrzymywania dróg - dostawa kamienia wapiennego                              

- koszt 75 000,00 zł. 

➢ Przeglądy okresowe dróg - koszt 25 000,00 zł. 

➢ Ścinka poboczy - koszt 30 000,00 zł. 

➢ Usunięcie barier architektonicznych w obrębie przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych                    

- koszt 20 000,00 zł. 

➢ Przebudowa ul. Brzozowej w Rożniątowie - koszt 189 700,00 zł. 

➢ Przebudowa ul. Polnej w Rozmierce - koszt 172 800,00 zł. 

➢ Przebudowa ul. Karola Miarki - bocznej w Strzelcach Opolskich - koszt 191 000,00 zł. 

➢ Przebudowa ul. Wrzosowej w Strzelcach Opolskich - koszt 146 000,00 zł. 

➢ Przebudowa ul. Krótkiej w Szczepanku - koszt 245 800,00 zł. 

➢ Przebudowa ul. Pasternik w Rozmierce - koszt 100 000,00 zł. 

➢ Remont dróg - wykonanie nawierzchni tłuczniowej na działce nr 1587 w Strzelcach Opolskich 

- koszt 13 000,00 zł. 

➢ Remont dróg - wykonanie nawierzchni z frezowin na ul. Leśnej w Dziewkowicach                                       

i Karola Miarki w Szczepanku - koszt 40 000,00 zł. 

➢ Remont nawierzchni ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach  Opolskich - koszt 22 000,00 zł. 

➢ Remont ul. Parkowej - bocznej w Błotnicy Strzeleckiej - koszt 9 400,00 zł. 

➢ Remont wiat przystankowych - koszt 9 400,00 zł. 

➢ Remont oświetlenia ulicznego - koszt 38 000,00 zł. 

➢ Budowa oświetlenia ul. Cichej w Strzelcach Opolskich - koszt 19 700,00 zł. 

➢ Budowa oświetlenia ul. Parkowej w Błotnicy Strzeleckiej - koszt 11 800,00 zł. 

➢ Budowa oświetlenia ul. Strzeleckiej w Niwkach - koszt 14 600,00 zł. 

➢ Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej  w Strzelcach Opolskich - koszt 19 800,00 zł. 

➢ Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku grogi gminnej ul. Pięknej w Strzelcach Opolskich                  

- koszt 22 100,00 zł. Zadanie  zrealizowano w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego. 
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➢ Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Krakowską w Strzelcach Opolskich                     

- koszt 17 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego. 

➢ Budowa oświetlenia ul. Budowlanych w Strzelcach Opolskich - koszt 20 700,00 zł. 

➢ Przebudowa oświetlenia ul. Budowlanych w Strzelcach Opolskich - od targowiska do drogi do 

Dziewkowic - koszt 19 600,00 zł. 

➢ Rozbudowa oświetlenia ulicy Ogrodowej w Strzelcach Opolskich - koszt 14 600,00 zł. 

 

Osiągnięte w roku 2016 wartości wyżej wymienionych wskaźników wskazują, iż cel strategiczny                            

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

 

 

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 1,12 

kanalizacyjnej  0,09 

gazowej 4,06 

energetycznej  -- 

Długość zmodernizowanej sieci [km]:  

wodociągowej 0,88 

kanalizacyjnej 0,00 

gazowej 1,00 

energetycznej  -- 

CEL OPERACYJNY: III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej    

Długość dróg [km]:  

wyremontowanych 0,68 

2016 
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wybudowanych  1,86 

Długość chodników [km]:  

wyremontowanych 0,26 

wybudowanych  0,10 

Długość ciągów pieszo - rowerowych [km]  

wyremontowanych 0,00 

wybudowanych  0,00 

Długość sieci w przewozach pasażerskich [km] 254 

CEL OPERACYJNY:III.1.3 Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa    

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania [szt.] 28 

Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców (stanowiących zasób 

mieszkaniowy gminy) 

26 

Liczba nowo powstałych mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych             

(łącznie) [szt.] 

