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„Strategii Rozwoju gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-2020”
za rok 2020
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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
2020 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 raport, pozyskano z poszczególnych
komórek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, jednostek organizacyjnych gminy Strzelce
Opolskie oraz na podstawie innych ogólnodostępnych danych.
Raport podzielony został na cztery części odpowiadające czterem celom strategicznym.
Każda część przedstawiona jest w formie opisowej oraz tabelarycznej.
Sytuacja kryzysowa w roku 2020 wywołana pandemią COVID-19 oraz wprowadzone obostrzenia
w życiu społecznym i gospodarczym wprowadziły utrudnienia uniemożliwiając wykonanie niektórych
zaplanowanych działań.
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WSKAŹNIKI OGÓLNE

Rok
Wskaźniki

2020

Wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych
przez samorząd gminny

725 577,94 zł

Liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł
zewnętrznych przez samorząd gminny

3

Wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych
przez inne podmioty niż samorząd gminny

17 910 393,58 zł

Liczba projektów zrealizowanych ze środków pozyskanych ze źródeł
zewnętrznych przez inne podmioty niż samorząd gminny

20

Głównym źródłem bezpośredniego zwiększenia majątku gminy są inwestycje. Programy
inwestycyjne gminy zakładają, że część środków na ich realizację pochodzić będzie ze źródeł
zewnętrznych.
W 2020 r. gmina Strzelce Opolskie zrealizowała z udziałem środków zewnętrznych następujące
projekty:
➢ „Zatrzymać Smog II - program ochrony powietrza w gminie

Strzelce Opolskie”.

Program Marszałka Województwa Opolskiego w zakresie ochrony powietrza. Zadanie
realizowane było w latach 2019-2020 (5.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020). Gmina Strzelce Opolskie jako beneficjent pośredniczący
otrzymała możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków w ramach ochrony
powietrza i likwidacji niskiej emisji. Mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie w ramach zadania
mogli skorzystać z dotacji w wysokości 67 % na:
•

wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku
budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku
budynków wielorodzinnych) na ekologiczne źródła ciepła,

•

likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych
lub sieci gazowych.

Wartość zadania wyniosła 1 251 700,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 425 578,00 zł.
➢ Projekt „Ochrona dziedzictwa kulturalnego w gminie Strzelce Opolskie” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt składał się z dwóch przedsięwzięć:
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1. remontu zabytkowej bramy zamkowej w Strzelcach Opolskich, ul. Zamkowa (zlokalizowanej
na granicy działek drogowych 1971/6, 1970/19 oraz 1839/6), wpisanej do Wojewódzkiego
Rejestru Zabytków;
2. remontu i przebudowy dachu na budynku Centrum Kultury w Szczepanku, przy
ul. Strzeleckiej 101 (na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 73/2 i 74), wpisanego do
Gminnej Ewidencji Zabytków oraz niezbędnego dostosowania wejścia do obiektu do potrzeb
osób niepełnosprawnych i korzystających z wózków.
Całkowita wartość zadania wyniosła 606 968,59 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 299 999,94 zł.
➢ Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu
gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika” nr RPOP.05.02.00-16-0022/17-00
w ramach działania 5.2 oś priorytetowa V Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014 - 2020. Projekt realizowany był w okresie: od 10.03.2017 r.
- 30.12.2020 r. W roku 2020 zrealizowano:
−

zlecenie zamieszczenia ogłoszenia prasowego nt. podsumowania projektu,

−

zlecenie wykonania spotu informacyjnego, promującego PSZOK w Szymiszowie
w ramach projektu,

−

zlecenie wykonania tablicy interaktywnej i tablicy dwustronnej, jako doposażenie
PSZOK w Szymiszowie w ramach projektu, zlecenie usługi polegającej na
opracowaniu i dostarczeniu scenariuszy zajęć edukacyjnych w PSZOK w Szymiszowie
oraz w sali dydaktycznej.

Całkowity koszt projektu wyniósł 714 128, 94 zł, wnioskowana kwota wsparcia 607 009,56 zł.

Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich:
➢ Program MALUCH +. W ramach projektu

pozyskano kwotę 155 520,00 zł na bieżącą

działalność żłobka - moduł 2.
➢ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - w ramach projektu otrzymano środki finansowe
przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w Publicznej Szkole
Podstawowej w Dziewkowicach oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Szymiszowie.
Łączny koszt dofinansowania wyniósł 8 000,00 zł.
➢ „Umiem pływać” - dofinansowanie nauki pływania dla wszystkich uczniów klas 1-3
w szkołach podstawowych w gminie Strzelce Opolskie. Łączny koszt projektu wyniósł
327 900,00 zł. Kwota uzyskanego dofinansowania - 166 180,00 zł. Pandemia COVID-19
spowodowała, że projekt zrealizowano w ograniczonym zakresie. Gmina pokryła koszty
pojedynczych zajęć, które odbyły się w marcu 2020 a od września część szkół zrezygnowała
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z udziału w projekcie ze względu na obawy przed zachorowaniem. W projekcie uczestniczyli
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 7 w Strzelcach Opolskich oraz Zespół
Placówek Oświatowych w Rozmierce.
➢ Szkolny Klub Sportowy - pozyskano dofinansowanie na realizację 420 godzin zajęć sportowych
prowadzonych w szkołach. Zadanie realizowane było w 6 szkołach, dla łącznej liczby 96
uczniów. Ze względu na pandemię COVID-19 udało się zrealizować jedynie 230 godzin
zaplanowanych zajęć. Kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 16 800,00 zł.
➢ „Przedszkolak poznaje świat” - wydłużenie czasu pracy przedszkoli, doposażenie, dodatkowe
zajęcia artystyczne, plastyczne, z robotyki - RPOP.09.01.03-IP.02-16-001/18, osi priorytetowej
IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.1. Rozwój Edukacji, Poddziałanie 9.1.3. Wsparcie
Edukacji Przedszkolnej
Opolskiego

2014-2020

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
współfinansowanego

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego. Wartość projektu wyniosła 2 041 681,20 zł. Kwota uzyskanego dofinansowania
wyniosła 1 639 775,66 zł.
➢ „Zaprogramuj swoją przyszłość” - założeniem projektu było podniesienie kwalifikacji
nauczycieli

w obszarze kompetencji wychowawczych, nabycie nowych kompetencji

nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej oraz wykorzystania narzędzi TIK - łącznie dla
150 nauczycieli. W ramach projektu uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi zostali objęci wsparciem w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
Uczniowie otrzymali również możliwość skorzystania z zajęć dodatkowych z programowania
i robotyki (dla uczniów klas starszych 7-8 klas). W wyniku realizacji projektu powstała jedna
międzyszkolna

pracownia

komputerowa

w

Publicznej

Szkole

Podstawowej

nr 1 w Strzelcach Opolskich - RPOP.09.01.01-16-0012/19, Działanie 9.1. Rozwój Edukacji,
Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka
jakość edukacji RPO WO 2014-2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Wartość projektu wyniosła 418 192,50 zł, natomiast kwota dofinansowania
397 282,87 zł.
➢ „Przedszkole z klasą w gminie Strzelce Opolskie” - celem projektu było podniesienie jakości
edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym w Kadłubie oddział zamiejscowy
w Grodzisku oraz zwiększenie udziału w edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-6 lat poprzez
realizację dodatkowych zajęć z dogoterapii i języka angielskiego, doskonalenie umiejętności
i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy oddziału
o 4 godziny. Wsparciem objęty został 1 nauczyciel (studia podyplomowe) oraz 31 dzieci
w wieku przedszkolnym 3-6 lat – RPOP.09.01.03-16-0017/20, Działanie 9.1. Rozwój Edukacji,
Poddziałanie 9.1.3. Wsparcie Edukacji Przedszkolnej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka
jakość edukacji RPO WO 2014 - 2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
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Społecznego. Wartość projektu wyniosła 107 775,00 zł, kwota dofinansowania 91 608,75 zł.
Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 264 183,00 zł.
➢ Działania proekologiczne prowadzone przez jednostki oświatowe prowadzone w gminie
Strzelce Opolskie, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.
Kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 14 800,00 zł.
Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich w roku 2020 zrealizował projekty:
➢ Równać Szanse – „Strzelce klatka po klatce - czyli akcja i reakcja”. Projekt adresowany był
do 17 osobowej grupy młodzieży wykazującej swoje zainteresowanie malarstwem i filmem.
Przedsięwzięcie miało formę 12 miesięcznych warsztatów plastycznych i filmowych
odbywających się w Strzeleckim Ośrodku Kultury oraz online pod okiem profesjonalnych
instruktorów. W ramach projektu odbyły się liczne wyjazdy i spotkania integracyjne.
Tematem przewodnim projektu był film poświęcony historii miasta, ale także współczesnym
jego problemom. Młodzi ludzie stworzyli również grę memory o mieście. Projekt
został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Całkowita wartość projektu wyniosła 50 000,00 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości
40 000,00 zł.
Realizacja projektu została przewidziana na lata 2020 - 2021.
➢ VI Festiwal jazzowy - Strzeleckie ogrody jazzowe - dotacje pozyskano z ZAiKS, UMWO oraz
związku artystów i wykonawców STOART. W szóstej edycji festiwalu przeprowadzono cykl
4 koncertów w terminie od 10 października do 5 grudnia 2020 r. Patronat artystyczny nad
imprezą objął po raz kolejny światowej sławy jazzman Bernard Maseli, który także koncertował
wraz z zespołem. W roku 2020 ze względu na wystąpienie pandemii COVID- 19 jeden
z koncertów odbył się bez udziału publiczności, jednak dzięki nowoczesnej technologii był on
transmitowany na żywo. W ramach festiwalu wystąpił m.in. Jorgos Skolias, Mike Russell, Walk
Away. Całkowita wartość projektu wyniosła 24 847,83 zł, uzyskano dofinansowanie
w wysokości 15 000 zł.
➢ Dotacja w ramach Programu Biblioteki Narodowej. W ramach programu zakupiono nowości
wydawnicze do bibliotek. Wartość zadania wyniosła 21 000,00 zł, w całości sfinansowano ze
środków zewnętrznych.
➢ Fundacja Górażdże Aktywni w Regionie przeznaczyła 5 000,00 zł. na zakup przegród
ochronnych, umożliwiających prowadzenie zajęć świetlicowych i edukacyjnych w ramach
przeciwdziałania i walki z pandemią COVID-19.
➢ Konkurs „EDUKO - Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 Opolskie” projekt pn.: „Emocje
w kadrze fotografii zatrzymane". Projekt zakładał cykl warsztatów fotograficznych i teatralnych
dla wszystkich chętnych osób. W ramach zajęć odbyły się również lekcje teatralne
dla dzieci 6 letnich oraz zorganizowany został wyjazd do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
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Całkowita wartość projektu wyniosła 14 564,20 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości
8 500,00 zł.
➢ Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –
„Współczesna biblioteka oknem na świat - połączenie tradycji z nowoczesnością". Projekt
infrastrukturalno-inwestycyjny realizowany w latach 2019-2020, związany ze stworzeniem
współczesnej biblioteki w oparciu o akcenty tradycyjne związane z regionem z pełnym
wyposażeniem na dwóch kondygnacjach budynku po byłej szkole przy ul. Marka Prawego 21
w Strzelcach Opolskich. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 100 000,00 zł, uzyskano
dofinansowanie w roku 2019 w wysokości 2 000 000,00 zł.
➢ Narodowe Centrum Kultury „Folkowanie na bis - czyli powróćmy jeszcze raz do korzeni”. To
cykl 20 warsztatów związanych z ceramiką i szydełkowaniem. Warsztaty odbyły się we
wszystkich 18 świetlicach oraz w Strzeleckim Ośrodku Kultury i Środowiskowym Domu
Samopomocy. Finalnie w kawiarni C@fe Kultura przeprowadzono wystawę z powstałych
podczas zajęć dzieł.
Całkowita wartość projektu wyniosła 36 647,94 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości
34 700,00 zł.
➢ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od
kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki”.
Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Projekt polegał na stworzeniu w Strzeleckim Ośrodku
Kultury pracowni ceramicznej, tkactwa i linorytu, galerii wystawienniczej w holu budynku oraz
ustawieniu na placu przed budynkiem SOK inteligentnej ławeczki kulturalnej wyposażonej
w panel informacyjny. W planach jest również ścieżka śladami kultury, która składać się będzie
z 4 metalowych elementów usadowionych w mieście, odnoszących się do działań kulturalnych
realizowanych w ośrodku. Całkowita wartość projektu wyniosła 245 883,04 zł, uzyskano
dofinansowanie w wysokości 127 260,00 zł.
➢ Program Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności „Co dalej… czyli jak żyć
w masce i koronie”. Projekt polegał na nagraniu etiudy filmowej składającej się częściowo
z filmu fabularnego poświęconego młodym ludziom i ich przeżyciom w czasie pandemii,
a częściowo z reportażu, w którym wypowiadać będą się przypadkowi mieszkańcy
reprezentujący różne grupy wiekowe i społeczne, m.in seniorzy, młodzież osoby
niepełnosprawne. Całkowita wartość projektu wyniosła 7 898,52 zł, uzyskano dofinansowanie
w wysokości 6 000,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich w roku 2020 zrealizował projekty:
➢ Program „Wspieraj Seniora” - dotacja mająca na celu zapewnienie usług wsparcia Seniorów
w wieku 70+, którzy w stanie epidemii zdecydowali się pozostać w domach i nie byli w stanie
np. poprzez wsparcie rodziny, zabezpieczyć dla siebie artykułów podstawowej potrzeby.
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Wsparcie polegało w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły
spożywcze i środki higieny osobistej. Zadanie realizowane zostało w okresie od 20 października
do 31 grudnia 2020 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 20 450,70 zł. Uzyskano
dofinansowanie w wysokości 4 090,14 zł.
➢ Program Asystent Rodziny - dotacja obejmująca dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy
w wysokości 2 550 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach Programu Asystent
rodziny na rok 2020, tj. dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagradzania asystentów
rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania epidemii choroby COVID -19.
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
➢ Realizacja Projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodnokanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w gminie Strzelce Opolskie”
o wartości 71 173 815,73 zł. Umowa na realizację zadania został zawarta 12.06.2018 r.
Uzyskano dofinansowanie unijne w ramach działania 2.3 z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) w kwocie ok. 36 665 659,97 zł.
Aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie zwiększono kwotę dofinansowania do kwoty
47 575 910,54 zł, natomiast wartość projektu wzrosła do kwoty 96 515 155,59 zł.
W okresie sprawozdawczym Projekt został zrealizowany w około 50%. Wartość środków
finansowych pozyskanych w roku 2020 wyniosła 15 156 326,16 zł.

