Raport z monitoringu
„Strategii Rozwoju gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-2020”

2018

„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 2018 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
oraz

analiza

i

dostosowanie

interpretacja

danych

podejmowanych

pozwalają

działań

do

na

ocenę

realizacji

zmieniających

się

Strategii
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, spółek gminnych oraz na podstawie innych
ogólnodostępnych danych.
Raport podzielony został na cztery części odpowiadające czterem celom strategicznym.
Każda część przedstawiona jest w formie opisowej oraz tabelarycznej.
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WSKAŹNIKI OGÓLNE

Rok
Wskaźniki

2018

Wartość środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych
przez samorząd gminny

5 925 819,67

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

4

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

361 164,43
12

zewnętrznych przez inne podmioty niż samorząd gminny
Głównym źródłem bezpośredniego zwiększenia majątku gminy są inwestycje. Programy
inwestycyjne gminy zakładają, że część środków na ich realizację pochodzić będzie ze źródeł
zewnętrznych.
W 2018 r. gmina Strzelce Opolskie zrealizowała z udziałem środków zewnętrznych następujące
projekty:
➢ „Budowa centrum „Parkuj i Jedź” w Strzelcach Opolskich” w partnerstwie z pozostałymi
gminami Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego otrzymała dofinansowanie inwestycji
w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”
planowanego do realizacji w ramach RPO WO działanie 3.1.1. Strategie niskoemisyjne
w miastach subregionalnych. Koszt projektu (części gminy Strzelce Opolskie) wyniósł
2 397 336,02 zł. z czego dofinansowanie 64,6 % co stanowi 1 389 400,10 zł.
➢ „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie, tzw. Park leśny przy ul. Opolskiej
– etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W zakresie robót
zrealizowano pielęgnację i nasadzenia roślin, budowę alejek i ścieżek rowerowych, budowę
oświetlenia oraz zakup małej architektury. Całkowity koszt projektu wyniósł 1 122 395,62 zł,
z czego dofinansowanie wyniosło 954 036,28 zł co stanowi 80 % kosztów kwalifikowalnych.
➢ „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach
Opolskich” planowanego do realizacji w ramach RPO WO działanie 6.1 Infrastruktura
drogowa. Całkowita wartość projektu to 3 873 012,71 zł z czego dofinansowanie wyniosło
2 128 457,29 zł.
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➢ Gmina Strzelce Opolskie w partnerstwie z pozostałymi gminami Subregionu KędzierzyńskoStrzeleckiego otrzymała dofinansowanie inwestycji pn.: Efektywność energetyczna
w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego w ramach RPO WO
działania 3.2 Efektywność energetyczna, poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna
w budynkach publicznych. W ramach projektu przeprowadzono termomodernizację
Publicznego Przedszkola nr 4, 8 i 9 w Strzelcach Opolskich. Koszt projektu to (części gminy
Strzelce Opolskie) 1 710 501,77 z czego dofinansowanie wyniosło 1 453 926 zł (85%).
Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich w roku 2018 zrealizował projekty:
➢ EDUKO

(Edukacja Kulturalna Opolszczyzny) „Magiczna ścianka wspomnień" - projekt

dotyczył warsztatów fotograficznych oraz plastyczno- artystycznych dla dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych w tym z dysfunkcjami. Warsztaty zostały oparte na historii miasta i jego
mieszkańców, odbywały się w świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach oraz w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich. Zakończyły się wystawą starych fotografii oraz
wydaniem pamiątkowych pocztówek.
➢ Równać Szanse „Miejska dżungla naszych filmowych marzeń" - projekt adresowany do
22- osobowej grupy młodzieży wykazującej swoje zainteresowanie teatrem, malarstwem
i filmem. Przedsięwzięcie miało formę 12 miesięcznych warsztatów teatralnych, plastycznych
i filmowych odbywających się w Strzeleckim Ośrodku Kultury pod okiem profesjonalistów zawodowego aktora Tomasza Stochniała, plastyka Adama Michalika i filmowca - Piotra
Kowalskiego. Odbyły się również liczne wyjazdy i spotkania integracyjne. Efektem finalnym
była miejska gra terenowa oparta na dziejach miasta Strzelce Opolskie. Projekt zrealizowany
został dzięki dofinansowaniu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.
➢ The Giving Circle Krąg Darczyńców „Niepełnosprawni sprawni w kulturze" - Stowarzyszenie
Kraina św. Anny - cykl warsztatów teatralnych i ceramicznych dla niepełnosprawnych
mieszkańców i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich.
Warsztaty zakończone zostały happeningiem ulicznym. Ambasadorem projektu został Ks. Józef
Krawiec.
➢ Działaj Lokalnie „Na magicznej ścianie - działaj z entuzjazmem!" - warsztaty manualne oraz
fotograficzne dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej na Mokrych Łanach, prowadzone
przez grupę nieformalną „Poszukiwacze nowego”. W trakcie warsztatów wykonano
wielofunkcyjną ściankę o właściwościach tablicowo - magnetycznych.
➢ Działaj Lokalnie „W miodowej społeczności" - Nowa Wieś - warsztaty artystyczno- edukacyjne
związane z tematem ochrony pszczół. Warsztaty prowadzone przez grupę nieformalną
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„Zakręceni Tradycją”. Uczestnicy spotkań otrzymali możliwość zwiedzenia pasieki, wykonania
ozdobnych magnesów, miodowych ciasteczek oraz posadzenia wokół świetlicy miododajnych
roślin.
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich zrealizował projekty:
➢ „Maluch plus” edycja 2018 - ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego otrzymano finansowe wsparcie projektu złożonego w module
2 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch plus” edycja
2018 w wysokości 144 000,00 zł.

Ponadto:
Projekt „Opolskie dla rodziców i opiekunów” - na podstawie porozumienia gmina
Strzelce Opolskie wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w zakresie finansowania
kosztów opiekuna dziennego oraz ich praktycznego zastosowania na terenie gminy przystąpiła
do realizacji projektu „Opolskie dla rodziców i opiekunów” nr RPOP.07.06.00-16.0001/16
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej VII - Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 - Godzenie życia
prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020. Celem projektu było zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy oraz
wsparcie rodzin w sprawowaniu przez nie funkcji opiekuńczej wobec dzieci. Faktyczne
objęcie opieką dzieci do lat 3 uzależnionej jest od wskazań potrzeb Wojewódzkiego Urzędu
Pracy. W roku 2018 opieką objętych zostało 2 dzieci. Koszt zadania wyniósł 47 264,04 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich zrealizował projekty:
➢ Pozyskano dotację w wysokości 35 000,00 zł na wykonanie zadania pn.: „Instalacja hydrantowa
w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich”, które realizowano
od października do listopada 2018 roku. Pozyskane środki pochodziły z dotacji celowej,
przekazanej przez Wojewodę Opolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. Całkowity koszt remontu wyniósł
22 336,74 zł. Przedsięwzięcie to wynikało z zaleceń aktualizowanej w roku 2017 Instrukcji
Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku ŚDS. Ponadto z pozyskanej dotacji przeprowadzono
prace dekarsko- remontowe w budynku ŚDS na kwotę 5 127,50 zł oraz zakupiono szafy do
pracowni technicznej oraz szatni pracowników na łączną kwotę 7 535,76 zł.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich zrealizował projekty:
➢ Projekt pn.: „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo
- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja
Społeczna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Otrzymano dotację w łącznej kwocie
40 699,32 zł. Wsparciem asystenta objęto 24 rodziny z terenu miasta i gminy Strzelce Opolskie.
Projekt realizowany był do 31.12.2018 r. W ramach umowy Ośrodek został zobowiązany
utrzymać stanowisko pracy przez kolejne 24 miesiące.
➢ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Programu asystent
rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018, na pokrycie wydatków związanych
z zatrudnieniem asystenta rodziny (koszty wynagrodzenia). Gmina Strzelce Opolskie
zakwalifikowała się do otrzymania dotacji w kwocie 25 149,00 zł.
➢ W związku z ogłoszonym konkursem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej gmina
Strzelce Opolskie otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na
lata 2015 - 2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +”. W ramach realizacji
zadania organizowano wyjazdy rekreacyjno- integracyjne, zajęcia rekreacyjno- sportowe oraz
spotkania

kulturalne

w oparciu

o rozpoznanie

potrzeb

środowiska

senioralnego.