0 

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.] 

2 

Liczba wdrożonych rozwiązań wykorzystujących OZE [szt.] 0 

Liczba działań dotyczących usprawnienia gospodarki odpadami [szt.] 25 

Liczba zrealizowanych działań zwiększających świadomość mieszkańców gminy               

w zakresie ochrony środowiska [szt.] 

50 

 

 

III.1.1 Rozwój infrastruktury technicznej 

 

 

Wybudowane sieci wodociągowe na terenie gminy Strzelce Opolskie:  

• Szymiszów Osiedle - 0,08 km,  

• Kadłub -  0,06 km, 

• Sucha - 0,68 km, 

• Strzelce Opolskie - 0,17 km, 
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• Grodzisko - 0,13 km. 

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

 

Zmodernizowane  sieci wodociągowe na terenie gminy Strzelce Opolskie:  

• Strzelce Opolskie - 0,88 km. 

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

 

Wybudowane sieci kanalizacyjne na terenie gminy Strzelce Opolskie: 

• Sucha - 0,09 km.  

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

 

 

SIECI KANALIZACYJNE - WYKONANE W ROKU 2016 
 

 

Miejscowość 

długość sieci 

nowowybudowanej 

m.b. 

długość sieci 

zmodernizowanej 

m.b. 

całkowity koszt 

netto (zł) 

Sucha 91,00 0 36 668,01 

OGÓŁEM     91,00 0 36 668,01 

 

 

 

SIECI WODOCIĄGOWE - WYKONANE W ROKU 2016 
 

 

Miejscowość 

długość sieci 

nowowybudowanej 

m.b. 

długość sieci 

zmodernizowanej 

m.b. 

całkowity koszt 

netto (zł) 

Szymiszów Osiedle  76,00 0,00 36 267,06 

Kadłub 60,00 0,00 12 957,03 

Strzelce Opolskie  172,00 876,00 415 534,77 

Sucha 677,00 0,00 76 597,92 

Grodzisko 131,00 0,00 20 477,81 

OGÓŁEM                                                  1 116,00 876,00 561 834,59 
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Wybudowane sieci elektroenergetyczne na terenie gminy Strzelce Opolskie w roku 2016: 

• przebudowa linii napowietrznej 15kV relacji Strzelce Opolskie - tor II odc. Sł. Nr 21 - sł. nr 32 

kierunek Sieroniowice, 

• wymiana linii kablowej 15 kV Strzelce Opolskie Gazownia - ul. Kołłątaja - ul. Rynek,   

• modernizacja linii napowietrznej 15 kV Strzelce Opolskie - Tarnów część odc. Izbicko Wieś                   

- sł. nr 202- odc. linii kablowej 15 kV- podejście do stacji transformatorowej 15/0,4 kV Grabów, 

• wymiana odcinka kabla od stacji transformatorowej 15/0,4 kV Strzelce Opolskie, ul. Rynek                     

do mufy w kierunku stacji transf. 15/04 kV Strzelce Opolskie, ul. Wajdy, 

• wymiana transformatorów 110/15kV 40/25/25 MVA na stanowisku T-1 i T-2   w stacji Strzelce 

Opolskie. 

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

 

Sieci gazowe na terenie gminy Strzelce Opolskie:  

Na terenie miasta Strzelce Opolskie wybudowano 3 885,79 m.b. sieci oraz 12 sztuk przyłączy o łącznej 

długości 179,15 m.b. 

Natomiast modernizacji poddano 651,08 m.b. sieci oraz 19 sztuk przyłączy o łącznej długości                        

355,51 m.b.  

 Pozyskane dane - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, 

Gazownia w Krapkowicach.  

 

Sieci ciepłownicze:  

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w 2016 roku wybudowała na terenie miasta Strzelce Opolskie 

376 m.b. nowych sieci ciepłowniczych związanych z realizacją programu KAWKA. Nakłady 

poniesione na realizację tych sieci wyniosły łącznie  ok. 447 000,00 zł netto.  