Informacje o osiągniętym wskaźniku pozyskano z jednostek organizacyjnych gminy Strzelce Opolskie
statystyki własnej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz spółki gminnej.
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KIERUNKI ROZWOJU, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE
I.

Wskaźniki realizacji kierunku rozwoju „Konkurencyjna gospodarka”
I.1. Cel strategiczny - Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju
gospodarczego

Rok
2020

Wskaźniki
CEL OPERACYJNY: I.1.1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy
Liczba inwestycji na obszarze terenów inwestycyjnych [szt.]

3

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

1

CEL OPERACYJNY: I.1.2. Rozwój przedsiębiorczości
Liczba nowo zarejestrowanych na terenie gminy MŚP [szt.]

85

Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku

3,3

produkcyjnym [%]
Wskaźnik zatrudnienia [%]

31

CEL OPERACYJNY: I.1.3. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego
Liczba podjętych działań wspierających lokalne rolnictwo [szt.]

2

CEL OPERACYJNY:I.1.4. Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej, agroturystycznej
i ekoturystycznej gminy
Liczba podjętych działań informacyjno-promocyjnych w zakresie promocji

25

oferty turystycznej gminy [szt.]
Liczba zakończonych inwestycji w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji [szt.]

11

I.1.1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy
Inwestycje na obszarze terenów inwestycyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie.
➢ Powstanie nowego zakładu przeróbki kopalin na terenach inwestycyjno-przemysłowych
w Szymiszowie - Transkom.
➢ Budowa galerii handlowej „ACentrum” na terenach inwstycyjno-usługowych w mieście
Strzelce Opolskie. Na terenie „miasteczka ruchu” na skrzyżowaniu ulic Stanisława Moniuszki
oraz ulicy Budowlanych powstał park handlowy, w którym swoje miejsce znalazły między
innymi takie branże jak art. dziecięce, odzieżowe, elektroniczne, kosmetyczne, obuwnicze,
księgarskie, czy muzyczne. W ramach inwestycji wykonany został parking na 145
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samochodów. Ponadto wykonany został remont ul. Budowlanych na odcinku od
ul. Moniuszki do ul. Stawowej. Poza wymianą nawierzchni, wykonano nowe odwodnienie,
oświetlenie uliczne wraz z oznakowaniem oraz chodnik.
➢ Budowa galerii handlowej „Premium Park” w miejscu innych obiektów handlowych
Spółdzielni „Rolnik”. W galerii powstały sklepy z artykułami takich branż jak: odzież,
odzież sportowa, art. codziennego użytku, elektronika czy kosmetyki. W ramach inwestycji
powstało 180 ogólnodostępnych miejsc postojowych, wybrukowane zostało przejście z ulicy
Marka Prawego na Plac Targowy, wykonano zjazdy od strony Marka Prawego oraz Placu
Targowego, wymieniono kostkę brukową na chodnikach przy obu zjazdach.

W roku 2020 z ulgi podatkowej dla nowych inwestycji skorzystał 1 przedsiębiorca. Kwota zwolnienia
z podatku od nieruchomości z tego tytułu wyniosła 114 048,14 zł.
Dla porównania w roku 2019 z ulgi podatkowej dla nowych inwestycji skorzystał również
1 przedsiębiorca na łączną kwotę 30 054,27 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 2020 zarejestrowano 85, natomiast wykreślono 43 firm MŚP
(dla

porównania

w

roku

2019

zarejestrowano

143

nowych

firm,

wykreślono

98).

Saldo netto wynosi 42. Dane dotyczą wniosków składanych w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich - nie obejmują wniosków składanych przez przedsiębiorców w innych urzędach
lub za pomocą platformy ePUAP. Dane dotyczą osób fizycznych rejestrujących działalność
gospodarczą, bez spółek prawa handlowego.
Według stanu na dzień 1.01.2020 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym wyniosła 3,3 % wobec 18 684 osób

w wieku produkcyjnym (w roku

poprzednim - 3,2 %).
Wskaźnik zatrudnienia (liczba osób pracujących na 1000 ludności - 310) według stanu na dzień
01.01.2020 r. wyniósł 31 % (dla porównania rok wcześniej było to 27,5 %). Dane dotyczą podmiotów
gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób,

10

bez osób pracujących

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

w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. Ludność w wieku produkcyjnym wyniosła 18 684,
natomiast liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosła 620.
Powyższe dane dotyczą gminy Strzelce Opolskie.

I.1.3. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego

➢ Pomoc rolnikom rozwijającym swoje gospodarstwa w formie doradztwa w zakresie ubiegania
się o dotacje realizowane przez ARiMR - młody rolnik oraz melioracje. Usprawnienie procesu
rekrutacji, wydawanie zaświadczeń itp.
➢ Wykonano konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy. Zadanie polegało na
dwukrotnym wykoszeniu skarp rowów z traw i porostów oraz opryski środkami
chwastobójczymi:
−

konserwacja rowu A61,

−

przeprowadzono odmulenie rowu melioracyjnego „Banatki” w Kadłubie Wsi.

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, na portalu społecznościowym oraz w publikacjach
wydanych przez gminę Strzelce Opolskie:
➢ Organizacja

cyklicznych

imprez:

Strzelecki

zlot

foodtrucków,

wystawa

Szopek

Bożonarodzeniowych w Szymiszowie.
➢ Organizacja imprez sportowych, kulturalnych oraz promocyjnych objętych Honorowym
Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich:
−

XXVII Gminny Przegląd Kolędniczy - wnioskodawca: Strzelecki Ośrodek Kultury,
rodzaj imprezy: kulturalna, udzielona forma wsparcia: nagrody;

−

programy edukacyjne - wnioskodawca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
rodzaj imprezy: edukacyjna, udzielona forma wsparcia: nagrody;
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−

wystawa Szopek Bożonarodzeniowych - wnioskodawca: sołectwo Szymiszów, rodzaj
imprezy: kulturalna, udzielona forma wsparcia: gadżety, dyplomy;

−

Zimowe Mistrzostwa Okręgu w pływaniu - wnioskodawca: UKS Kronos, rodzaj
imprezy: sportowa, udzielona forma wsparcia: wynajem pływalni;

−

III Strażacki turniej Halowy Piłki Nożnej MDP- wnioskodawca: Ochotnicza Straż
Pożarna w Grodzisku, rodzaj imprezy: sportowa, udzielona forma wsparcia:
organizacja turnieju;

−

konkurs Kroszonkarski - wnioskodawca: Strzelecki Ośrodek Kultury, rodzaj imprezy:
kulturalna, udzielona forma wsparcia: kosz upominkowy dla najlepszej kroszonkarki;

−

Festiwal Przedszkolaka Ekozoolandia - wnioskodawca: Strzelecki Ośrodek Kultury,
rodzaj imprezy: edukacyjna, udzielona forma wsparcia: nagrody;

−

VIII Turniej Futsalu Księży o Puchar Księdza Prałata Zygmunta Lubienieckiego
„Rodzinne kibicowanie Fair Play” - wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej Barka, rodzaj imprezy: sportowa, udzielona forma wsparcia: nagrody;

−

Ogólnopolski Plener Malarski - wnioskodawca: Strzelecki Ośrodek Kultury, rodzaj
imprezy: kulturalna, udzielona forma wsparcia: materiały plastyczne dla uczestników;

−

VI Rajd Rowerowy Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka 2020 - wnioskodawca:
Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, rodzaj imprezy: sportowa, udzielona forma
wsparcia: nagrody dla uczestników;

−

Koduj z gigantami - organizator: Giganci programowania Sp. z o.o., rodzaj imprezy:
edukacyjna, patronat honorowy bez kosztów;

−

Strzeleckie Ogrody Jazzowe - organizator: Strzelecki Ośrodek Kultury, rodzaj imprezy:
kulturalna, udzielona forma wsparcia: upominki dla artystów.