Koszt całkowity zadania wyniósł 72 512,01 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 29 004,80 zł.
➢ W roku 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w konkursie grantowym
na realizację projektu „Pieszo w kierunku pasji” w kwocie 3 000,00 zł. Realizatorem projektu
była grupa nieformalna „Razem dla seniorów”. Projekt został sfinansowany ze środków
Programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Celem projektu
było rozwijanie pasji wśród mieszkańców gminy poprzez piesze wędrówki, poznawanie
zabytków, otaczającej przyrody, warsztaty plastyczne, propagowano aktywny styl życia.
Uczestnicy wykonali z poznanych miejsc prace plastyczne, które można było zobaczyć na
wystawach w Strzeleckim Ośrodku Kultury oraz Klubie Senior +.
➢ W okresie od 10.01.2018 r. do 31.12.2018 r. realizowany był projekt „Streetworking w gminie
Strzelce Opolskie” na podstawie Zarządzenia Nr 177/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 14.08.2013 r. Projekt miał na celu poprawę jakości życia i doprowadzenie do zmiany
postawy oraz sposobu myślenia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W ramach
projektu pracę świadczył 1 streetworker, który ściśle współpracował z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Ośrodkami Leczenia Odwykowego, itp.
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W przypadku osób bezdomnych najczęstszą potrzebą w pierwszym etapie wspierania jest
zapewnienie pomocy doraźnej w postaci posiłku, odzieży, bielizny osobistej, obuwia,
umożliwienia kąpieli. Innym działaniem podejmowanym w ramach Punktu była pomoc
informacyjno- doradcza, polegająca na przekazywaniu osobom zgłaszającym się do Punktu
wiedzy na temat przysługujących im praw i sposobów korzystania z nich, pomocy
w wyrobieniu dokumentów, pomocy w uzyskaniu różnego rodzaju świadczeń, motywowaniu
do podjęcia leczenia odwykowego, pomocy w nawiązaniu kontaktu z ośrodkami leczenia
uzależnień, wspieraniu osób poddających się terapii.

➢ Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego w podprogramie 2018. W ramach tego
programu osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy skorzystały ze wsparcia w postaci
żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających,
edukacyjnych i włączających. Ponadto Ośrodek realizował Umowę na przekazanie produktów
rolnych dla osób potrzebujących w ramach, której otrzymano 20,461 ton jabłek o wartości
30 282,28 zł oraz umowę zawartą z Bankiem Żywności w Opolu w ramach współpracy
w programie „Nie Marnuj Jedzenia”, gdzie otrzymano 5503 ton artykułów spożywczych
o łącznej wartości 35 618,02 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 30 października 2018
roku rozpoczął współpracę z siecią „BIEDRONKA” celem odbioru artykułów spożywczych
z bardzo krótkim terminem ważności. Artykuły te przekazywane są osobom korzystającym
z pomocy społecznej. Ilość przekazanych artykułów wyniosła 1462 tony na łączną wartość
14 273,00 zł.

Informacje o osiągniętym wskaźniku pozyskano z jednostek organizacyjnych gminy Strzelce Opolskie
oraz statystyki własnej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
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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
2018

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.]

5

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

151

Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku

3,5

produkcyjnym [%]
Wskaźnik zatrudnienia [%]

28,5

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

67

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

I.1.1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy
Inwestycje na obszarze terenów inwestycyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie.
➢ Firma Coroplast przy ulicy Ciepłowniczej w Strzelcach Opolskich wybudowała trzecią halę
pod nowy zakład produkcji nowej generacji przewodów czujnikowych i sterowniczych.
Stan zatrudnienia na koniec 2018 roku wzrósł o 140 osób i wyniósł w roku 2018 - 570
osób.
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3

➢ „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej
w Strzelcach Opolskich”. Zadanie polegało na gruntownej przebudowie drogi gminnej
nr 105417 O łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich, wykonaniu
ciągów pieszych i pieszojezdnych a także miejsc postojowych oraz systemu odwodnienia
i oświetlenia ulicznego oraz niezbędnego oznakowania pionowego i poziomego.
Wartość zadania wyniosła 3 915 763,82 zł. Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
➢

„Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie” - w ramach realizowanego
projektu powstała droga gminna wraz z drogami manewrowymi łącząca ul. Kościuszki
i ul. Piłsudskiego, 163 miejsca postojowe, w tym 6 dla osób z niepełnosprawnością, chodnik
i ścieżka pieszorowerowa wzdłuż drogi, oświetlenie terenu, toaleta publiczna, punkt
ładowania samochodów elektrycznych, wiaty wraz ze stanowiskami dla rowerów oraz
oświetlenie ulic stanowiących dojścia i dojazdy do terenu centrum „Parkuj i Jedź”.
Wymieniono również 40 słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego na terenie miasta
Strzelce Opolskie na oprawy LED na ulicach: Dworcowa, Karola Miarki, Piłsudskiego,
Jordanowska, Ks. Wajdy i Grunwaldzka.

W roku 2018 z ulgi podatkowej dla nowych inwestycji skorzystało 5 przedsiębiorców na łączną kwotę
89 672,78 zł. Dla porównania w roku poprzednim - 9 przedsiębiorców na łączną kwotę 343 168,93 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 2018 zarejestrowano 151, natomiast wykreślono 83 firmy
MŚP (dla porównania w roku 2017 zarejestrowano 118 nowych firm, wykreślono 79).
Saldo netto wynosi 68. Dane dotyczą osób fizycznych rejestrujących działalność gospodarczą,
bez spółek prawa handlowego.
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Według stanu na dzień 1.01.2018 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym wyniosła 3,5 % wobec 19 312 osób

w wieku produkcyjnym (w roku

poprzednim - 4,0 %).
Wskaźnik zatrudnienia (liczba osób pracujących na 1000 ludności - 272) według stanu na dzień
1.01.2018

r.

wyniósł

28,5

%

(dla

porównania

rok

wcześniej

było

to

29,1

%).

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

osób

pracujących

w

gospodarstwach

indywidualnych

w

rolnictwie.

Ludność w wieku produkcyjnym wyniosła 19 312, natomiast liczba osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosła 669.
Powyższe dane dotyczą gminy Strzelce Opolskie.