Pozyskane dane - Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.  

 

 

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.  
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Długość wyremontowanych dróg na terenie gminy Strzelce Opolskie - przeprowadzono bieżące 

remonty dróg gminnych, w tym: 

• ul. Leśna w Dziewkowicach - 400 m.b., 

• ul. Karola Miarki w Szczepanku -130 m.b., 

• działka nr 1587 w Strzelcach Opolskich - 150 m.b. 

 

Długość wybudowanych dróg na terenie gminy Strzelce Opolskie: 

• ul. Brzozowa w Rożniątowie - 263 m.b., 

• ul. Polna w Rozmierce - 275 m.b., 

• ul. Krótka w Szczepanku - 257 m.b., 

• ul. Karola Miarki w Strzelcach Opolskich - 140 m.b., 

• ul. Wrzosowa w Strzelcach Opolskich - 164 m.b., 

• ul. Pasternik w Rozmierce - 650 m.b., 

• ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich - 115 m.b. 

 

Długość wyremontowanych chodników na terenie gminy Strzelce Opolskie.                                                             

W ramach realizacji zadania przeprowadzono remonty awaryjne chodników, w tym: 

• ul. Leśna w Strzelcach Opolskich - 195 m.b., 

• w Rożniątowie - 63 m.b. 

 

Długość wybudowanych chodników na terenie gminy Strzelce Opolskie. 

W ramach realizacji zadania wybudowano  107 m.b.  chodnika przy ul. Dworcowej w Kadłubie.  

 

Długość sieci w przewozach pasażerskich na terenie gminy Strzelce Opolskie wynosi  254 km.                                 

- bez zmian w porównaniu do roku 2015.  

Liczba ta dotyczy linii komunikacyjnych przebiegających w całości w granicach administracyjnych 

gminy. 

 

III.1.3. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa    

 

W roku 2016 gmina Strzelce Opolskie przekazała najemcom w użytkowanie 28 mieszkań  - jest  to  

liczba  uwolnionych mieszkań  i  ponownie  zasiedlonych przez  innych  najemców. 
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Całkowity koszt wykonanych remontów uwolnionych i ponownie zasiedlonych mieszkań wyniósł  

177 042,00 zł. Remonty te dotyczyły zadań konserwacyjno - remontowych.  

 

Liczba mieszkań z zasobu gminy przypadająca na 1000 mieszkańców wynosi 26 (liczba mieszkańców 

w gminie Strzelce Opolskie na dzień 01.01.2016 r. wyniosła 31040).  

799  mieszkań stanowi  zasób gminy Strzelce Opolskie: 763 mieszkania znajdują się w trwałym 

zarządzie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, 12 mieszkań                            

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

gospodarowania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.  

 

Ponadto: 

w roku 2016 rozpoczęto procedurę  wdrażania i realizacji  gminnego programu budowy mieszkań dla 

młodych rodzin „Twoje M”. 

„Strzelce Opolskie. Twoje M” to program budownictwa wielorodzinnego oparty o wdrażane po raz 

pierwszy w gminie rozwiązania. Rolę developera pełni tu gmina (przekazując grunt i projekt), jednak na 

całej inwestycji nie zarabia, bo do ceny mieszkań nie dolicza się marży. 

Finansowanie zakupu mieszkania pozostaje po stronie nabywcy. Po zakończeniu budowy lokale będą 

przekazane kupującym na podstawie aktu notarialnego. Mieszkania nie będą stanowić zasobów 

komunalnych gminy i nie zostaną naliczone za nie opłat czynszowe. 

 „Strzelce Opolskie. Twoje M” to program dla osób mieszkających u rodziny, wynajmujących 

mieszkania lub zajmujących mieszkania komunalne. Osoby, które posiadają tytuł prawny do innej 

nieruchomości, nie mogą brać udziału w programie.  