➢ Prowadzenie profilu gminy Strzelce Opolskie na portalu społecznościowym Facebook, gdzie
zamieszczane są na bieżąco wszelkie informacje, ciekawostki i wydarzenia z rejonu.
➢ Witryna gminy www.strzelceopolskie.pl.
➢ Promocja wizerunku gminy przez klub sportowy ZAKSA Strzelce Opolskie.
➢ Akcja promocyjna w radio - stała umowa z Radiem Doxa.
➢ Całoroczna działalność Punktu Informacji Turystycznej w Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie
Dolnej.
➢ Baner promocyjny gminę Strzelce Opolskie przy wjeździe do Ligoty Dolnej, przy drodze
wojewódzkiej nr 409.
➢ Artykuły reklamowe w prasie: dodatek promocyjny tygodnika „Strzelec Opolski”.
➢ Udział w targach, imprezach- Gala Laurów Kompetencji i Umiejętności w Opolu.
➢ Współorganizacja koncertu „Serce dla Mateusza”.
➢ Współpraca z wyścigiem kolarskim Tour de Pologne.
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➢ Promocja w wydawnictwie zewnętrznym: „Zamek w Strzelcach Opolskich”.

Zakończone inwestycje w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji:
➢ Modernizacja wiaty biesiadnej w Rożniątowie przy ul. Wolności 28 - zakres zadania został
realizowany w ramach funduszu sołeckiego i obejmował wymianę pokrycia dachu wiaty
biesiadnej wykonanego z płyt onduline na pokrycie z blachy dachówkopodobnej.
➢ „Kadłubska zagroda” - w ramach zadania wyremontowano budynek, w którym odtworzono
dom śląski, zrekultywowano teren, na którym powstała łąka kwietna, sad, warzywniak, parking
i obejście zagrody.
➢ Doposażenie placu zabaw w Kadłubie Piecu - w ramach realizacji zadania przeprowadzono
remont wiaty, wymieniono oświetlenie oraz zakupiono ławki.
➢ Doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Grodzisku - w ramach zadania zakupiono
urządzenia siłowe, urządzono boisko do siatkówki, miejsce do grillowania, dokonano nasadzeń.
➢ Adaptacja byłych pomieszczeń po sklepie w Płużnicy Wielkiej na potrzeby sołectwa w ramach zadania powstała świetlica dla mieszkańców wsi.
➢ Doposażenie

terenu

biesiadnego

w

Dziewkowicach,

m.in.

postawiono

drewniane

pomieszczenie sołeckie do przechowywania.
➢ Odnowiono miasteczko ruchu drogowego w Szymiszowie Osiedlu,
➢ Utwardzono teren przy budynku świetlicy i OSP Osiek,
➢ Wyremontowano pomieszczenie kuchenne w budynku OSP Rozmierz.
➢ Odnowiono pomieszczenie w budynku sołeckim w Rożniątowie.
➢ Przeprowadzono prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich. W ramach
zadania przygotowano obiektu do sezonu.

Osiągnięte w roku 2020 wartości wyżej wymienionych wskaźników wskazują, iż cel strategiczny
- „Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju gospodarczego” jest realizowany.
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II.

Wskaźniki realizacji kierunku „Kapitał społeczny”
II.1. Cel strategiczny - Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców gminy

Rok
2020

Wskaźniki
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

39

wspierających profilaktykę [szt.]
Liczba nowych działań / programów w ramach oferty instytucji

3

opieki społecznej [szt.]
CEL OPERACYJNY: II.1.2. Rozwój gminnego systemu edukacji
Liczba placówek edukacyjno-oświatowych poddanych remontowi

15

i modernizacji [szt.]
Liczba oferowanych zajęć pozaszkolnych [szt.]

209

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

582

Liczba zorganizowanych kursów podnoszących kwalifikacje kadry nauczycielskiej

206

CEL OPERACYJNY:II.1.3 Rozwój warunków i jakości sportu i rekreacji
Liczba nowo powstałych miejsc spędzania czasu wolnego [szt.]

13

CEL OPERACYJNY :II.1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego
Liczba inwestycji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego [szt.]

2

CEL OPERACYJNY.II.1.5. Rozwój bezpieczeństwa publicznego
Liczba podjętych działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego [szt.]

66

II.1.1. Rozwój warunków i jakości usług świadczonych przez instytucje ochrony zdrowia
i opieki społecznej
Wartości wskaźników ustalono w oparciu o dane przekazane przez jednostkę organizacyjną - Ośrodek
Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich oraz statystykę własną Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich.
Działania z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz działań wspierających profilaktykę.
Dofinansowano zadania z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka poprzez aktywność związaną z integracją międzypokoleniową
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i wzmacnianiem więzi w rodzinie oraz promocję zdrowego, aktywnego stylu życia, polegające
w szczególności na zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkańcom gminy Strzelce Opolskie.
➢ Ponoszono koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek realizujących zadania
w ramach programu, przeprowadzono drobne prace remontowe:
−

Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego „ARKA” tj. finansowanie zakupu materiałów
biurowych, środków czystości, zakup drobnego sprzętu sportowego, itp.,

−

Strzeleckiego Klubu Abstynenta tj. finansowanie zakupu materiałów papierniczych, biurowych,
środków czystości, zakup drobnego sprzętu sportowego, zakupu artykułów spożywczych na
organizowane imprezy zamknięte i otwarte, itp.,

−

Wolontariatu „Ruch Czystych Serc” - bieżące wyposażenie i utrzymanie placówki, zakup
materiałów do realizacji zadań programowych.

➢ Zgodnie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020 w brzmieniu: wspieranie i finansowanie działań ukierunkowanych
na promocję zdrowego stylu życia, propagowanie trzeźwych obyczajów, tworzenie
alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego dofinansowano:
−

festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Mokre Łany,

−

festyn Mikołajkowy w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”,

−

festyn Mikołajkowy na Strzeleckim Białym Orliku.

➢ Uczestniczono w kampanii Ogólnospołecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020” - po raz 14.
To akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień i jedyna kampania w Polsce, która od lat
nie tylko edukuje poprzez ulotki, plakaty czy scenariusze zajęć ale nagradza zaangażowanie
i własną inicjatywę uczniów. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie
konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży
zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu,
zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
W tej edycji hasłem kampanii było: „Dorastamy Asertywnie". Główne cele kampanii to:
−

edukacja uczniów w zakresie samopoznania i samoakceptacji, w tym wykształcenie
umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń,

−

nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli,
przekonań i uczuć w relacjach z innymi ludźmi,

−

ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych
i autodestrukcyjnych), związanych m.in. z nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach
trudnych i konfliktowych, wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów,

−

edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

W roku 2020 do udziału w kampanii zgłosiły się:
−
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−

Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej,

−

Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach,

−

Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,

−

Zespół Placówek Oświatowych w Suchej,

−

Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce.

W kampanii uczestniczyło łącznie 1 130 uczniów.
➢ Uczestniczono w kampanii „POSTAW NA RODZINĘ” - po raz 8.
Mamy dla siebie czas! - to hasło edycji 2020. W kampanii główny nacisk położony był na to, aby
codziennie wygospodarować choć odrobinę czasu dla najbliższych, przekonać zapracowanych
rodziców, że istnieje wiele możliwości, aby poświęcić trochę uwagi dzieciom. Najmłodszym
uświadomić, że czas spędzony z mamą i tatą może być równie zabawny i atrakcyjny jak czas spędzony
z rówieśnikami. Celem kampanii było zbudowanie solidarności międzypokoleniowej i wzmocnienie
więzi rodzinnych. Według psychologów i pedagogów dobrze funkcjonująca rodzina najskuteczniej
chroni młodych ludzi przed sięganiem po używki. Uważają oni, że warto realizować działania
profilaktyczne, które zyskują przychylność społeczności lokalnych, władz samorządowych, szkół
i innych instytucji. Promując wartości rodzinne, kampania wskazywała troskę o jakość wychowania
najmłodszego pokolenia! Kampania służyła pomocą w przekazywaniu ważnych informacji o roli
rodziny w profilaktyce i w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa.
W roku 2020 do udziału w kampanii zgłosiły się:
−

Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej,

−

Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach,

−

Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,

−

Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach,

−

Zespół Placówek Oświatowych w Suchej,

−

Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce.

W kampanii wzięło udział łącznie 500 uczniów.
➢ Ogłoszono konkursy ofert na prowadzenie pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajęć
sportowych. Wynikiem konkursu było podpisanie 2 umów na realizację zadania w okresie
od 2 marca do 10 grudnia 2020 r.:

Nazwa zadania
„Sportowo przez cały rok”
„Mali sportowcy”
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Podstawowa

➢ Zgodne z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020 zorganizowano i dofinansowano imprezy promujące zdrowy
styl życia, propagowanie trzeźwych obyczajów, tworzenie alternatywnych sposobów spędzania
czasu wolnego:
−

zimowy wyjazd integracyjno-terapeutyczny w którym uczestniczyło 55 osób - członków
Strzeleckiego Klubu Abstynenta z rodzinami. Podczas wyjazdu realizowane zostały warsztaty
z zakresu:

•

poprawa komunikacji w małżeństwie i z dziećmi,

•

poprawa komunikacji z otaczającym światem,

•

lepsze rozumienie siebie,

•

poprawa funkcjonowania w życiu,

−

jesienny wyjazd integracyjno-terapeutyczny w którym uczestniczyło 50 osób - członków
Strzeleckiego Klubu Abstynenta z rodzinami. Podczas wyjazdu realizowane były warsztaty
z zakresu:

•

nabywania umiejętności rozmowy i zabawy z drugim człowiekiem bez pomocy alkoholu,

•

umocnienie więzi rodzinnych,

•

nauki pełnienia podstawowych ról rodzicielskich,

•

wymiany doświadczeń, jak lepiej sobie radzić na trzeźwo w życiu codziennym.