I.1.3. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno - spożywczego
➢ Szkolenia nt. dopłat do działalności rolniczej organizowane przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, dotyczące zasad przyznawania płatności bezpośrednich oraz zasad
wypełniania wniosku o przyznanie płatności. W ramach zadania odbyły się spotkania
informacyjne dotyczące możliwości pozyskania i wykorzystania środków z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
➢ Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy.
Zadanie polegało na wykoszeniu skarp rowów oraz opryski środkami chwastobójczymi na
terenie gminy Strzelce Opolskie:
•

rów Grabowiec - Kadłub Piec - 2560 mb.,

•

rów Banatki - Kadłub Wieś - 1502 mb.,

•

rów RJ - 1 Kadłub Wieś - 990 mb.,

•

rów RE - Kadłub Piec - 640 mb.,

•

rów R2 Szymiszów Wieś - 320 mb.,

•

rów R15 Rozmierka - 660 mb.,

•

rów A 61 Grodzisko - Rozmierz -1400 mb.,

•

rów A3 Strzelce Opolskie ul. Szpitalna i ul. 1-go Maja - 900 mb.,

•

rów A4 Strzelce Opolskie ul. Budowlanych - 902 mb.,

•

rów przy ul. Błotnickiej w Warmątowicach - 125 mb.
Koszt zadania wyniósł 31 968,00 zł.
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Odmulenia dna rowu i skarpowanie skarp:
•

odmulenie dna rowu Grabowiec na terenie Kadłuba Pieca - 50 mb.,

•

odmulenie dna rowu A4 w Strzelcach Opolskich od ul. Dziewkowickiej do Ogrodów
Działkowych - 232 mb.,

•

odmulenie dna rowu RE w Kadłubie Piecu - 200 mb. (zadanie wykonano w ramach funduszu
sołeckiego),

•

udrożnienie rowu wzdłuż ul. Wiejskiej w Niwkach - 600 mb. (zadanie wykonano w ramach
funduszu sołeckiego). Koszt zadania wyniósł 35.489,50 zł.

Konserwacja rowu A61 - etap IV – wykonano opaski podwójne z kiszek faszynowych na długości
rowu 380 mb. z obu stron oraz odmulenie i wyrównanie skarp na dł. 150 mb. na odcinku Grodzisko
- Rozmierz. Koszt zadania wyniósł 50 000,00 zł.
Informacje o osiągniętym

wskaźniku pozyskano ze statystyki

własnej

Urzędu

Miejskiego

w Strzelcach Opolskich.

I.1.4. Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej, agroturystycznej i ekoturystycznej
gminy
W monitorowanym okresie podjęto działania informacyjno- promocyjne w zakresie popularyzacji
oferty gminy Strzelce Opolskie poprzez: systematyczną organizację imprez kulturalnych promujących
gminę, uaktualnianie oferty na stronie internetowej gminy, na portalu społecznościowym oraz
w publikacjach wydanych przez gminę Strzelce Opolskie:
➢ Strzelecki Zlot Foodtrucków.
➢ Organizacja cyklicznych imprez: Dni Ziemi Strzeleckiej, Bieg uliczny im. Euzebiusza Ferta,
Jarmark Bożonarodzeniowy, Zlot Zabytkowych Samochodów oraz Strzeleckie Spotkania
Amatorskich Teatrów Lalek.
➢ Organizacja imprez sportowych, kulturalnych oraz promocyjnych objętych Honorowym
Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich: Liga Miast Opolszczyzny (wnioskodawca: UKS
Kronos), I Strażacki Turniej Halowy Piłki Nożnej MDP (wnioskodawca: Ochotnicza Straż
Pożarna w Grodzisku), VI Turniej Futsalu Księży o Puchar księdza Zygmunta Lubienieckiego
(wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka), Konkurs zdobienia jaj Kroszonki
2018 (wnioskodawca: Strzelecki Ośrodek Kultury), Zimowy mityng rekreacyjno- sportowy dla
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par, Zimowy wieczór na lodowisku dla par (Strzeleckiej Stowarzyszenie na rzecz Edukacji
Lokalnej), Festiwal przedszkolaka – Ekozoolandia - Poznaj pszczołę (wnioskodawca:
Strzelecki Ośrodek Kultury), V Dzień Sportu (wnioskodawca: Publiczne Przedszkole nr 8
w Strzelcach Opolskich), Laury Ziemi Strzeleckiej za rok 2017 (wnioskodawca:
Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka), XII Ogólnopolski Turniej Strzelca Piłki Siatkowej
(wnioskodawca: UKS Strzelce Opolskie), Programy edukacyjne i profilaktyczne o tematyce
antynikotynowej (wnioskodawca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), Indywidualne
i Drużynowe Mistrzostwa woj. Opolskiego w tenisie stołowym (wnioskodawca: Opolski
Związek Tenisa Stołowego), Obchody 120- lecia OSP Sucha (wnioskodawca: OSP Sucha),
Zawody wędkarskie z okazji Konstytucji 3 maja o Puchar Burmistrza (wnioskodawca: Polski
Związek Wędkarski), 20- lecie zespołu Viva la musica (wnioskodawca: Zespół wokalny Viva
la musica), II Rajd Rowerowy Dookoła Opolszczyzny (wnioskodawca: PTTK Kamienie
Szlachetne), 90-lecie OSP w Szymiszowie (wnioskodawca: OSP Szymiszów), XV Wojewódzki
Konkurs Wiedzy Technicznej (wnioskodawca: Zespół Placówek Oświatowych Ósemka),
XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (wnioskodawca: Strzelecki Ośrodek Kultury), XIII Miting
lekkoatletyczny (wnioskodawca: UKS Kusy), XIII Festiwal Piosenki Wartościowej
(wnioskodawca: Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie), Zawody strongmanów z okazji
Jubileuszu 70- lecia przedszkola (wnioskodawca: Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach),
Dni Grodziska - Razem dla dzieci (wnioskodawca: Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Grodzisku), VI Miting Pływacki osób niepełnosprawnych (wnioskodawca: Zespół Szkół
Specjalnych przy DPS Kadłub), IV Otwarte Zawody Pływackie Ziemi Strzeleckiej
(wnioskodawca: CRWiS Strzelec), Drużynowe Zawody Pływackie Dzieci 10 - 11 lat
(wnioskodawca:

UKS Kronos),

Młodzieżowy

oraz

Ogólnopolski

Plener

Malarski

(wnioskodawca: Strzelecki Ośrodek Kultury), Mistrzostwa Opolszczyzny w Taekwon-do
(wnioskodawca: Opolski Klub Taekwon-do), Mini Mundial Przedszkolaków (wnioskodawca:
SKS Piast Strzelce Opolskie), II Konferencja Samorządów Szkolnych (wnioskodawca:
Młodzieżowa Rada Gminy), 20-lecie Uniwersytetu (wnioskodawca: Uniwersytet Trzeciego
Wieku),

IV

Rajd

Rowerowy

Stowarzyszenia

Ziemia

Strzelecka

(wnioskodawca:

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka), XIV Konkurs pieśni bożonarodzeniowych ES Wihnachtet
(wnioskodawca: TSKN na Śląsku Opolskim Koło Błotnica Strzelecka), Turniej Jubileuszowy
w Tenisie Stołowym (wnioskodawca: Opolski Związek Tenisa Stołowego), Festyn z okazji
60-lecia istnienia Klubu (wnioskodawca: LKS Czarni Kalinów), Strzeleckie Ogrody Jazzowe
(wnioskodawca: Strzelecki Ośrodek Kultury), 48 Strzelecki Przegląd Teatrów Lalek
(wnioskodawca: Strzelecki Ośrodek Kultury), Sobota z Zaksą (wnioskodawca: ZAKSA
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Strzelce Opolskie), Strzelecki Weekend Sumo (wnioskodawca: UKS Siódemka), Zawody
Sportowo- Obronne (wnioskodawca: LOK Huzar), Grand Prix Polski w Tenisie Stołowym
(wnioskodawca: Opolski Związek Tenisa Stołowego), projekt „Tutaj żyję, tutaj rosnę, kocham
swą Ojczyznę Polskę” (wnioskodawca: Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich),
Projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała” (wnioskodawca: Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 7), XIV Wojewódzki Halowy Turniej Sportowy Środowiskowych Domów Samopomocy
(wnioskodawca: Środowiskowy Dom Samopomocy), Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki
Nożnej z okazji 100- lecia odzyskania Niepodległości (wnioskodawca: SKS Piast Strzelce
Opolskie), Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji 100- lecia odzyskania
Niepodległości, VI Mistrzostwa Szkół Wiejskich w Pływaniu (wnioskodawca: PSP Błotnica
Strzelecka).
➢ Prowadzenie profilu gminy Strzelce Opolskie na portalu społecznościowym Facebook, gdzie
zamieszczane są na bieżąco wszelkie informacje, ciekawostki i wydarzenia z naszego rejonu.
➢ Witryna gminy www.strzelceopolskie.pl.
➢ Promocja wizerunku gminy przez klub sportowy ZAKSA Strzelce Opolskie.
➢ Akcja promocyjna w radio - stała umowa z Radiem Doxa.
➢ Stoiska