W ramach programu zorganizowano  kampanię informacyjną dotycząca planowanej budowy mieszkań 

przy ul. Bocznicowej, przeprowadzono badanie ankietowe wśród potencjalnych zainteresowanych, 

którego wyniki miały pomóc w określeniu jakie jest zainteresowanie programem i jakiego typu 

mieszkań oczekują potencjalni kupujący, przygotowano wstępną wizualizację 3 budynków 

wielorodzinnych przy ul. Bocznicowej.            
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III.1.4. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego oraz ochrona 

środowiska  

 

Wdrożone rozwiązania w zakresie ograniczenia niskiej emisji  

W roku 2016 gmina Strzelce Opolskie w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych                              

i wspólnot mieszkaniowych z terenu miasta Strzelce Opolskie, otrzymała dofinansowanie                                       

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  Opolu  w ramach Programu 

KAWKA - „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 

rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.  Zadanie polegało na trwałej zmianie systemu ogrzewania 

opartego na spalaniu węgla. Dzięki programowi zlikwidowano 25 sztuk pieców kaflowych i 7 sztuk 

kotłów węglowych w budynkach mieszkaniowych: 

• Strzelce Opolskie, ul. Opolska 32 - wartość inwestycji 124 557,00 zł, 

• Strzelce Opolskie, ul. Dąbrowskiego 16 - wartość inwestycji 57 389,00 zł, 

• Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 4 - wartość inwestycji 64 601,22 zł, 

• Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 42-44 - wartość inwestycji 118 701,00 zł, 

• Strzelce Opolskie, ul. Prusa 7-7A - wartość inwestycji 56 685,00 zł. 

 

Ponadto, 

Uchwałą  Nr XXIX/232/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016 r. przyjęto 

zmianę w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Strzelce Opolskie”.  

Celem Planu jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem 

zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie gminy, a co za tym idzie z redukcją emisji 

gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla.  Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na 

poprawę jakości życia mieszkańców. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wyznacza główny cel 

strategiczny rozwoju gminy Strzelce Opolskie, który polega na poprawie jakości powietrza i komfortu 

życia  mieszkańców poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza w tym dwutlenku węgla oraz 

ograniczenie zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach.  

 

Zrealizowane działania dotyczące usprawnienia gospodarki odpadami: 

➢ Opracowanie, druk i kolportaż harmonogramów - liczba działań 1, nakład 6100 sztuk, koszt 

zadania 3 996,81 zł. 

➢ Opracowanie, druk i kolportaż ulotek informacyjnych - liczba działań 1, nakład 1000 sztuk, 

koszt zadania 448,95 zł. 
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➢ Druk i kolportaż naklejek na pojemniki - liczba działań 3, nakład 700 sztuk, koszt zadania 

1 296,36 zł. 

➢ Publikacja informacji i ogłoszeń w „Informatorze Strzeleckim”, liczba działań 13 i „Strzelcu 

Opolskim” - liczba działań 1. 

➢ Publikacja informacji i ogłoszeń w telewizji kablowej CITY SAT Gordzielik liczba działań 2, 

koszt 196,80 zł.  

➢ Uruchomienie aplikacji „WYWOZIK” Strzelce Opolskie - liczba działań 1, koszt zadania 

615,00 zł (miesiąc). 

➢ Akcja choinka - zbiórka choinek ze Świąt Bożego Narodzenia w styczniu i lutym - liczba 

działań 1. 

➢ Zakup fotopułapek - liczba działań  1, koszt zadania 1 822,48 zł.  

➢ Zakup samochodu specjalistycznego DAF jako doposażenie PSZOK - liczba działań 1, nakład 

1 sztuka, koszt zadania 409 695,78 zł.   

 

Działania zwiększające świadomość mieszkańców gminy Strzelce Opolskie w zakresie ochrony 

środowiska. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych dla zrównoważonego 

rozwoju, programy i wydarzenia ekologiczne:  

➢ Kampania edukacyjna „Czysty świat wokół nas - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży                      

w gminie Strzelce Opolskie składająca się z: 

• Organizacji Pikniku Ekologicznego z udziałem teatru Kultureska - liczba działań 1, koszt                          

9 397,65 zł , dla 400 odbiorców. 