➢ Dofinansowano XXVII rocznicę spotkań trzeźwościowych na Górze św. Anny dla członków
Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA. Tematem trzydniowego zlotu była „Trzeźwość
w rodzinie”. Podczas imprezy zostały realizowane programy z elementami profilaktyki
uzależnień i terapii rodzin, prelekcje, porady i konsultacje terapeutyczne.
➢ Dofinansowano „Mikołajki z AQUATRACKIEM” promujące zdrowy styl życia dla
najmłodszych mieszkańców gminy organizowane w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu
„Strzelec”.
➢ Dofinansowano „Gwiazdkę z rodzicami” promującą zdrowy styl życia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców gminy organizowaną w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu
„Strzelec” w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”.
➢ Zakupiono karnety wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dla dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy.
➢ Zorganizowano naukę pływania i aquaerobic dla uczestników Młodzieżowego Klubu
Terapeutycznego ARKA i Strzeleckiego Klubu Abstynenta.
➢ Zorganizowano półkolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Młodzieżowym Klubie
Terapeutycznym ARKA w Strzelcach Opolskich.
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➢ Organizacja „Mikołajkowych Zawodów Sportowych” - główną atrakcją zawodów, w których
udział wzięło ponad 100 uczestników była możliwość rywalizacji na wodnym torze przeszkód
w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”.
➢ Organizacja „Gwiazdkowych zawodów sportowych” - w imprezie udział wzięło ponad 140
uczestników, podzielonych na mniejsze zespoły. Rywalizacja odbywała się na Wodnym Torze
Przeszkód w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”.
➢ Pokryto koszty wynajmu sali sportowej dla klubu sportowego PLON Błotnica Strzelecka.
➢ Pokryto koszty postępowania sądowego w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu z wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
➢ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ściśle współpracowała

z zespołem specjalistów biegłych sądowych. Zespół biegłych w wyniku konsultacji i analizy
akt spraw prowadził badania stopnia uzależnienia od alkoholu osób, wobec których toczyło się
postępowanie przygotowawcze. Zlecono i sfinansowano przeprowadzenie 8 badań
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wydania 8 opinii na piśmie dla potrzeb Komisji.
➢ Poniesiono koszty związane z realizacją zadań programowych świetlic profilaktycznych,
wolontariatu Ruchu Czystych Serc (wyjazdy do kina, ogrodu zoologicznego, kręgielnie itp.).
➢ Współpracowano z Ośrodkiem dla Osób Bezdomnych i Uzależnionych, gdzie pokryto koszty
zajęć terapeutycznych dla osób pijących szkodliwie i ryzykownie oraz uzależnionych
mieszkańców gminy dowiezionych do izby wytrzeźwień.
➢ Poniesiono koszty montażu urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
➢ Dofinansowano projekty autorskie placówek oświatowych:

PLACÓWKA

NAZWA PROJEKTU

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2
w Strzelcach Opolskich

„Zimowi zdobywcy gór”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
w Strzelcach Opolskich

„ Sporty zimowe”

Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce

„Zdrowo jem, więc wiem”

➢ Prowadzono współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z placówkami lecznictwa odwykowego (Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki) w zakresie:
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−

wspierania i finansowania grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy
domowej,

−

finansowania świadczeń medycznych dla dzieci i młodzieży przez psychiatrę dziecięcego.

➢ Dofinansowano warsztaty dla ponad 200 uczniów placówek oświatowych organizowanych
w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady pt. „Zwolnieni z Teorii”, realizowanych w ramach
projektu społecznego „CHCĘ BYĆ KIMŚ! - Przyszłość w naszych rękach”.
➢ Wsparto autorskie projekty szkolne, których głównym celem była 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 PROJEKTU
XI Sportowy dzień przedszkolaka”

Przedszkole Publiczne Nr 8
w Strzelcach Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

„Razem z rodziną”

w Strzelcach Opolskich

„E-moc jest w nas”

Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach

„Zdrowie na start”

Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie

„Świadomie, zdrowo, kolorowo”

Zespół Placówek Oświatowych w Suchej

„Trening czyni mistrza”

➢ W ramach zadania pn.: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej
oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych” podjęto działania:
−

zorganizowano szereg pogadanek, konkursów, zajęć skierowanych do dzieci uczęszczających
na zajęcia profilaktyczne do Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego ARKA;

−

dofinansowano

występ

młodzieży

szkolnej

w

eliminacjach

wojewódzkich

w Opolu realizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii pt. „WYGRAJ SZANSĘ”
organizowanej w ramach zapewniania zdrowego stylu życia bez używek.

Nowe działania i programy w ramach oferty instytucji opieki społecznej.
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➢ Program „Wspieraj Seniora” - celem strategicznym programu było zapewnienie usługi wsparcia
osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii
COVID-19 zdecydowali się na pozostanie w domu. Seniorzy posiadali możliwość otrzymania
pomocy świadczonej przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
w zakresie:
−

dostarczania zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,

−

załatwiania drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od
seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),

−

wyprowadzania psa,

−

dostarczenia ciepłych posiłków.
Program realizowany był w terminie od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

➢ Lokalny punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem działający w

budynku Ośrodka

Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, w ramach którego udzielane były porady z zakresu
pomocy prawnej i pomocy psychologicznej, jak również wsparcia finansowego. Z bezpłatnych
porad mogły skorzystać osoby poszkodowane w wyniku przestępstwa.
➢ Lokalny Program Wsparcia Systemu Pomocy Społecznej „Wsparcie rodzin wielodzietnych
w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi” beneficjentami programu są rodziny wielodzietne (w tym również rodziny zastępcze)
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące

i

gospodarujące,

mające

na

utrzymaniu

W 2020 roku wsparciem objętych zostało 214 rodzin

troje

i

więcej

dzieci.

na łączną liczbę świadczeń 1966

o wartości 43 469,00 zł.
Ponadto w roku 2020 kontynuowano działania o charakterze ciągłym.
Realizowano m.in.: Strategię Rozwiązywania Problemów Bezdomności w gminie Strzelce Opolskie,
prowadzono akcję społeczną - Bezpieczne życie „KOPERTA ŻYCIA, Opolską Kartę Rodziny i Seniora
oraz Kartę Dużej Rodziny, Rządowy Program „500+”, „Dobry start”, „Za życiem”, „Posiłek w szkole
i w domu”, Streetworking w gminie Strzelce Opolskie. Realizowany był również Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym Podprogram 2020 r.
Działalność prowadzi również Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Strzelcach Opolskich, skierowany do osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Z pomocy mogą skorzystać osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych używek,
pokrzywdzeni przemocą w rodzinie. Porady udzielane są bezpłatnie.
Kontynuowany był również projekt pn.: „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług
wspierających

osoby

społecznych

oraz

niesamodzielne”. Realizacja projektu odbyła się w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii
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Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanego z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. W ramach
programu, osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osobom, które ze
względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego, dowożone
były codziennie gotowe, ciepłe obiady sporządzane przez Strzelecką Spółdzielnię Socjalną. Z obiadów
w roku 2020 korzystało 120 osób.

II.1.2. Rozwój gminnego systemu edukacji
Źródłem informacji o osiągniętych wskaźnikach gminnego systemu edukacji jest jednostka budżetowa
gminy - Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich.
Pozyskane informacje dotyczą szkolnictwa przedszkolnego i podstawowego pozostającego w gestii
samorządu gminy Strzelce Opolskie.

Wydatki poniesione na zadania remontowo-inwestycyjne w roku 2020:
−

szkoły podstawowe - 670 752,02 zł,

−

przedszkola - 215 405,01 zł,

−

stołówki - 2 000,00 zł,

−

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - 4 227,74 zł,

−

żłobek - 147 484,80 zł,

−

Gminny Zarząd Obsługi Jednostek - 61 481,49 zł.

Najważniejsze zadania inwestycyjne przeprowadzone w 2020 roku:
Nazwa placówki
Budynek przy ul. Marka Prawego

nazwa zadania

nakłady finansowe
(zł brutto)

przebudowa pomieszczeń

41 588,16

wykonanie dokumentacji

35 670,00

w Strzelcach Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 4 w Strzelcach Opolskich

projektowo-kosztorysowej na prace
poprawiające efektywność
energetyczną budynku sali
gimnastycznej przy ul. 1 Maja

21

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

Nazwa placówki

nazwa zadania

Publiczna Szkoła Podstawowa

przebudowa sanitariatów w pionie

nr 7 w Strzelcach Opolskich

jednego segmentu

nakłady finansowe
(zł brutto)

wykonanie dokumentacji
Zespół Placówek Oświatowych

projektowo-kosztorysowej na prace

w Dziewkowicach

poprawiające efektywność

180 545,56

43 542,00

energetyczną budynku szkoły
podstawowej
wykonanie dokumentacji
Zespół Placówek Oświatowych

projektowo-kosztorysowej na prace

w Błotnicy Strzeleckiej

poprawiające efektywność

15 744,00

energetyczną budynku szkoły
podstawowej
Zespół Placówek Oświatowych
w Kalinowicach

wykonanie dokumentacji

28 290,00

projektowo-kosztorysowej na prace
poprawiające efektywność
energetyczną budynku szkoły

Zespół Placówek Oświatowych

wykonanie dokumentacji

w Rozmierce

projektowo-kosztorysowej na prace

31 980,00

poprawiające efektywność
energetyczną budynku szkoły
podstawowej
wykonanie dokumentacji
Zespół Placówek Oświatowych
w Suchej

75 915,60

projektowo-kosztorysowej na prace
poprawiające efektywność
energetyczną budynku szkoły
podstawowej

Zespół Placówek Oświatowych
w Suchej

wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na prace
poprawiające efektywność
energetyczną budynku sali
gimnastycznej
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33 943,08

Nazwa placówki

nazwa zadania

Publiczna Szkoła Podstawowa

wykonanie dokumentacji

w Szymiszowie

projektowo-kosztorysowej na prace

nakłady finansowe
(zł brutto)
29 520,00

poprawiające efektywność
energetyczną budynku szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa

wykonanie dokumentacji

w Szymiszowie

projektowo-kosztorysowej na prace

30 750,00

poprawiające efektywność
energetyczną budynku sali
gimnastycznej
Publiczna Szkoła Podstawowa

zakup maszyny szorująco-myjącej

20 800,00

budynek oświatowy przy

wykonanie dokumentacji

41 621,97

ul. Strzeleckiej1 w Dziewkowicach

projektowo-kosztorysowej na prace

nr 1 w Strzelcach Opolskich

poprawiające efektywność
energetyczną budynku
Zespół Placówek Oświatowych

modernizacja istniejącego placu

w Kadłubie

zabaw w oddziale przedszkolnym

48 261,54

w Grodzisku
Żłobek w Strzelcach Opolskich

wykonanie systemu klimatyzacji

144 309,75

Zajęcia pozaszkolne - sekcje sportowe działające na terenie gminy Strzelce Opolskie:
➢ Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich (MOS) - w ramach swojej
działalności oferuje zajęcia pozaszkolne. 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.
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Liczba uczestników stałych wynosi 294 osób, liczba uczestników okresowych wynosi 540
osób. Liczba pracowników: pedagogicznych 16 osób, niepedagogicznych 4 osoby.
W ramach ośrodka w roku 2020 działo 20 sekcji sportowych, są to:
−

koszykówka chłopców juniorzy,

−

koszykówka chłopców młodzicy,

−

koszykówka dziewcząt młodziczki,

−

judo/sumo dzieci,

−

judo/sumo juniorzy,

−

piłka nożna skrzaty,

−

piłka nożna żacy,

−

piłka nożna orlicy,

−

piłka nożna juniorzy,

−

piłka nożna młodzicy,

−

badminton,

−

pływanie.