reklamowe

na

targach,

imprezach

w

ramach

kontaktów

zagranicznych

m.in.: Jarmark Bożonarodzeniowy w Soest, zjazd miast Hanzy w Rostoku, Międzynarodowy
Festiwal Filmów promocyjnych w Warszawie, przekazanie materiałów promocyjnych m.in. na
Kongres Europejskiej sieci Odnowy Wsi w Austrii.
➢ Materiały promocyjne m.in.: pocztówki, kubki, długopisy, itp.
➢ Promocja w wydawnictwach zewnętrznych: „Zamki i Pałace na Śląsku” oraz wewnętrznych:
„Sołectwomania”, Informator Strzelecki”.
➢ Wydawnictwa własne - ulotki i mapy, film promocyjny „Góra Kaśka”.

Zakończone inwestycje w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji:
➢ Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie, tzw. Park leśny przy ul. Opolskiej
w Strzelcach Opolskich - etap I. Wartość zadania wyniosła 1 189 299,45 zł. Zakres robót na
powierzchni 8,57 ha obejmował prace przygotowawczo- rozbiórkowe, prace na drzewostanie:
•

wycinkę drzew - 610 szt.,

•

pielęgnację i prześwietlanie - 667 szt.,

•

małą architekturę - ławki z oparciami, kosze metalowe na śmieci, stojaki na rowery,
budki lęgowe dla ptaków, hotele dla owadów, schronienia dla jeży, elementy placu
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zabaw, w tym: zabawki na sprężynie, huśtawki dwusiedziskowe, drabinki, pomost,
ściana wspinaczkowa, ślizgawka,
•

oświetlenie - 24 latarnie parkowe z oprawą LED 42 W,

•

ścieżki parkowe o nawierzchni mineralnej i z kostki betonowej o łącznej powierzchni
2 187 m².

➢ Budowa wiaty rekreacyjnej w Dziewkowicach o pow. 89 m² - w ramach realizacji zadania
powstała wiata rekreacyjna dla mieszkańców sołectwa Dziewkowice. Obiekt przeznaczony na
cele rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa Dziewkowice w ramach których wykorzystywany
jest na spotkania biesiadne, rekreacyjne, kulturowe i społeczne. Wartość zadania wyniosła
51 598,87 zł.
➢ Budynek usług użyteczności publicznej w ramach zadania pn.: „Utworzenie miejsca spotkań
mieszkańców w Ligocie Górnej” - powstał

budynek drewniany, dach kryty dachówką

ceramiczną. Wykonano przyłącze elektryczne do obiektu. Powierzchnia użytkowa 36,21m².
Wartość zadania wyniosła 62 186,05 zł.

Osiągnięte w roku 2018 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
2018

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

47

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

9

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

21

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

499

Liczba zorganizowanych kursów podnoszących kwalifikacje kadry nauczycielskiej

184

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

7

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

1

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

64

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.
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Działania z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz działań wspierających profilaktykę.
Dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka poprzez działania związane z integracją międzypokoleniową
i wzmacnianiem więzi w rodzinie oraz promocję zdrowego aktywnego stylu życia, polegające
w szczególności na zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkańcom gminy Strzelce Opolskie.
➢ Gmina Strzelce Opolskie realizując Gminny Program Profilaktyki wspólnie z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej zorganizowała „Dzień Twórczej Profilaktyki” dla dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców gminy. Akcja ta miała na celu ideę promowania „MODY NA ŻYCIE
WOLNE OD UZALEŻNIEŃ” oraz wskazanie młodym ludziom alternatywnych form
spędzania czasu wolnego. Impreza odbyła się na Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich,
a uczestniczyło w niej ponad 400 uczniów strzeleckich szkół. Celem imprezy, która rozpoczęła
się korowodem „Przestańmy Biec” jaki przeszedł ulicami miasta, była promocja zdrowego stylu
życia oraz apel do młodych ludzi aby nie sięgali po używki. W trakcie happeningu na Placu
Żeromskiego miały miejsce występy artystyczne młodzieży ze strzeleckich szkół, odbył się
pokaz ratownictwa drogowego Straży Pożarnej ze Strzelec Opolskich.
➢ Festyn „MAJÓWKA NA SPORTOWO” dla około 60 dzieci i młodzieży z terenu gminy.
Podczas imprezy dzieci brały udział w wielu konkurencjach sportowych, rozgrywkach piłki
nożnej.
➢ XXIX Ogólnopolski Bieg Strzelca w którym uczestniczyło 780 uczestników.
➢ Kampania Ogólnospołeczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018” - do której gmina przystąpiła po
raz 12. Kampania podejmuje problem profilaktyki uzależnień, od 15 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 edycji 2018 hasłem kampanii było: „AUTOPORTRET – Zadziwiam
siebie, gdy siebie poznaję!”. Cele główne kampanii to:
•

wspieranie budowy poczucia własnej wartości,

•

nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia,

•

wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży,

•

ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych,

•

wspieranie działalności wychowawczej szkół i

placówek oświatowych w zakresie

nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki)
poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.
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W roku 2018 do kampanii przystąpiło łącznie 1 304 uczniów szkół:
•

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich,

•

Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej,

•

Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,

•

Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach,

•

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej,

•

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce.