• Organizacja spektakli o tematyce związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

„Zielony Kopciuszek” - liczba działań 3, koszt 2 400,00 zł,  dla 750 odbiorców. 

• Zlecenie opracowania kolorowanki „Przygody Segregalskich” i gry planszowej „Spacer 

Segregalskich” o gminnym systemie gospodarki odpadami „Segreguj odpady” liczba działań                 

2, 1500 szt. kolorowanek, 50 szt. gier, koszt  14 132,70 zł. 

• Prowadzenie spotkań edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi                               

w Centrum Edukacyjnym oraz PSZOK - liczba działań 3, dla 123 odbiorców. 

• Promowanie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi podczas narad                               

z sołtysami - liczba działań 2 dla 27 osób. 

• Promocja gminnego systemu gospodarki odpadami podczas imprez lokalnych, konkurs na 

nazwę samochodu specjalistycznego - liczba działań 1. 
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• Prowadzenie spotkań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska w tym gminnego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi (Zakład Karny) - liczba działań 2. 

• Akcja „ELEKTRO Choinka”- liczba działań 1, całkowity koszt zadania  8 866,50 zł:  

✓ opracowanie i wydruk plakatów dotyczących akcji „ELEKTRO Choinka” - dla 50 

odbiorców, koszt zadania 369,00 zł, 

✓ zakup drzewek - liczba działań 1, dla 250 odbiorców,  koszt zadania 8 497,50 zł. 

➢ Realizacja gminnego programu wyrobów zawierającego azbest koszt zadania 20 000,00 zł. 

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

- organizator gmina Strzelce Opolskie, koszt zadania 4 000,00 zł. 

➢ Happening o tematyce ekologiczno - antytytoniowej - organizator Państwowy Powiatowy 

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

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

Opolskich, koszt zadania 1 600,00 zł.  

➢ „Przedszkole przyjazne ekologicznej, regionalnej żywności” - organizator Przedszkole 

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

➢ „Mali przyrodnicy i odkrywcy”.                                                 organizator:  

➢ „Pieszo po Górze św. Anny - rajd przedszkolaka”.                    Przedszkole Publiczne nr 8 

➢  „Poznajemy bliżej naszą okolicę - Moszna”.                             w Strzelcach Opolskich, 

➢  „Strzelce Opolskie blisko natury”.                                             koszt zadania 5 730,00 zł 

➢ „Świat widziany od strony rzeki”. 

➢ „Maluchy poznają zwierzęta egzotyczne w ZOO”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

➢ „Kolory Ziemi”.                                                                            organizator: 

➢ „Pożyteczna pszczoła w czterech porach roku”.                          Przedszkole Publiczne Nr 9 

➢ Rezerwat Przyrody - Góra św. Anny.                                           w Strzelcach Opolskich, 

➢ Ogród botaniczny - Palmiarnia w  Gliwicach.                              koszt  zadania 14 700,00 zł 

➢ Zakup ziemi i trawy do ogrodu przedszkolnego.                           

➢ „W świecie przyrody i ekologii” - organizator: Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach 

Opolskich, koszt zadania 1 000,00 zł. 

➢ Zakup pomocy dydaktycznych, gier oraz zabawek                       organizator:                                                                                                         

dla dzieci utrwalających realizowaną tematykę                             Przedszkole Publiczne 

z zakresu edukacji ekologicznej.                                                    w Dziewkowicach, 

➢ Wycieczka do Parku Krajobrazowego - Góra św. Anny.              koszt  zadania 800,00 zł  
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➢ „Podróże do krainy przyrody” - organizator Przedszkole Publiczne w Kadłubie,                                   

koszt  zadania  950,00 zł.  

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

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

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

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

➢ „Leśne Skrzaty” - organizator Przedszkole Publiczne w Rozmierce,  koszt zadania                          

2 040,00 zł. 