Zajęcia sekcji sportowych MOS odbywają się na:
−

stadionie sportowym MOS,

−

hali sportowej przy w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 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 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Strzelcach Opolskich,

−

sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej,

−

sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Strzelcach Opolskich,

−

sali gimnastycznej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich,

−

boisko „Orlik” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy w Strzelcach
Opolskich,

−

boisku piłkarskim w Rozmierce,

−

boisku piłkarskim w Błotnicy Strzeleckiej.

Koszt funkcjonowania MOS w roku 2020 wyniósł 613 777,60 zł.

Liczba komputerów w szkołach z dostępem do internetu w gminie Strzelce Opolskie w roku 2020
wyniosła 582. Dla porównania w roku 2019 była to liczba 473.
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Kursy przeprowadzone w roku 2020 podnoszące kwalifikacje kadry nauczycielskiej: 206, w tym kursy
kwalifikacyjne, studia podyplomowe oraz inne formy doskonalące (warsztaty, szkolenia).

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:
➢ Rewitalizacja ścieżek w Dużym Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich.
➢ Doposażenie istniejących już placów zabaw podległych Referatowi Sportu i Rekreacji
o urządzenia zabawowe:
−

zakupiono i zamontowano piłkochwyty na boisku sportowym w Warmątowicach,

−

zakupiono urządzenia siłowe (pylon, narciarz biegowy i drążek) na plac rekreacyjny
w sołectwie Szymiszów,

−

wykonano ogrodzenie placu zabaw w Kalinowicach w ramach projektu Strzelecki Budżet
Obywatelski - zakres zadania obejmował wykonanie ogrodzenia placu z betonowych płyt
o łącznej długości 150 m i wysokości 2 m,

−

przeprowadzono modernizację placu zabaw w Rożniątowie, zakupiono i zamontowano
urządzenia zabawowe w ramach projektu Strzelecki Budżet Obywatelski - zakres zadania
obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy,

altanka

biesiadna, huśtawka bocianie gniazdo, tablica do rysowania podwójna, 2 ławki),
−

dokonano rocznych przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz
przeprowadzono kontrolę okresową sportowo-rekreacyjnych obiektów budowlanych,

−

przeprowadzono naprawę urządzeń zabawowych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi,

−

przystąpiono do budowy placu zabaw w Niwkach - przygotowano teren oraz zakupiono
urządzenia zabawowe.

➢ Zakupiono urządzenia i sprzęt sportowy do prowadzenia treningów sportowych dla dzieci
i młodzieży w Międzyszkolnym Klubie Sportowym.
➢ Zwiększono atrakcyjność placu zabaw w Kadłubie Piecu w ramach funduszu sołeckiego.
➢ Przeprowadzono modernizację placu zabaw w Grodzisku w ramach Strzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego.
➢ Przeprowadzono modernizację wiaty biesiadnej w Rożniątowie.

Zakres zadania został

zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego i obejmował wymianę pokrycia dachu wiaty
biesiadnej wykonanego z płyt onduline na pokrycie z blachodachówki.
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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:
➢ Przekazano dotację celową w wysokości 25 000,00 zł na wykonanie prac konserwatorskich
organów w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandtyjskiej w Grodzisku.
➢ Podpisano umowę na dofinansowanie

projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego

w gminie Strzelce Opolskie”, złożonego
Regionalnego

Programu

Operacyjnego

w odpowiedzi na konkurs w ramach

Województwa

Opolskiego,

Działanie

5.3.1

Dziedzictwo kulturowe i kultura. Całkowite koszty projektu oszacowane zostały na ponad
600 000,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło prawie 300 000,00 zł. Projekt objął dwa
zadania:
−

refundację środków z tytułu wykonania przebudowy dachu w budynku Centrum
Kultury

w

Szczepanku

niepełnosprawnych.

W

wraz
ramach

z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób
zadania,

powstała

pochylnia

dla

osób

niepełnosprawnych;
−

remont i konserwację zabytkowej bramy zamkowej wraz z figurami św. Floriana
i św. Jana Nepomucena, znajdującej się przy wejściu do Parku Miejskiego.

Partnerem projektu był Strzelecki Ośrodek Kultury.

II.1.5. Rozwój bezpieczeństwa publicznego
W analizowanym okresie, w ramach realizacji założonego planu, zostały wykonane działania
skierowane na poprawę bezpieczeństwa publicznego.
➢ Przekazano środki finansowe z budżetu gminy dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach
Opolskich w wysokości 10 000,00 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 w celu realizacji następujących zadań:
−

ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi
te dobra,
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−

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienia spokoju w miejscach
publicznych,

−

kontroli

przestrzegania

przepisów

porządkowych

i

administracyjnych

związanych

z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
−

zdecydowanego reagowania i podejmowania przewidzianych prawem działań wobec sprawców
przestępstw i wykroczeń,

−

ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa.

➢ Prowadzono współpracę ze świetlicami profilaktycznymi (organizacja cyklicznych zajęć
o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym).
➢ SIP - System Informacji Przestrzennej - internetowy system służący zgłoszeniu usterek lub
uszkodzeń na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie przez osoby fizyczne, podmioty
gospodarcze i jednostki sektora publicznego.
➢ Zamieszczano na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl komunikaty i ostrzeżenia
związane z bezpieczeństwem publicznym.
➢ Zakupiono i doposażono sprzęt dla

Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Strzelce

Opolskie:
−

lekki samochód pożarniczy Opel dla OSP Szymiszów,

−

elektryczne pompy zanurzeniowe Rosenbauer (3 sztuki),

−

radiotelefony (3 komplety),

−

aparaty powietrzne oraz sygnalizatory bezruchu (2 komplety),

−

myjka ciśnieniowa,

−

agregat prądotwórczy,

−

kompresor,

−

węże pożarnicze.

➢ Zakupiono wyposażenie osobiste strażaka, w tym: ubrania ochronne specjalne, buty specjalne
strażackie, hełmy, latarki do hełmów, rękawice strażackie, mundury wyjściowe, ubrania
koszarowe, kominiarki oraz kamizelki odblaskowe.
➢ Dokonano poprawy warunków pełnienia służby, przeprowadzono modernizację, rozbudowę
i remonty obiektów OSP, w tym:
−

wykonano projekt budowlany modernizacji kotłowni z wymianą pieca c.o. na piec gazowy
w OSP Kadłub wraz z opłatą za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej,

−

wykonano przeglądy budowlane w remizach OSP

wraz uzupełnieniem wpisów

w książkach obiektów,
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−

wybudowano instalację odgromową w obiekcie remizy OSP w Grodzisku,

−

wykonano centralę antywłamaniową dla OSP Rożniątów.
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➢ Kontynuowano rozbudowę Radiowego Systemu Alarmowania, w tym:
−

zakupiono i zamontowano syrenę alarmową na obiekcie remizy OSP Szymiszów,

−

zakupiono i zamontowano terminal z przeznaczeniem do alarmowania sms członków OSP
w Rożniątowie.

➢ Dokonano sprzętowego doposażenia Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego, w tym
zakupiono łóżka polowe, namiot stelażowy oraz worki na piasek.
➢ Udzielono finansowego wsparcia w formie dotacji celowej w wysokości 15 000, 00 zł dla KP
PSP w Strzelcach Opolskich na zakup sprężarki.
➢ Zakupiono: generatory ozonu, opryskiwacze, zestawy sanitarne, termometry, etanol, płyny
dezynfekujące, kombinezony ochrony biologicznej, gogle, maski, osłony twarzy, okulary
ochronne, rękawiczki, chusteczki - w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
➢ Realizowano zadania w zakresie poprawy możliwości operacyjno-bojowych jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:
−

przeprowadzono przeglądy główne aparatów powietrznych OSP Rożniątów, OSP
Rozmierz, OSP Sucha, OSP Szymiszów,

−

przeprowadzono remonty samochodów pożarniczych OSP Rozmierka, OSP Szymiszów,
OSP Strzelce Opolskie,

−

przeprowadzono przegląd techniczny agregatu hydraulicznego OSP Kadłub.

➢ Zamontowano monitoring w Centrum Aktywności Kulturalno-Sportowej w Rozmierce zadanie zostało realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
➢ Przeprowadzono prace remontowo-konserwacyjne oraz prace związane z pielęgnacją zieleni
w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich oraz na terenie miasta. W ramach zadania
wymieniono nawierzchnię alejek parkowych w Dużym Parku, wokół stawu, wymieniono 10
szt. ławek.
➢ Wybudowano oświetlenie skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Starej Karoliny w Szymiszowie
Osiedlu. W ramach zadania zamontowano pięć nowych słupów z ledowymi oprawami.
➢ Wybudowano oświetlenie przy ul. Strzeleckiej w Rozmierce - wjazd na posesję 51B od strony
Grodziska. W ramach zadania zmontowano dwa słupy z ledowymi oprawami.
➢ Wybudowano oświetlenie ul. Kopernika i ul. Kościelnej w Suchej - zadanie realizowane zostało
było w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania powstał jeden punkt świetlny.
➢ Wybudowano oświetlenie ul. Sosnowej w Suchej. W ramach zadania powstały dwa punkty
świetlne ledowe.
➢ Wybudowano oświetlenie ul. Rynek w Strzelcach Opolskich. W ramach zadania powstały
4 punkty świetlne.
➢ Wybudowano oświetlenie na odcinku Kalinowice - Przysiółek Dolna Lipa. W ramach zadania
powstało 7 opraw oświetleniowych.
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➢ Opracowano dokumentację

projektową na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia

ul Dworcowej w Błotnicy Strzeleckiej (od ul. Parkowej w kierunku przejazdu kolejowego)”.
➢ Opracowano dokumentację

projektową na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia

ul. Sosnowej w Suchej” - zadanie realizowane zostało w ramach funduszu sołeckiego.
➢ Opracowano dokumentację projektową na realizację zadania pn.: „Budowa

oświetlenia

ul. Krótkiej w Dziewkowicach”.
➢ Opracowano dokumentację projektową na realizację zadania pn.: „Oświetlenie ul. Knapika
w Szczepanku - przedłużenie istniejącego w kierunku boiska”. Zadanie realizowane zostało
w ramach funduszu sołeckiego.
➢ Wykonano odmulenie rowu melioracyjnego „Banatki” w Kadłubie Wsi. W ramach zadania
odmulono ok. 1,25 km dna rowu.
➢ Przeprowadzono remont wiat przystankowych. W ramach zadania wykonano min.: naprawę
pokrycia dachu przystanku w Kadłubie Piecu.
➢ Przeprowadzono remonty awaryjne chodników. W ramach zadania usunięte zostały
uszkodzenia powstające na gminnych chodnikach.
➢ Przebudowano budynek po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich.
Inwestycja składała się z następujących
−

adaptacji części pomieszczeń budynku na potrzeby gminy Strzelce Opolskie, zadanie
sfinansowane ze środków własnych gminy Strzelce Opolskie,

−

adaptacji części pomieszczeń budynku na potrzeby biblioteki w ramach projektu
„Współczesna biblioteka oknem na świat - połączenie tradycji z nowoczesnością” –
zadanie finansowane ze środków Strzeleckiego Ośrodka Kultury przy dofinansowaniu
z budżetu państwa (program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”).