➢ Kampania „Postaw Na Rodzinę” - do której gmina Strzelce Opolskie przystąpiła po raz 7.
Kampania służyła pomocą w przekazywaniu ważnych informacji o roli rodziny w profilaktyce
i w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa. Kampania była znakomitym sposobem, by
pokazać mieszkańcom, że można wspierać rodzinę. Samorząd lokalny odgrywa w tej pomocy
szczególną rolę, także poprzez realizację zadań ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W roku 2018 objęto opieką całe rodziny - od najmłodszych
do najstarszych mieszkańców - poprzez tworzenie alternatywnych sposobów spędzania czasu
WOLNEGO BEZ UŻYWEK. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż realizacja projektu
w ramach kampanii przynosi zadowolenie. Kampania koncentruje się na pozytywnej
profilaktyce – wzmacnia młodych ludzi i chroni ich przed zagrożeniami, takimi jak sięganie po
alkohol i inne używki.
➢ Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - akcja koordynowana
przez Ministerstwo Sprawiedliwości, związana z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar
Przestępstw. Na terenie gminy Strzelce Opolskie osoby będące ofiarami przestępstw w ramach
zadania mogły uzyskać bezpłatne informacje o swoich prawach w Prokuraturze Rejonowej
Strzelcach Opolskich.
➢ Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 europejskiego funduszu pomocy
najbardziej potrzebującym. Celem programu jest dotarcie z pomocą do osób najbardziej
potrzebujących. To oferta wsparcia oferowana w postaci żywności, jak również możliwość
uczestnictwa w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.
➢ Razem Przeciw Przemocy - Punkt dla ofiar przemocy w rodzinie, w którym regularnie odbywają
się spotkania indywidualne z konsultantem dla ofiar przemocy w rodzinie.
➢ Projekt „Rodzimy w Opolskim” - to poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych
i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w powiecie strzeleckim.
To okazja do wyrównania szans wszystkich mieszkańców województwa opolskiego oraz
kreowanie pozytywnych standardów opieki rodziców nad dziećmi i wspomaganie ich rozwoju
psychomotorycznego i społecznego.
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➢ Świadczenie w formie pobytu w tymczasowym miejscu schronienia w sytuacjach kryzysowych
celem realizacji zadań statutowych związanych z zapewnieniem pomieszczeń tymczasowych
w sytuacjach kryzysowych.
➢ Towarzyski mecz piłki plażowej na terenie Barki „Kaczorownia”, pomiędzy mieszkańcami
„Barki” a uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Strzelec Opolskich,
zainicjowany przez Partnerstwo Lokalne działające w ramach Strategii Rozwiązywania
Problemów Bezdomności na lata 2013 - 2020.
➢ Dzień Twórczej Profilaktyki w Strzelcach Opolskich, której organizatorami byli gmina Strzelce
Opolskie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Strzelecki Ośrodek Kultury. W ramach imprezy odbył się Happening
„Przestańmy Biec”, który przeszedł ulicami miasta. Hasła promowały zdrowy styl życia.
Ponadto na Placu Żeromskiego zlokalizowane były punkty informacyjne: „Koperty życia”,
„Przemocy w rodzinie”, „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”, „Karty Dużej Rodziny”,
„Lokalnego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych”, działalności: Klubu Seniora,
Polskiego

Związku

Niewidomych,

Polskiego

Związku

Emerytów

i

Rencistów,

Środowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenia Przedsiębiorczości Społecznej,
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Polskiego Związku Niewidomych, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i firmy Kronospan ze Strzelec Opolskich.
➢ Projekt „Pieszo w kierunku pasji”. Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie grantowym
i został dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko - Amerykańskiej
Fundacji

Wolności

realizowany

przez

Akademię

Rozwoju

Filantropii

w

Polsce

i Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Głównym celem projektu było rozwijanie pasji wśród
mieszkańców gminy Strzelce Opolskie, poprzez aktywność fizyczną osób po 60 roku życia.
W ramach projektu zorganizowane zostały wycieczki piesze, warsztaty plastyczne oraz
wystawa prac artystycznych.
➢ Wyróżnienie dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich na konferencji kończącej
projekt Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności „Pokonać
Bezdomność", za wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie pomocy osobom
bezdomnym, jako dobrej praktyki.
➢ Impreza integracyjna „Koniec wakacji już… ostatnia szansa na podróż dookoła świata”.
Organizatorami imprezy były: gmina Strzelce Opolskie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komenda Powiatowa Policji, Zakłady
Karne ze Strzelec Opolskich, Środowiskowy Dom Samopomocy, firma Kronospan, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat Strzelce Opolskie oraz Bank Spółdzielczy w Leśnicy.
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W imprezie wzięło udział ok. 200 dzieci z terenu gminy Strzelce Opolskie.
➢ Światowy Dzień Ubóstwa - Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich wraz z parafią
św. Wawrzyńca

oraz parafią Podwyższenia Krzyża Świętego włączył się w obchody

Światowego Dnia Ubóstwa. W Klubie Seniora oraz na stołówce Strzeleckiej Spółdzielni
Socjalnej wydawane były posiłki oraz informatory, które zawierały informację o instytucjach
pomagających osobom potrzebującym.
➢ Konkursy ofert na prowadzenie pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajęć sportowych.
Wynikiem konkursu było podpisanie 8 umów na realizację zadania:

Nazwa zadania
„Sportowo przez cały rok”

odbiorcy

miejsce realizacji

Uczniowie klas V - VIII

Publiczna Szkoła Podstawowa

szkół podstawowych

w Błotnicy Strzeleckiej

Uczniowie klas II - IV

Publiczna Szkoła Podstawowa

szkół podstawowych

w Błotnicy Strzeleckiej

Uczniowie klas IV - VI

Publiczna Szkoła Podstawowa

szkół podstawowych

w Szymiszowie

„Gry i zabawy - wstęp do gier

Uczniowie klas III

Publiczna Szkoła Podstawowa

zespołowych”

szkół podstawowych

nr 2 w Strzelcach Opolskich

„Pozaszkolne zajęcia sportowe

Uczniowie klas I - IV

Centrum Kształcenia

„Mali sportowcy”
„Aktywnie znaczy ciekawie”

dla dziewcząt z piłki koszykowej”

Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich, Zespół
Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich

„Radość

dzieci

to

podstawa! Uczniowie klas I - III

Zdrowie, ruch, zabawa!!!”

szkół podstawowych

Zespół Placówek Oświatowych
w Kadłubie, Osiek

➢ Organizacja i dofinansowanie zgodne z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 imprez promujących zdrowy
styl życia, propagowanie trzeźwych obyczajów, tworzenie alternatywnych sposobów spędzania
czasu wolnego dofinansowano:
•
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•

Festyn „Majówka na Sportowo”.

•

„Ferie z Aquatrackiem”.

•

Spektakl profilaktyczny „Magiczny świat bajek”, dotyczący problematyki uzależnień.

•

Bieg Strzelca.

➢ Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z placówkami
lecznictwa odwykowego (Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki) w zakresie:
•

wspierania i finansowania grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy
domowej,

•

finansowania świadczeń medycznych dla dzieci i młodzieży przez psychiatrę
dziecięcego,

•

finasowania grupy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami
psychoaktywnymi.

➢ Organizacja i dofinansowanie dwóch wyjazdów integracyjno- terapeutycznych w których
uczestniczyło 110 osób - członków Strzeleckiego Klubu Abstynenta wraz z rodzinami.
Podczas wyjazdów realizowane były warsztaty z zakresu:
•

poprawa komunikacji w małżeństwie i z dziećmi,

•

poprawa komunikacji z otaczającym światem,

•

lepsze zrozumienie siebie,

•

poprawa funkcjonowania w życiu,

•

rozmowy indywidualne.

➢ Dofinansowano XXVII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2018 dla
15 członków klubu. Zlot pod hasłem „Wykorzystaj czas Ci dany” był imprezą promującą
zdrowy styl życia, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i wykluczenia społecznego osób
uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
➢ Dofinansowano 25- lecie spotkań trzeźwościowych na Górze św. Anny dla 8 członków
Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka ze Strzelec Opolskich.
➢ Przy współpracy parafii pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich zorganizowano letnie
i zimowe warsztaty z programem profilaktycznym „Jestem OK” dla 60 dzieci szkół
podstawowych.
➢ Wspieranie autorskich projektów szkolnych, których głównym celem projektów 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:
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Placówka
Przedszkole Publiczne Nr 5, 8 w Strzelcach Opolskich

nazwa zadania
„VIII Sportowy dzień przedszkolaka”

i Przedszkole Publiczne w Kadłubie
„Zimowi zdobywcy gór”
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

„Zdrowa młodzież to młodzież bezpieczna

w Strzelcach Opolskich

w sieci”
„Świadomy w sieci i w życiu”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

„XIV Rajd Strzelecka Wiosna”

w Strzelcach Opolskich

„Stop cyberprzemocy”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

„Profilaktyczny ekosportuś”

w Strzelcach Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej

„Recepta na zdrowie”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach

„Zdrowi, bezpieczni, szczęśliwi”

Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie

„By być zdrowym”

Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach

„Będzie lepiej”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej

„Zdrowo, higienicznie, smacznie
i sportowo”
„Bezpiecznie i zdrowo na sportowo”
„Szukałem Was”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie

Festiwal Piosenki Wartościowej
„Wzrastam w latach mądrości”

Nowe działania i programy w ramach oferty instytucji opieki społecznej.
➢ Otwarcie Klubu „Senior+” przy ul. Parafialnej w Strzelcach Opolskich. Placówka powstała
dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach Programu
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020, Edycja 2017 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie
placówki „Senior +”. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 186 485,04 zł, z tego dotacja
149 188,03 zł. Klub „Senior +” powiększył atrakcyjność oferty jaką gmina Strzelce Opolskie
oferuje osobom starszym. Zajęcia oferowane dostosowane są do potrzeb i predyspozycji
uczestników m.in.: zajęcia warsztatowe: decoupage, qulling, origami, wyplatanie z wikliny
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papierowej, zajęcia rehabilitacyjne, ogólnousprawniające, pogadanki, odczyty, imprezy
integracyjne.
➢ Otwarcie mieszkań chronionych przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 w Strzelcach
Opolskich. W ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
Działanie

4.7.

Tworzenie

mieszkań

chronionych

i

mieszkań

wspomaganych

dla

niepełnosprawnych - zostało utworzonych 12 mieszkań, które powstały w dawnym Zajeździe
Piast w Strzelcach Opolskich. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 985 624,00 zł, z czego
uzyskano dofinansowanie 976 024,00 zł. Mieszkania przeznaczone zostaną dla osób
wymagających częściowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
➢ Rządowy Program „Dobry Start” - to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno
w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start przysługuje
raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci
niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ponadto w roku 2018 kontynuowano działania o charakterze ciągłym.
Realizowano m.in.: Strategię Rozwiązywania Problemów Bezdomności w gminie Strzelce Opolskie,
prowadzono akcję społeczną - Bezpieczne życie „KOPERTA ŻYCIA, Klub „Bliżej dziecka, bliżej
rodziców”, Opolską Kartę Rodziny i Seniora oraz Kartę Dużej Rodziny, Rządowy Program „500+”,
„Streetworking w gminie Strzelce Opolskie”.

II.1.2. Rozwój gminnego systemu edukacji
Źródłem informacji o osiągniętych wskaźnikach jest jednostka budżetowa gminy Strzelce Opolskie
- 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:
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•

szkoły podstawowe - 607 045,86 zł,

•

przedszkola - 2 090 703,97 zł,
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•

stołówki - 2 000,00 zł,

•

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - 25 053,99 zł,

•

Żłobek - 3 399,03 zł,

•

Gminny Zarząd Obsługi Jednostek - 56 158,54 zł.

Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2018 roku:

Nazwa placówki

nazwa zadania

Publiczna Szkoła Podstawowa

przebudowa toalet szkolnych

nr 2 w Strzelcach Opolskich

i przyłączy kanalizacji zewnętrznej

Publiczna Szkoła Podstawowa

przebudowa sanitariatów

nr 7 w Strzelcach Opolskich

i wymiana instalacji kanalizacyjnej

nakłady finansowe
(zł brutto)
168 677,71

149 999,96

w pionie jednego segmentu
Publiczna Szkoła Podstawowa

przebudowa zadaszenia na

w Błotnicy Strzeleckiej

przejściu komunikacyjnym między

99 987,94

budynkiem szkoły a salą
gimnastyczną
Publiczna Szkoła Podstawowa

wykonanie boiska

w Rozmierce

wielofunkcyjnego w ramach SBO

Publiczne Przedszkole nr 4

termomodernizacja budynku

49 999,65

436 578,37

w Strzelcach Opolskich
przebudowa ogrodzenia

80 476,74

z wykonaniem drogi
przeciwpożarowej
Publiczne Przedszkole nr 8

termomodernizacja budynku

647 104,71

termomodernizacja budynku

668 797,74

wykonanie stanowiska spikera oraz

20 000,000

w Strzelcach Opolskich
Publiczne Przedszkole nr 9
w Strzelcach Opolskich
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

miejsc dla mediów
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek

zakup macierzy dyskowej

Rozbudowa Centrum Rekreacji Przedszkolaków w Kadłubie
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29 889,00
80 476,74

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.
Liczba uczestników stałych wynosi 385 osób, liczba uczestników okresowych wynosi 240 osób. Liczba
pracowników: pedagogicznych 21 osób, niepedagogicznych 4 osoby.
W ramach ośrodka działała 21 sekcji sportowych, są to:
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•

koszykówka chłopców skrzaty,

•

koszykówka chłopców żaki,

•

koszykówka chłopców kadeci,

•

koszykówka juniorzy,

•

koszykówka dziewcząt zuchy,

•

koszykówka dziewcząt młodziki młodsze,

•

koszykówka dziewcząt kadetki,

•

mini piłka siatkowa dziewcząt,

•

piłka siatkowa dziewcząt,

•

judo dzieci,

•

judo juniorzy,

•

piłka nożna skrzat młodszy,

•

piłka nożna skrzaty

•

piłka nożna żacy,

•

piłka nożna orlicy,

•

piłka nożna trampkarze Rozmierka,

•

piłka nożna młodzicy młodsi,

•

piłka nożna dziewcząt,
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•

badminton,

•

pływanie,

•

lekkoatletyka.

Zajęcia sekcji sportowych MOS odbywają się na:
•

stadionie sportowym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,

•

hali sportowej przy ul. Kozielskiej 2 w Strzelcach Opolskich,

•

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

•

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

•

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

•

sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich,

•

hali sportowej przy Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich,

•

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

•

boisku „Orlik” przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich,

•

boisku piłkarskim w Rozmierce,

•

boisku piłkarskim i sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Szymiszowie,

•

boisku piłkarskim i sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej.

Koszt funkcjonowania MOS w roku 2018 wyniósł 655 768,12 zł.
Liczba komputerów w szkołach z dostępem do internetu w gminie Strzelce Opolskie w roku 2018
wyniosła 499. Dla porównania w roku 2017 była to liczba 559.
Kursy przeprowadzone w roku 2018 podnoszące kwalifikacje kadry nauczycielskiej 184, 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:
➢ W ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego w zadaniu pn.: „Centrum sportoworekreacyjne na boisku Mokre Łany - Brzezina” utworzono siłownie plenerową. W ramach
zadania: zagospodarowano tereny zielone, zakupiono ławki, stojaki na rowery, kosze uliczne,
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przeprowadzono badania archeologiczne związane z budową placu rekreacyjnego, wykonano
dokumentację projektową terenu, zakupiono altanę ogrodową oraz sprzęt siłowni zewnętrznej.
Koszt zadania wyniósł 49 800,01 zł.
➢ W ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego w zadaniu pn.: „Prace rekultywacyjnobudowlane pod budowę boiska” w Warmątowicach wykonano: dokumentację projektową
budowy boiska, boisko trawiaste, ogrodzenie boiska sportowego. Koszt zadania wyniósł
50 000,00 zł.
➢ Plac zabaw w Strzelcach Opolskich przy ulicy Struga. W ramach zadania wykonano:
dokumentację projektową, zakupiono urządzenia zabawowe, zakupiono kosze na śmieci oraz
ławki, przeprowadzono korytowanie. Koszt zadania wyniósł 13 952,97 zł.
➢ Plac zabaw w Kalinowicach. W ramach zadania wykonano: projekt zagospodarowania terenu
placu (koszty pokryte w roku 2017), zakupiono urządzenia zabawowe (koszty pokryte w roku
2017), zakupiono ławki oraz kosze uliczne (koszty pokryte w roku 2017), zakupiono piasek.
Koszt zadania wyniósł w roku 2018 r. 1 632,83 zł, pozostałe wydatki w wysokości 13 705,04
zł poniesiono w roku 2017. Część urządzeń zabawowych zostało zakupionych ze środków
sołectwa.
➢ Rozpoczęto zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa na terenie Obiektu
Integracji Społecznej w Warmątowicach”. Zadanie obejmowało remont mieszkania
o powierzchni 30 m². Koszt zadania wyniósł 16 000,00 zł.
➢ Zakupiono mobilne urządzenia do naśnieżania wraz z wyposażeniem górki śniegowej „Kaśka”
w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich. Koszt zadania wyniósł 95 386,50 zł.
➢ W roku 2018 gmina Strzelce Opolskie doposażyła istniejące już place zabaw podległe
Referatowi Sportu i Rekreacji o urządzenia zabawowe na łączną kwotę 19 891,29 zł,
przeprowadzono remonty na kwotę 31 000,00 zł oraz coroczne przeglądy na kwotę
4 243,50 zł.