➢ Edukacja Ekologiczna PLUS - organizator Publiczna Szkoła Podstawowa                                                            

Nr 1 w Strzelcach Opolskich,  koszt zadania 8 200,00 zł. 

➢ Gminny Konkurs Ekologiczny dla klas I - III - organizator Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 

w Strzelcach Opolskich,  koszt zadania 2 550,00 zł.  

➢ Lekcje tematyczne w klasach I - III w ramach                                 

zagadnienia „Chronimy przyrodę”.                                                   organizator: 

➢ Wycieczka dla klas III do                                                Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 

Krajobrazowego Góra św. Anny Parku.                                    w Strzelcach Opolskich, 

➢ Organizacja Dni Sprzątania Świata.                                           koszt zadania 2 800,00 zł 

➢ „Szlakiem rezerwatów najbliższej okolicy                                                                                                                                                                                           

- wycieczki do rezerwatów przyrody dla klas V. 

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

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

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

koszt zadania  2 600,00 zł.  

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

w Szymiszowie, koszt zadania 2 156,00 zł.  

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

Opolskich,  koszt zadania 30 000,00 zł. 

 

Osiągnięte w roku 2016 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 

 

  2016 

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.] 

379 

Liczba dokumentów poddanych konsultacjom społecznym [szt.] 38 

Liczba zorganizowanych spotkań w ramach konsultacji społecznych [szt.] 3 

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

 

IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych   

 

W ramach realizowanego w latach 2014-2015 projektu „e-urząd - dodaj do ulubionych” nastąpił wzrost 

wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez JST za pomocą platformy e-PUAP, wzrost 

liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy e-PUAP oraz 

usprawnieniu uległy działania JST w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych przez 

wdrożenie oraz modernizację rozwiązań informatycznych. 

 

Liczba usług publicznych możliwych do załatwienia on- line za pomocą platformy e-PUAP: 

➢ Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

➢ Udostępnianie informacji publicznej na wniosek. 

➢ Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

➢ Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

➢ Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 

➢ Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. 

➢ Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. 

➢ Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych                                       

i unieważnionych dowodów osobistych. 

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
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➢ Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu. 

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

➢ Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego. 

➢ Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego. 

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

za zwłokę, opłaty prolongacyjnej. 

➢ Rozłożenie na raty podatku dla osób fizycznych (dotyczy podatku od nieruchomości, podatku 

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

pieniężnego). 

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

za zwłokę, opłaty prolongacyjnej. 

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

➢ Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami 

hotelarskimi. 

➢ Organizacja imprezy masowej. 

➢ Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego. 

➢ Wydanie gadżetów promocyjnych. 

 

 

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 2016 roku realizowanych zostało ok. 379 zadań, najważniejsze  z nich to m.in.: 

➢ remonty dróg transportu rolnego w sołectwach: Farska Kolonia, Błotnica Strzelecka, Brzezina, 

Grodzisko, Kadłub-Piec, Kadłub-Wieś, Kalinowice, Kalinów, Ligota Dolna, Mokre Łany, 

Osiek, Płużnica Wielka, Rozmierka, Rozmierz, Rożniątów, Sucha, Suche Łany, Szymiszów                     

- Osiedle, Warmątowice, 

➢ organizacja imprez kulturalnych we wszystkich sołectwach, 

➢ prace porządkowe i zagospodarowanie terenów zielonych we wszystkich sołectwach, 

➢ wykonanie boiska do siatkówki w sołectwie Kadłub-Piec, 

➢ utwardzenie kostką brukową terenu przy boisku w Kalinowie, 

➢ wyrównanie terenu przy wiacie w Dziewkowicach, 

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
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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➢ wykonanie 220 m² chodnika przez park w Kadłubie-Wsi, 