➢ W ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21
w Strzelcach Opolskich - zagospodarowanie terenu” wykonano:
−

drogi pożarowe wraz z miejscami postojowymi oraz koniecznymi rozbiórkami
istniejących obiektów,

−

oświetlenie terenu wokół budynku byłej szkoły, w szczególności drogi oraz miejsca
postojowe.

➢ Rozbudowano oświetlenie przy ul. Leśnej w Błotnicy Strzeleckiej. W ramach zadania powstał
jeden punkt świetlny.
➢ Wybudowano oświetlenie ul. Kopernika i ul. Kościelnej w Suchej - zadanie realizowane
zostało w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania powstał jeden punkt świetlny.
➢ Wybudowano oświetlenie na boisku sportowym LKS „RZEMIOSŁO” w Dziewkowicach.
Zadanie zostało realizowane w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego, którego zakres
obejmował wykonanie I etapu oświetlenia boiska w Dziewkowicach (2 słupy z oprawami).
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➢ Wybudowano oświetlenie ul. Brzozowej w Rożniątowie. Zadanie zrealizowane zostało
w ramach funduszu sołeckiego. Inwestycja obejmowała wykonanie trzech ledowych punktów
świetlnych.
➢ Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa
oświetlenia placu zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich”.
➢ Wybudowano chodnik wraz z zatoczką parkingową na ul. Szkolnej w Szymiszowie Osiedlu wykonano drugi etap zadania w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego, a także
funduszu sołeckiego Sołectwa Szymiszów Osiedle.
➢ Przebudowano ul. Różaną w Suchej. W ramach zadania wykonano odcinek drogi długości
ok. 0,16 km i szerokości 5,0 m.
➢ Przebudowano ul. Bursztynową w Strzelcach Opolskich - w ramach zadania powstało 12 miejsc
postojowych.
➢ Przystąpiono do sporządzenia dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy
istniejącej drogi pod kątem dostosowania do warunków zwiększonego ruchu kołowego zadania
pn.: „Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ul. Jana Rychla w Strzelcach
Opolskich".
➢ Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa ulicy Marka
Prawego w Strzelcach Opolskich" w ramach zadania opracowano dokumentację geologiczną
dla planowanych robót oraz przygotowano i odebrano koncepcję programowo-przestrzenną
inwestycji. Przeprowadzone zostały prace geodezyjne nad podziałami działek na potrzeby
zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.
➢ Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej pn. „Modernizacja mostu w ciągu
ul. Wodnej w Kadłubie”.
➢ Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa
ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich (odcinek od ul. Budowlanych do ul. Sienkiewicza) opracowanie będzie obejmować odcinek ul. Moniuszki, od jej skrzyżowania z ul. Budowlanych
do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, uwzględni remont nawierzchni, nowe miejsca postojowe
i modernizację oświetlenia oraz odwodnienia.
➢ Przystąpiono do opracowania dokumentacji w ramach zadania pn.; „Przebudowa drogi
wewnętrznej na działce 573 w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji technicznej”
– odcinek drogi od Parku Miejskiego (od ul. Przyjaznej) do granicy z gminą Ujazd o długości
około 2 km.
➢ Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Modernizacja
mostu w ciągu ul. Wodnej w Kadłubie.
➢ Opracowano dokumentację projektową zadania pn.: „Rewitalizacja ścieżek w Parku
Miejskim w Strzelcach Opolskich” - w zakresie obejmującym ścieżkę w małym parku
od ulicy Blokowej do mostku.
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➢ Opracowano dokumentację projektową na realizację zadania pn.: „Poprawa odwodnienia
ul. Mostowej w Strzelcach Opolskich” - w ramach funduszu sołeckiego.
➢ Opracowano dokumentację projektową na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja miasta
Strzelce Opolskie - Plac Żeromskiego” oraz „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont
i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego”.
➢ Przeprowadzono prace w zakresie pielęgnacji zieleni oraz prace porządkowe na terenie miasta
i gminy, w tym m.in.: koszenie trawników w zabytkowych parkach w Kalinowicach oraz
Błotnicy Strzeleckiej, przegląd drzewostanu gminnego, wykonano

cięcia

pielęgnacyjne

polegające na usunięciu posuszu oraz redukcji korony.
➢ W ramach usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg dostarczono do sołectw kruszywo.
➢ Wykonano oznakowanie poziome dróg gminnych - prowadzono prace związane z wymianą
lub naprawą oznakowania poziomego, prowadzone w miarę występujących potrzeb.
➢ Wykonano oznakowanie pionowe dróg gminnych - prowadzono prace związane z wymianą
lub naprawą oznakowania pionowego prowadzone w miarę występujących potrzeb.
➢ Przeprowadzono przeglądy okresowe dróg - zadanie obejmowało wykonanie przeglądu
rocznego dróg gminnych.
➢ Przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie.
W ramach zadania odmulono 0,2 km rowu A-3 w rejonie ul. 1- go Maja w Strzelcach
Opolskich oraz 0,25 km rowu A-4 w rejonie ul. Dziewkowickiej i ogrodów działkowych
w Strzelcach Opolskich.

Osiągnięte w roku 2020 wartości wyżej wymienionych wskaźników wskazują, iż cel strategiczny
- „Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców gminy” jest realizowany.
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III.

Wskaźniki realizacji kierunku rozwoju „Inwestycje w zasoby”
III.1. Cel strategiczny - Rozwój infrastruktury technicznej, gospodarczej
i społecznej gminy

Rok
Wskaźniki

2014
2020

CEL OPERACYJNY: III.1.1. Rozwój infrastruktury technicznej
Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej [km]:
Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci gazowej [km]:

1,6
5,31

Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci energetycznej [km]

3,4

CEL OPERACYJNY: III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej
Długość dróg [km]:
Wyremontowanych

2,23

wybudowanych

0,16

Długość chodników [km]:
Wyremontowanych

0,01

wybudowanych

0,13

Długość ciągów pieszo-rowerowych [km]
Wyremontowanych

--

wybudowanych

--

Długość sieci w przewozach pasażerskich [km]

260

CEL OPERACYJNY:III.1.3 Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania [szt.]

22

Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców

25

Liczba nowo powstałych mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych

--

(łącznie) [szt.]
Liczba budynków komunalnych, socjalnych i chronionych poddanych rewitalizacji

--

i/ lub termomodernizacji [szt.]
CEL OPERACYJNY :III.1.4. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego
oraz ochrona środowiska
Szacunkowa liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie ograniczenia

3

niskiej emisji [szt.]
Liczba wdrożonych rozwiązań wykorzystujących OZE [szt.]
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2

Liczba działań dotyczących usprawnienia gospodarki odpadami [szt.]
Liczba zrealizowanych działań zwiększających świadomość mieszkańców gminy

5
55

w zakresie ochrony środowiska [szt.]

III.1.1 Rozwój infrastruktury technicznej

Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
➢ w ramach rozbudowy i modernizacji ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich wymieniono
instalacje podziemną oraz wybudowano sieć sanitarną i wodociągową na odcinku 0,8 km.

W roku 2020 na obszarze gminy Strzelce Opolskie wybudowano i zmodernizowano sieci energetyczne
o długości 2,4 km.
Pozyskane dane -Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu.
Wybudowane sieci energetyczne przez gminę Strzelce Opolskie:
➢ oświetlenie skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Starej Karoliny w Szymiszowie Osiedlu
o długości 0,17 km - w ramach zadania zamontowano pięć nowych słupów z ledowymi
oprawami,
➢ oświetlenie przy ul. Strzeleckiej w Rozmierce - wjazd na posesję 51B od strony Grodziska
o długości 0,07 km - w ramach zadania zmontowano dwa słupy z oprawami ledowymi,
➢ oświetlenie ul. Kopernika i ul. Kościelnej w Suchej o długości 0,08 km - zadanie
realizowane zostało w ramach funduszu sołeckiego - w ramach zadania powstał jeden punkt
świetlny,
➢ oświetlenie ul. Sosnowej w Suchej o długości 0,05 km - w ramach zadania powstały dwa
punkty świetlne ledowe,
➢ oświetlenie ul. Rynek w Strzelcach Opolskich o długości 0,08 km - w ramach zadania
powstały 4 punkty świetlne,
➢ oświetlenie na odcinku Kalinowice - Przysiółek Dolna Lipa o długości 0,29 km w ramach zadania powstało 7 opraw oświetleniowych,
➢ oświetlenie przy ul. Leśnej w Błotnicy Strzeleckiej o długości 0,025 km - w ramach zadania
powstał jeden punkt świetlny,
➢ oświetlenie na boisku sportowym LKS „RZEMIOSŁO” w Dziewkowicach o długości
0,16 km - zadanie realizowane zostało w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego,
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zakres prac obejmował wykonanie I etapu oświetlenia boiska w Dziewkowicach (2 słupy
wraz oprawami),
➢ oświetlenie ul. Brzozowej w Rożniątowie o długości 0,07 km - zadanie zrealizowane zostało
w ramach funduszu sołeckiego. Inwestycja obejmowała wykonanie trzech ledowych punktów
świetlnych.

Sieci gazowe na terenie gminy Strzelce Opolskie
Na terenie gminy Strzelce Opolskie w roku 2020 wybudowano sieć gazową w:
−

miasto Strzelce Opolskie o długości 2,66 km oraz 56 sztuk przyłączy gazu o długości 0,51 km,

−

Brzezina o długości 0,35 km oraz 2 sztuki przyłączy gazu o długości 0,02 km,

−

Kadłub o długości 1,69 km i 14 sztuk przyłączy gazu o długości 0,08 km.

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

Sieci ciepłownicze:
Na terenie miasta Strzelce Opolskie w roku 2020 wybudowano przyłącze ciepłownicze preizolowane
o łącznej długości 0,15 km.
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.
Długość wyremontowanych dróg na terenie gminy Strzelce Opolskie - przeprowadzono bieżące
remonty dróg gminnych, w tym:
➢ remont drogi gminnej łączącej gminę Strzelce Opolskie z gminą Izbicko etap II - w ramach
zadania utwardzona została droga gruntowa na długości 0,42 km,
➢ przebudowano ul. Strzelecką w Osieku - zadanie obejmowało odcinek drogi na długości
0,14 km i szerokości 3,4 m,
➢ przebudowano ul. Karola Miarki w Szymiszowie - w ramach zadania powstała nowa
nawierzchnia na długości 0,17 km i średniej szerokości 4,5 m,
➢ oddano do użytkowania rozbudowaną i zmodernizowaną ul. Gogolińską w Strzelcach
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Opolskich (część drogi wojewódzkiej nr 409). Inwestycję

prowadził

Zarząd

Dróg

Wojewódzkich w Opolu wspólnie ze Strzeleckimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o.
Zakres inwestycji obejmował m.in. przebudowę drogi o szerokości 7 m na dł. 1,5 km wraz
ze skrzyżowaniami i rondem, modernizację ścieżki pieszo-rowerowej i chodników, przebudowę
parkingów i dwóch zatok autobusowych, wymianę instalacji podziemnej oraz budowę
sieci sanitarnej i wodociągowej na odcinku 800 m.