II.1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego
W monitorowanym okresie w ramach realizacji poniższych wskaźników przeprowadzone zostały
działania skierowane na poprawę estetyki przestrzeni publicznej oraz dbałości o lokalne zabytki.
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Inwestycje w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego:
➢ Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), Uchwały Nr XIII/104/07 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2008 r. Nr 3, poz. 92) oraz Uchwały Nr
XLIX/406/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Strzelcach
Opolskich, gmina przekazała dotację w wysokości 140 000,00 zł

na realizację zadania

publicznego pn.: „Remont kościoła cmentarnego św. Barbary w Strzelcach Opolskich”.

II.1.5. Rozwój bezpieczeństwa publicznego
W analizowanym okresie, w ramach realizacji założonego planu, zostały wykonane działania
skierowane na poprawę bezpieczeństwa publicznego:
➢ Kontynuowanie utrzymania systemu monitoringu miejskiego w ramach zapewnienia
bezpieczeństwa w miejscach publicznych we współpracy z Komendą Powiatową Policji
w Strzelcach Opolskich.
➢ Współpraca ze świetlicami profilaktycznymi (organizacja cyklicznych zajęć o charakterze
profilaktyczno - edukacyjnym).
➢ Przekazanie środków finansowych z budżetu gminy dla Komendy Powiatowej Policji
w Strzelcach Opolskich w wysokości 20 000 zł na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem
jako rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę, czyli tzw. dodatkowe służby
ponadnormatywne. Dodatkowe służby funkcjonariuszy KPP w Strzelcach Opolskich pełnione
były na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie od kwietnia do grudnia 2018 r. (łącznie 800
godzin) w celu realizacji następujących zadań:
•

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

•

ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju
w miejscach publicznych,

•

kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych
z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
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•

zdecydowane reagowanie i podejmowanie przewidzianych prawem działań wobec
sprawców przestępstw i wykroczeń.

➢ Przeprowadzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych w gminie Strzelce Opolskie.
Diagnoza miała na celu przedstawienie aktualnej sytuacji zagrożeń w gminie, obejmujących
podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy
i narkotyków, uzależnieniem od hazardu, przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym,
cyberprzemocą, a także postawami społecznymi wobec tychże zjawisk.
Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych badań
ankietowych przeprowadzonych w gminie wśród trzech grup reprezentujących dwa lokalne
środowiska: dorośli mieszkańcy (powyżej 20 roku życia), dzieci i młodzież szkolna (klasy
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne).
➢ Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2018 mając na uwadze obecne zagrożenia związane z uzależnieniami od
środków uzależniających, mediów, wzrastający poziom zachowań agresywnych wśród
młodzieży zorganizowano cykl warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych
- łącznie 18 warsztatów.
➢ Zakupiono alkomat dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
➢ 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.
➢ Zamieszczanie na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl komunikatów i ostrzeżeń
związanych z bezpieczeństwem publicznym.
➢ Zakup i doposażenie sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Strzelce Opolskie:
•

samochody pożarnicze: OSP Rożniątów i OSP Strzelce Opolskie,

•

radiotelefony: OSP Rożniątów,

•

kamera termowizyjna, 2 sprężarki i podpora teleskopowa - OSP Kadłub,

•

motopompa Niagara, aparaty powietrzne - OSP Warmątowice,

•

aparaty powietrzne z sygnalizatorami bezruchu - OSP Grodzisko,

•

parawan ochronny GT 030 - OSP Sucha,

➢ Zakup wyposażenia osobistego, podnoszącego bezpieczeństwo członków OSP uczestniczących
w akcjach ratowniczych (hełmy, buty, mundury, latarki, rękawice, kominiarki).
➢
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•

docieplenie ściany frontowej - OSP Szymiszów,

•

adaptacja poddasza na potrzeby szkoleniowo- biurowe - OSP Rozmierka.

➢ Wsparcie KP PSP w Strzelcach Opolskich:
•

dofinansowanie budowy i wyposażenia stacji kontrolno- serwisowej sprzętu ochrony
układu oddechowego.

➢ Rozbudowa Radiowego Systemu Alarmowania - zakup i montaż elektronicznej syreny na
obiekcie remizy OSP Sucha.
➢ Pomoc finansowa na realizację zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową na
(gmina Strzelce Opolskie udzieliła dotację w wysokości 250 000,00 zł) zadanie pn.:
•

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O

Sucha – Kalinów

w miejscowości Szymiszów, ul. Ligonia - etap 2 i etap 3”,
•

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica (granica
województwa) w miejscowości Błotnica Strzelecka, ul. Dworcowa”.

➢ Pomoc finansowa na realizację zadań związanych z wojewódzką infrastrukturą drogową na
(gmina Strzelce Opolskie udzieliła dotację w wysokości 77 064,37 zł) zadanie pn.:
•

„Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426, ul. Parkowa w Strzelcach
Opolskich”.