➢ prace remontowo - budowlane przy remizie OSP w Rozmierce, 

➢ remont i doposażenie części kuchennej świetlicy w sołectwie Farska Kolonia, 

➢ utwardzenie kostką brukową placu przed świetlicą wiejską w Rozmierce, 

➢ budowa miniatury pieca wapiennego w Ligocie Dolnej, 

➢ zaadaptowanie poddasza OSP na potrzeby sołectwa w Grodzisku, 

➢ wyrównanie terenu pod siłownię zewnętrzną w sołectwie Szymiszów - Wieś, 

➢ wymiana ogrodzenia wokół świetlicy w Szczepanku, 

➢ budowa miejsc postojowych w sołectwie Szymiszów - Osiedle, 

➢ remont pomieszczeń sołeckich w sołectwie Szymiszów - Osiedle, 

➢ wykonanie donic pod tablice powitalne w Kalinowicach, 

➢ wykonanie chodnika w Osieku, 

➢ remont dachu klubu wiejskiego w Płużnicy Wielkiej, 

➢ ustawienie tablic powitalnych w sołectwie Adamowice, 

➢ czyszczenie i odmulanie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mokre Łany, 

➢ budowa sanitariatów na obiekcie sportowym w sołectwie Mokre Łany, 

➢ zagospodarowanie terenu wokół domu spotkań w Ligocie Górnej, 

➢ utwardzenie placu festynowego przy ul. Floriana w sołectwie Suche Łany,  

➢ remont świetlicy strażackiej w Rożniątowie. 

 

Dokumenty poddane konsultacjom społecznym w roku 2016  w gminie Strzelce Opolskie: 

➢ Strzelecki Budżet Obywatelski 2017 - celem konsultacji było ustalenie przez mieszkańców 

listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach budżetu gminy Strzelce Opolskie 

uchwalonego na rok 2017. Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest 

demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach 

publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego.  Mieszkańcy zgłaszają 

propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości 

realizacji. Propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod 

powszechne  i bezpośrednie głosowanie. W efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej 

wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji - wpisując je do budżetu. 

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i  bezpośredniego 

współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość 
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zgłaszania i  promowania własnych, ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, 

przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całej gminy. 

W roku 2016 konsultacjom społecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 poddano 

projekty: 

• „Camper Park” - utworzenie miejsc postojowych dla camperów i przyczep 

kempingowych w Strzelcach Opolskich. 

• Budowa oświetlenia ulicy bocznej Biadaczowej przy Nr 9A, 9B, 9C, 9E, 9F                                        

w Rożniątowie. 

• Centrum Rekreacji Przedszkolaków - utworzenie placu zabaw dla najmłodszych                           

w Kadłubie. 

• „W zdrowym ciele zdrowy duch” - wykonanie boiska do koszykówki ulicznej                                

w Rozmierce. 

• Utworzenie siłowni zewnętrznej na obszarze Mokre Łany - Brzezina w Strzelcach 

Opolskich. 

• „Radosne podwórko” - modernizacja istniejącego placu zabaw na Nowej Wsi                                    

w Strzelcach Opolskich. 

• Rozbudowa  placu  zabaw „Piracki Raj” na  ul.  Sosnowej  w Strzelcach Opolskich.- II 

etap.  

• „Bezpiecznie wokół przedszkola” - zagospodarowanie terenu pod miejsca parkingowe               

w Szymiszowie - Wsi – etap I. 

• Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich - etap II. 

• Utworzenie miejsc postojowych i montaż tablicy informacyjnej przy PSP                                      

w Dziewkowicach. 

• Remont drogi transportu rolnego na działce gminnej Nr 254/2 w Szymiszowie                                 

- Osiedlu. 

• Miasteczko rowerowe na boisku szkolnym w Kadłubie. 

• Budowa zadaszonej wiaty w Grodzisku. 

• Doposażenie placu zabaw PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich. 

• Remont świetlicy wiejskiej OSP w Osieku - etap II. 

• Modernizacja placu zabaw i rekreacji w Rozmierzy. 

• Przygotowanie terenu pod budowę boiska sportowego w Warmątowicach. 