Długość wybudowanych dróg na terenie gminy Strzelce Opolskie:
➢ ul. Różana w Suchej - zakres prac obejmował wykonanie drogi o szerokości 5,0 m i długości
ok. 0,16 km a w szczególności: roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie podbudowy
dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego, ułożenie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu
asfaltowego, budowę zjazdów na posesje o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
utwardzenie poboczy.
➢ Opracowano dokumentację projektową na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi
wewnętrznej na działce 573 w Strzelcach Opolskich” o długości 1,95 km.

Długość

wyremontowanych

chodników

na

terenie

gminy

Strzelce

Opolskie

- przeprowadzono remonty awaryjne chodników, w tym:
➢ remont nawierzchni ciągu pieszego od ul. Jankowskiego do ul. Krakowskiej w Strzelcach
Opolskich o długości 0,01 km.
Długość wybudowanych chodników na terenie gminy Strzelce Opolskie, w tym:
➢ w Szymiszowie Osiedle na ulicy Szkolnej. W ramach drugiego etapu zadania wykonano
chodnik o długości 0,13 km wraz z zatoczką parkingową w ramach Strzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego, a także funduszu sołeckiego Sołectwa Szymiszów Osiedle,
➢ opracowano dokumentację projektową na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu
ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich”. Dokumentacja techniczna objęła odcinek wzdłuż
ul. Brzezińskiej, od jej skrzyżowania z ul. Celną do skrzyżowania z ul. Ujazdowską.
Długość wybudowanych ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Strzelce Opolskie:
➢ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
etap II - zadanie zostało wykonane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Strzelcach
Opolskich.
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Długość sieci w przewozach pasażerskich na terenie gminy Strzelce Opolskie wynosi

260 km.

Bez zmian w stosunku do roku 2019.
Liczba ta dotyczy linii komunikacyjnych przebiegających w całości w granicach administracyjnych
gminy.

III.1.3. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa
W roku 2020 gmina Strzelce Opolskie przekazała najemcom w użytkowanie 22 mieszkań jest to liczba uwolnionych mieszkań i ponownie zasiedlonych przez innych najemców.
Całkowity koszt wykonanych remontów na nieruchomościach gminnych wyniósł 718 210,86 zł.
Remonty te dotyczyły zadań konserwacyjno-remontowych oraz termomodernizacji jednego bloku.
Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców wynosi 25 (liczba mieszkańców w gminie Strzelce
Opolskie na dzień 01.01.2020 r. wyniosła 30515).
740 mieszkań stanowi zasób gminy Strzelce Opolskie: 707 mieszkań znajduje się w trwałym zarządzie
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, 9 mieszkań w trwałym zarządzie
placówek oświatowych oraz 36 mieszkań chronionych, które zostały oddane do gospodarowania
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.

Ponadto,
w związku z dalszą realizacją gminnego programu budowy mieszkań dla rodzin pn.: „Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - „Twoje M"
przystąpiono do II etapu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla
dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 230/91 w Strzelcach Opolskich (jeden
budynek podpiwniczony, drugi z garażami na kondygnacji podziemnej) z lokalami mieszkalnymi
o powierzchni użytkowej w przedziale od 50 do 75 m².
W roku 2020 realizacja zamówienia objęła: opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej,
sporządzenie projektów budowlanych, wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów,
kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
„Strzelce Opolskie. Twoje M” to program budownictwa wielorodzinnego oparty o wdrażane po raz
pierwszy w gminie rozwiązania. Rolę społecznego developera pełni tu gmina Strzelce Opolskie
(przekazując grunt i projekt), jednak na całej inwestycji nie zarabia, bo do ceny mieszkań nie dolicza
się marży.
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III.1.4. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego oraz ochrona
środowiska
Wdrożone rozwiązania w zakresie ograniczenia niskiej emisji:
➢ w ramach zakończonej II edycji programu „Oddychaj bez smogu” w roku 2020 udzielono
dotacji dla 41 wnioskodawców na łączną kwotę 103 811,58 zł.
W ramach programu zlikwidowano stare i nieefektywne piece węglowe i zastąpiono je
ekologicznymi źródłami ciepła:

Rodzaj nowego źródła
kocioł na ekogroszek klasy 5

16

kwota dotacji
[zł]
42 000,00

kocioł na pellet klasy 5

11

28 000,00

kocioł gazowy

8

17 500,00

pompa ciepła

1

2 500,00

ogrzewanie elektryczne

2

4 500,00

Lp.

Lokalizacja
inwestycji

1. Strzelce Opolskie
Błotnica
2. Strzelecka
3. Grodzisko
4. Rozmierka
5. Szczepanek
6. Płużnica Wielka
7. Kalinowice
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liczba wniosków

liczba
wymienionych
źródeł
ogrzewania

Lp.

Lokalizacja
inwestycji

liczba
wymienionych
źródeł ogrzewania

9

8.
9.

Szymiszów
Dziewkowice

4
3

3
3
7
1
1
2

10.
11.
12.
13.

Kadłub
Sucha
Rożniątów
Warmątowice

2
5
1
1
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➢ w ramach programu ochrony powietrza pn.: „Zatrzymać smog” zlikwidowano stare źródła
ogrzewania i zastąpiono je źródłami ekologicznymi:

Rodzaj nowego źródła

liczba zamontowanych
źródeł

kocioł na ekogroszek klasy 5

2

kocioł na biomasę (pellet) klasy 5

6

kocioł gazowy

19

panele fotowoltaiczne

6

pompy ciepła

10

➢ zrealizowano zadanie inwestycyjne obejmujące „Termomodernizację i remont budynku przy
ul. Krakowskiej 4 w Strzelcach Opolskich”. Gmina Strzelce Opolskie, jako pierwsza jednostka
samorządowa w Polsce, po spełnieniu wszystkich warunków formalno-technicznych uzyskała
premię remontową z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 118 579,87 zł,
stanowiących 50% kosztorysu inwestycji.

Wdrożone rozwiązania wykorzystujące OZE:
➢ w roku 2020 w ramach realizacji zadania wymieniono uszkodzone panele fotowoltaiczne na
dachu budynku w Kalinowicach przy ul. Strzeleckiej. Zadanie zrealizowane zostało przez firmę
SOLARTIME Sp. z o.o. z Rzeszowa. Wartość wykonanych robót wyniosła 7 341,78 zł,
➢ realizacja gminnego Programu „Oddychaj bez smogu”- w ramach zadania wymieniono stare
kotły węglowe na nowe, ekologiczne źródła ciepła - pompy ciepła w ilości 5 sztuk. Łącznie
udzielono dotacji w wysokości 4 500,00 zł.

Zrealizowane działania dotyczące usprawnienia gospodarki odpadami:
➢ opracowanie, druk i kolportaż harmonogramów - liczba działań 1, nakład 6700 sztuk,
➢ druk ulotek dot. odpadów poremontowych - liczba działań 1, 1000 sztuk,
➢ druk naklejek na pojemniki - liczba działań 1, nakład 1 400 sztuk,
➢ publikacja informacji i ogłoszeń w „Strzelcu Opolskim”, liczba działań 2,
➢ funkcjonowanie aplikacji „MOJE ODPADY” - liczba działań 1.
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Działania zwiększające świadomość mieszkańców gminy Strzelce Opolskie w zakresie ochrony
środowiska. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych dla zrównoważonego
rozwoju, programy i wydarzenia ekologiczne:
➢ prowadzenie spotkań edukacyjnych z zakresu gminnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w Centrum Edukacyjnym oraz PSZOK - liczba działań 2,
➢ programy ekologiczne, w tym związane z gospodarką odpadami komunalnymi realizowane
przez placówki oświatowe - liczba działań 16,
➢ zlecenie usługi polegającej na opracowaniu i dostarczeniu scenariuszy zajęć edukacyjnych
w PSZOK w Szymiszowie oraz w sali dydaktycznej w ramach projektu: Kompleksowa
kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania
odpadami pod nazwą „Eko-Logika” - liczba działań 1,
➢ zlecenie wykonania tablicy interaktywnej koło wiedzy 90/60 cm oraz tablicy dwustronnej, jako
doposażenie PSZOK w Szymiszowie w ramach projektu: Kompleksowa kampania
informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod
nazwą „Eko-Logika” - liczba działań 1,
➢ publikacja informacji prasowej nt. podsumowania projektu: Kompleksowa kampania
informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod
nazwą „Eko-Logika” - liczba działań 1,
➢ emisja spotu informacyjnego promującego PSZOK w Szymiszowie, który został wyemitowany
w telewizji kablowej oraz w mediach społecznościowych - liczba działań 1,
➢ zakup stojaków na worki na odpady, przeznaczonych do celów edukacyjnych liczba działań 1,
➢ realizacja projektów związanych z Edukacją ekologczną:
−

Gminny konkurs ekologiczny dla klas I-III, koszt zadania wyniósł 1 480,00 zł
(organizator Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich),

−

„W zgodzie z naturą”, koszt zadania wyniósł 4 200,00 zł (organizator Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich),

−

„Woda skarb bezcenny”, koszt zadania wyniósł 2 450,00 zł (organizator Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich),

−

„7 Love eko”, koszt zadania wyniósł 1 800,00 zł (organizator Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich),

−

„We love eko”, koszt zadania wyniósł 1 500,00 zł (organizator Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich),

−

„Na ekologicznych ścieżkach Opolszczyzny”, koszt zadania wyniósł 2 040,00 zł
(organizator Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie),
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−

„Przyroda blisko nas - przedszkolaki poznają zwierzęta w bliskim otoczeniu”, koszt
zadania wyniósł 2 300,00 zł (organizator Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy
Strzeleckiej),

−

„Tajemnice wody”, koszt zadania wyniósł 2 400,00 zł (organizator Zespół Placówek
Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej),

−

„Ścieżka zmysłów - zaczarowany ogród zmysłów”, koszt zadania wyniósł 4 000,00 zł
(organizator Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach),

−

„Zdrowy tryb życia poznajemy, ze zwierzętami i przyrodą obcujemy”, koszt zadania
wyniósł 2 050,00 zł (organizator Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach),

−

„Na tropie skarbów przyrody i kultury”, koszt zadania wyniósł 2 200,00 zł (organizator
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach),

−

„Przyroda wokół nas”, koszt zadania wyniósł 1 950,00 zł (organizator Zespół Placówek
Oświatowych w Dziewkowicach),

−

„Zielony zakątek”, koszt zadania wyniósł 1 200,00 zł (organizator Zespół Placówek
Oświatowych w Dziewkowicach),

−

„Jesteśmy częścią przyrody”, koszt zadania wyniósł 3 600,00 zł (organizator Zespół
Placówek Oświatowych w Kadłubie),

−

„Pożyteczne pszczółki”, koszt zadania wyniósł 950,00 zł (organizator Zespół Placówek
Oświatowych w Kadłubie),

−

„Naukowa ekoprzygoda z przyrodą”, koszt zadania wyniósł 2 100,00 zł (organizator
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce),

−

„Promocja ekologiczna naszej Gminy i powiatu Strzelce Opolskie”, koszt zadania
wyniósł 2 700,00 zł (organizator Zespół Placówek Oświatowych w Suchej),

−

„Tropami przyrody”, koszt zadania wyniósł 700,00 zł (organizator Przedszkole
Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich),

−

„Gdy wokół dymią kominy - my w lesie się schronimy”, koszt zadania wyniósł
390,00 zł (organizator Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich),

−

„Gdy wszystko kolorowo i czysto - to znak, że już przedszkolak dba o środowisko”,
koszt zadania wyniósł 1 199,00 zł (organizator Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach
Opolskich),

−

„Przedszkolaki na ścieżkach przyrody”, koszt zadania wyniósł 1 100,00 zł (organizator
Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich),

−

„Stumilowy las wita nas- przedszkolaki poznają las, koszt zadania wyniósł 1 224,00 zł
(organizator Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich),

−

„Podróże przedszkolaków do krainy przyrody”, koszt zdania wyniósł 2 500,00 zł
(organizator Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich),

40

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

−

„Oszczędzaj wodę kochaj przyrodę”, koszt zadania wyniósł 1 925,00 zł (organizator
Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich),

−

„Tropiciele leśnej przyrody”, koszt zadania wyniósł 5 500,00 zł (organizator
Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich),

−

„Każdemu bliska ochrona środowiska”, koszt zadania wyniósł 900,00 zł (organizator
Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich),

−

„Foto ekoprzedszkolak”, koszt zadania wyniósł 1 554,00 zł (organizator Przedszkole
Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich),

−

„Ekoprzedszkolaki wyruszają w świat przyrody”, koszt zadania wyniósł 1 650,00 zł
(organizator Przedszkole Publiczne nr 10 w Strzelcach Opolskich),

−

„Podróże przedszkolaków do krainy przyrody”, koszt zadania wyniósł 1 140,00 zł
(organizator Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich),

−

„Przedszkolaki szlakiem Góry św. Anny”, koszt zadania wyniósł 630,00 zł (organizator
Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich),

−

„W gospodarstwie jest nam raźnie- środowisko to…”, koszt zadania wyniósł
1 200,00 zł (organizator Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich),

−

„Przedszkolaki poznają zwierzęta egzotyczne”, koszt zadania wyniósł 1 230,00 zł
(organizator Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich),

−

„Przedszkolaki w ogrodzie botanicznym”, koszt zadania wyniósł 645,00 zł (organizator
Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich),

−

„Ochrona środowiska inaczej”, koszt zadania wyniósł 1 000,00 zł (organizator
Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich),

−

„Woda źródło życia”, koszt zadania wyniósł 1 024,75 zł (organizator Przedszkole
Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich),

−

„Podróże do krainy przyrody”, koszt zadania wyniósł 500,00 zł (organizator
Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich),

−

„Eko spacer po Opolu”, koszt zadania wyniósł 1 080,00 zł (organizator Przedszkole
Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich),

−

„Gminny konkurs plastyczny - zwierzęta dżungli”, koszt zadania wyniósł 1 000,00 zł
(organizator Przedszkole Publiczne nr 9 w Strzelcach Opolskich),

−

„Fauna i flora w dziecięcej interpretacji”, koszt zadania wyniósł 2 400,00 zł
(organizator Przedszkole Publiczne nr 9 w Strzelcach Opolskich),

−

„Ekologiczne spotkania przedszkolaków gminy We are the world”, koszt zadania
wyniósł 1 690,00 zł (organizator Przedszkole Publiczne nr 9 w Strzelcach Opolskich),

−

„Polska niezapominajka 2020 gminny konkurs plastyczny”, koszt zadania wyniósł
2 100,00 zł (organizator Przedszkole Publiczne nr 9 w Strzelcach Opolskich),
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−

„Kocham przyrodę przez cały rok- spotkania z przyrodą w plenerze”, koszt zadania
wyniósł 2 750,00 zł (organizator Przedszkole Publiczne nr 4 w Strzelcach Opolskich),

−

„Lasy to zielona płuca miast”, koszt zadania wyniósł 853,70 zł (organizator Przedszkole
Publiczne nr 4 w Strzelcach Opolskich),

−

„Każde stworzenie na świecie potrzebuje wody, wiecie?”, koszt zadania wyniósł
2 075,00 zł (organizator Przedszkole Publiczne nr 4 w Strzelcach Opolskich),

−

„Dbamy o środowisko” , koszt zadania wyniósł 1 900,00 zł (organizator Przedszkole
Publiczne nr 4 w Strzelcach Opolskich),

−

„Kropelka wody”, koszt zadania wyniósł 1 400,00 zł (organizator Przedszkole
Publiczne nr 4 w Strzelcach Opolskich),

−

„Dziecko bliżej przyrody”, koszt zadania wyniósł 2 750,00 zł (organizator Przedszkole
Publiczne nr 10 w Strzelcach Opolskich),

−

„Działania prozdrowotne” - koszt zadania

4 000,00 zł

(organizator Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.

Osiągnięte w roku 2020 wartości wyżej wymienionych wskaźników wskazują, iż cel strategiczny
– „Rozwój infrastruktury technicznej, gospodarczej i społecznej gminy” jest realizowany.

IV.

Wskaźniki realizacji kierunku rozwoju „Współpraca z otoczeniem”
IV.1. Cel strategiczny - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Rok
Wskaźniki

2020

CEL OPERACYJNY: IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych
Liczba usług publicznych możliwych do załatwienia on-line [szt.]

21

CEL OPERACYJNY: IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego
Szacunkowa liczba podjętych czynów społecznych

75

(realizacji zadań w czynie społecznym) [szt.]
Liczba dokumentów poddanych konsultacjom społecznym [szt.]

8

Liczba zorganizowanych spotkań w ramach konsultacji społecznych [szt.]

2

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

4

42

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

IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych
Od czasu realizacji 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 w roku 2020:
➢ 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,
➢ zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu,
➢ dopisanie mieszkańca do spisu wyborców,
➢ 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,
➢ wydawanie gadżetów promocyjnych.
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IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego
Mieszkańcy sołectw w gminie Strzelce Opolskie bardzo aktywnie angażują się w życie swoich
miejscowości realizując różne przedsięwzięcia i projekty. Są to zarówno prace inwestycyjnoremontowe, jak również prace przy organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych.
W roku 2020 wiele inicjatyw nie powiodło się ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, dlatego też
zrealizowano znacznie mniej działań, niż w latach ubiegłych.

W 2020 roku realizowanych zostało kilkadziesiąt zadań (ok. 75 ) w ramach czynów społecznych
m.in.:
➢ w zakresie gospodarki rolnej, leśnej, a także utrzymania dróg i rowów melioracyjnych:
−

mieszkańcy przy użyciu własnego sprzętu wykonali remonty dróg transportu rolnego
z wykorzystaniem materiałów sfinansowanych z budżetu gminy w sołectwach: Dziewkowice,
Grodzisko, Kadłub-Piec, Niwki, Osiek,

−

przeprowadzono konserwację tablic powitalnych,

➢ w zakresie bieżącego utrzymania terenów gminnych w sołectwach:
−

prace porządkowe i zagospodarowanie terenów zielonych, w tym koszenie placów, boisk
i poboczy, pielenie klombów, nasadzenia kwiatów i drzewek,

−

utrzymywanie i porządkowanie kapliczek i krzyży przydrożnych,

−

wykończenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Grodzisku,

−

prace porządkowe i wykończeniowe przy „Kadłubskiej zagrodzie” w Kadłubie Wsi,

−

dokończono prace w nowym pomieszczeniu sołeckim w Płużnicy Wielkie.

Dokumenty poddane konsultacjom społecznym w roku 2020 w gminie Strzelce Opolskie:
➢ Projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Opolskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
➢ Projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Opolskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
➢ Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Strzelce
Opolskie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych
ogródków działkowych.
➢ Konsultacje projektu 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 2021.
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➢ Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
➢ Konsultacje w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Spotkania zorganizowane w ramach konsultacji społecznych.
➢ Spotkanie poglądowo-konsultacyjne dotyczące projektu Studium skierowane dla radnych,
kierowników, dyrektorów i pracowników merytorycznych w siedzibie Urzędu Miejskiego
w dniu 3 marca 2020 r.,
➢ Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami w dniu 10 września
2020 r.

Podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie gminy Strzelce Opolskie:
➢ Strzelecka Spółdzielnia Socjalna - powstała na bazie likwidowanego z mocy ustawy
Gospodarstwo Pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.
Działalność Spółdzielni skierowana jest głównie na usługi gastronomiczne.
➢ Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA" - organizacja tworząca system wsparcia dla
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
➢ Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej. W ramach Stowarzyszenia
działa: Centrum Integracji Społecznej, które realizuje złożony zakres programu zatrudnienia
socjalnego poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Celem zajęć w Centrum jest
zapobieganie dalszemu wykluczeniu społecznemu osób w nich uczestniczących, nauka
umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, a przede wszystkim pomoc
w nabyciu kwalifikacji umożliwiających powrót na rynek pracy.
Reintegracja zawodowa jest realizowana w następujących warsztatach:
−

warsztat krawiecki - przeróbki odzieży, wszywanie zamków, sprzedaż wyrobów własnych,
tj. fartuszki kuchenne, czapki, torby młodzieżowe i na zakupy, serwety, obrusy, pościel
dziecięca,

−

warsztat ogrodniczy - uprawa warzyw ekologicznych m.in.: ogórków, pomidorów, fasoli,
buraków, cukinii, pietruszki, koperku oraz marchewki,

−

warsztat pracy w drewnie - meble ogrodowe i działkowe, naprawy i przeróbki stolarskie,

−

warsztat rękodzielniczo-porządkowy - prace porządkowe, utrzymanie czystości obiektów
użytkowych,

−

warsztat pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych - wykonywanie prac zleconych przez
podmioty zewnętrzne, koszenie trawników, prace porządkowe, sadzenie drzew i krzewów
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ozdobnych, przycinanie krzewów i roślin, zakładanie trawników

oraz ich pielęgnacja,

przygotowywanie terenu glebogryzarką do nasadzeń, melioracja rowów,
−

warsztat gospodarczy - obróbka i sprzedaż drewna opałowego, utrzymanie czystości obiektów
użytkowych, sprzątanie hal i magazynów, odśnieżanie, poziome porządkowanie ulic
i chodników.

Reintegracja społeczna realizowana jest poprzez działania mające na celu kształcenie umiejętności
pozwalających na adekwatne pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych
osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu.

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 zarzadzania 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 2020.
Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do
osiągnięcia założonych celów, objęte zostały strefy życia społecznego, gospodarczego, a także
środowiska.
Analiza osiągniętych w 2020 roku wartości wskaźników celów Strategii wykazała, iż pomimo
wystąpienia stanu pandemii spowodowanej wirusem COVID-19 i realizacji niektórych zadań
w ograniczonym zakresie - w ramach każdego celu strategicznego podjęte zostały przedsięwzięcia oraz
działania zmierzające do realizacji założonej wizji.
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