• Wykonanie nowego płotu wzdłuż ogródków działkowych na długości 210 m przy                      

ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich. 
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• Budowa wiaty biesiadnej w Szczepanku. 

• Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu ulicy na Osiedlu Piastów Śląskich                         

w Strzelcach Opolskich. 

• Wykonanie systemu nawadniania wraz z renowacją głównej płyty boiska w Błotnicy 

Strzeleckiej. 

• Budowa chodnika na ul. Dworcowej w Kadłubie - Piecu. 

• „Sucha koszykówką stoi” - utworzenie miniboiska do koszykówki. 

• Budowa „Street Workout Parku”  na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich. 

➢ Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce 

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

➢ Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku 

Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

➢ Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 

„Szymiszów” wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko. 

➢ Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla 

wsi Sucha” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

➢ 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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2017.  

➢ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2017. 

➢ Konsultacje projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej                             

w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. 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 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 

➢ Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                                  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. 

➢ Konsultacje projektu 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 2017. 

http://192.168.1.38/bip/index.php?id=2284&idd=2361
http://192.168.1.38/bip/index.php?id=2284&idd=2361
http://192.168.1.38/bip/index.php?id=2284&idd=2361
http://192.168.1.38/bip/index.php?id=2284&idd=2361
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➢ Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

➢ Konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach 

Opolskich oraz nadania jej statutu. 

➢ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Strzelce Opolskie. 

➢ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2016 roku. 

➢ Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Strzelce Opolskie. 

 

Spotkania zorganizowane w ramach konsultacji społecznych. 

➢ Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami                                        

-  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sali Rady Miejskiej w dniach: 15 stycznia 2016 r., 2 lutego 

2016 r., 15 czerwca 2016 r., 22 czerwca 2016 r., 15 września 2016 r., 7 grudnia 2016 r.    

➢ Głosowanie w sprawie Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego 2017 w dniach 29 sierpnia do                

5 września 2016 r. (w budynku Urzędu Miejskiego oraz poprzez system internetowy). 

➢ Bezpośrednie otwarte spotkanie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce 

Opolskie w 2016 roku.  

 

Podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie gminy Strzelce Opolskie: 

➢ Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (niezależna organizacja pozarządowa 

działająca na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o zasady dialogu, 

demokracji i pomocniczości). 

➢ Strzelecka Spółdzielnia Socjalna (powstała na bazie likwidowanego z mocy ustawy 

Gospodarstwa Pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich). 

➢ 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). 

• Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "BARKA" (organizacja tworząca system wsparcia dla 

osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym).    

 

http://192.168.1.38/bip/index.php?id=2284&idd=2352
http://192.168.1.38/bip/index.php?id=2284&idd=2352
http://bip.strzelceopolskie.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_projektow_aktow_prawa_miejscowego_i_projektow_programow_wspolpracy/Konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-powolania-Gminnej-Rady-Seniorow-w-Strzelcach-Opolskich-oraz-nadania-jej-statutu/idn:968.html
http://bip.strzelceopolskie.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_projektow_aktow_prawa_miejscowego_i_projektow_programow_wspolpracy/Konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-powolania-Gminnej-Rady-Seniorow-w-Strzelcach-Opolskich-oraz-nadania-jej-statutu/idn:968.html
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Przedstawiony monitoring z realizacji „Strategii Rozwoju gminy Strzelce Opolskie na lata                         

2014 - 2020”  jest stałym procesem obserwacji, mającym na celu zapewnienie informacji na temat 

słuszności i skuteczności podejmowanych działań. Monitorowanie realizacji celów strategicznych 

zapisanych  w dokumencie strategicznym jest elementem koniecznym w procesie spójnego planowania 

działań i zarządzania strategicznego. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami Raport stanowi narzędzie wspomagające i umożliwiające ocenę stanu 

realizacji przyjętych celów przez gminę Strzelce Opolskie. Dla gwarancji realizacji założonych 

kierunków rozwojów, szczegółowo dokonano analizy zadań wykonanych w roku 2016.  

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

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

środowiska. 

 

 

 