➢ Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe - zakres robót obejmował remonty
nawierzchni asfaltowych i tłuczniowych - wartość zadania wyniosła 400 000,00 zł.
➢ Remonty awaryjne chodników - wartość zadania wyniosła 49 999,99 zł.
➢ Remont chodnika i utwardzonych części działek wzdłuż ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich
(w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4) - wartość zadania wyniosła 35 989,00 zł.
➢ Dostosowanie oznakowania poziomego stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych do
nowych uwarunkowań prawnych - wartość zadania wyniosła 50 000,00 zł.
➢ Przeglądy okresowe dróg - wartość zadania wyniosła 17 822,70 zł.
➢ Bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym zakup tłucznia oraz materiałów do remontów dróg)
- wartość zadania wyniosła 105 934,58 zł.
➢ Usuwanie awarii uszkodzonej nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej i ul. Osiedle
w Strzelcach Opolskich - wartość zadania wyniosła 69 000,00 zł.
➢ Utwardzenie dróg na terenie tzw. „Zieleni Miejskiej” w Strzelcach Opolskich - wartość zadania
wyniosła 32 940,00 zł.
➢ Utwardzenie ul. Pogodnej w Strzelcach Opolskich - wartość zadania wyniosła 99 199,99 zł.
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➢ Oznakowanie pionowe dróg gminnych - zakres robót obejmował remonty uszkodzonych
i nieczytelnych pionowych znaków drogowych na terenie gminy Strzelce Opolskie - wartość
zadania wyniosła 42 994,64 zł.
➢ Oznakowanie poziome dróg gminnych - zadanie obejmowało odnowienie oznakowania
poziomego (linie i pasy) na drogach gminnych w Strzelcach Opolskich - wartość zadania
wyniosła 68 793,82 zł.
➢ Ścinka poboczy- zadanie polegało na ścince poboczy o łącznej powierzchni 5085 m² - wartość
zadania wyniosła 30 000,00 zł.
➢ Usuwanie skutków nawałnic w sołectwach gminy Strzelce Opolskie – Kalinów, Niwki, Ligota
Dolna - całkowity koszt zadania wyniósł 138 200,00 zł.
➢ Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kardynała Wyszyńskiego w Strzelcach Opolskich
(w rejonie Publicznego Przedszkola nr 8) - całkowity koszt zadania wyniósł 45 756,00 zł.
➢ Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Budowlanych w Strzelcach Opolskich - całkowity
koszt zadania wyniósł 33 200,00 zł.
➢ Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kardynała Wyszyńskiego w Strzelcach Opolskich
(w obrębie mieszkań chronionych) - całkowity koszt zadania wyniósł 14 900,00 zł.
➢ Wykonanie przedłużenia zjazdu z ul. Kazimierza Wielkiego w rejonie Przychodni Osiedlowej
na Osiedlu Piastów Śląskich - całkowity koszt zadania wyniósł 37 292,92 zł.
➢ Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi prowadzącej do Domu Barki Doryszów
w Błotnicy Strzeleckiej - całkowity koszt zadania wyniósł 32 499,99 zł.
➢ Rozpoczęto zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa na terenie Obiektu
Integracji Społecznej w Warmątowicach”. Zadanie obejmowało remont mieszkania
o powierzchni 30 m². Koszt zadania wyniósł 16 000,00 zł.
➢ Wykonano przyłącze energetyczne i szafkę elektryczną w rejonie górki Kaśki w Dużym Parku
w Strzelcach Opolskich. Koszt zadania wyniósł 55 325,40 zł.
➢ Budowa oświetlenia na placu zabaw w Szymiszowie Osiedlu. W ramach zadania wybudowano
nowe 4 punkty oświetleniowe stalowe z oprawą parkową. Koszt zadania wyniósł 14 175,93 zł.
➢ Budowa oświetlenia ul. Stawowej w Grodzisku o długości 5 mb. wraz z 1 słupem
oświetleniowym. Koszt zadania wyniósł 13 345,53 zł.
➢ Przedłużenie oświetlenia ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich o długości 120 mb.
wraz z wybudowaniem 4 słupów oświetleniowych. Koszt zadania wyniósł 18 091,64 zł.
➢ Wybudowano oświetlenie ul. Okrężnej

i przedłużenia ul. Karola Miarki w Szczepanku.

W ramach zadania wybudowano 4 słupy na ul. Okrężnej i 4 słupy na ul. Karola Miarki oraz
położono kabel oświetleniowy o długości 396 mb. Koszt zadania wyniósł 29 991,74 zł.
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➢ Wykonano przedłużenie ul. Wiejskiej w Kalinowicach. W ramach zadania wybudowano
2 słupy oświetleniowe wraz z linią napowietrzną o długości 103 mb. Koszt zadania wyniósł
13 512,58 zł.
➢ Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Suchej. Zakres robót obejmował budowę 2 słupów
oświetleniowych wraz z ułożeniem kabla oświetleniowego o długości 50 mb. Koszt zadania
wyniósł 16 074,06 zł.
➢ Rozbudowa oświetlenia na ul. Osiedle w Strzelcach Opolskich na odcinku od ul. Fabrycznej do
ul. Gogolińskiej. Zakres robót obejmował budowę 10 słupów oświetleniowych wraz
z ułożeniem kabla oświetleniowego o długości 655 mb.

Koszt zadania wyniósł

55 079,49 zł.
➢ Budowa oświetlenia ul. Różanej w Suchej. W ramach zadania wybudowano 1 słup
oświetleniowy i ułożono kabel oświetleniowy o długości 34 mb. Koszt zadania wyniósł
4 500,00 zł.
➢ Wykonano przyłącze energetyczne do słupa oświetleniowego w Płużnicy. Zakres prac
obejmował montaż słupa i dobudowanie 60 mb. linii napowietrznej. Koszt zadania wyniósł
4 340,29 zł.
➢ Wykonano przyłącze energetyczne do słupów oświetleniowych w Błotnicy Strzeleckiej. Zakres
robót obejmował montaż 2 szt. słupów i dobudowaniem 100 mb. linii napowietrznej. Koszt
zadania wyniósł 7 268,18 zł.
➢ Remont uszkodzonych wiat przystankowych - całkowita wartość zadania wyniosła
13 060,00 zł.
➢

„Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach
Opolskich”, m.in.: w ramach zadania wykonano ciągi piesze i pieszojezdne a także miejsca
postojowe wraz z azylami, system odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz niezbędnego
oznakowania pionowego i poziomego, w tym znak zmiennej treści.

➢ Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej 94 i wojewódzkiej 426 w mieście Strzelce
Opolskie”. Zakres zadania objął opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia 5 przejść
dla pieszych w ciągu drogi krajowej 94 wzdłuż ulicy Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach
Opolskich oraz w ciągu drogi wojewódzkiej 426 przy ulicy Parkowej. Koszt zadania wyniósł
9 532,50 zł.
Osiągnięte w roku 2018 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
2018

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

1,28

Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci gazowej [km]:

3,88

Długość wybudowanej sieci energetycznej [km]:

31,50

Długość zmodernizowanej sieci energetycznej [km]

21,45

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

2,66

wybudowanych

0,37

Długość chodników [km]:
Wyremontowanych

0,19

wybudowanych

0,18

Długość ciągów pieszo- rowerowych [km]
Wyremontowanych

--

wybudowanych

0,51

Długość sieci w przewozach pasażerskich [km]

254

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

47

Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców

25

Liczba nowo powstałych mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych

3

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

CEL OPERACYJNY :III.1.4. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego
oraz ochrona środowiska
Szacunkowa liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie ograniczenia

5

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

1

Liczba działań dotyczących usprawnienia gospodarki odpadami [szt.]

20

Liczba zrealizowanych działań zwiększających świadomość mieszkańców gminy

94

w zakresie ochrony środowiska [szt.]

III.1.1 Rozwój infrastruktury technicznej

W roku 2018 Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wybudowały oraz zmodernizowały
w Strzelcach Opolskich kanalizację sanitarną o długości 1 277,78 mb. przy: ul. Bocznicowej oraz
ul. Leśnej. Koszt inwestycji wyniósł 716 000,00 zł.
Pozyskane dane - Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Wybudowane sieci elektroenergetyczne na terenie gminy Strzelce Opolskie w roku 2018:

Lokalizacja

długość
[m]

zakres

Rozmierka, ul. Strzelecka

linia napowietrzna 0,4 kV

5,00

Kadłub, ul. Piaskowa

linia kablowa 0,4 kV

77,00

Strzelce Opolskie, ul. Opolska

linia kablowa 0,4 kV

303,00

Strzelce Opolskie, ul. Dziewkowicka

linia kablowa 0,4 kV

28,00

Rozmierka

linia kablowa 0,4 kV

304,00

Strzelce Opolskie, ul. Ujazdowska

linia napowietrzna 0,4 kV

18,00

Strzelce Opolskie, ul. Moniuszki

linia napowietrzna 0,4 kV

45,00

Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza

linia napowietrzna 0,4 kV

22,00

Szymiszów Osiedle (GS)

linia kablowa 0,4 kV

140,00

Szczepanek, ul. Wiktora Knapika

linia kablowa 0,4 kV

52,00
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Strzelce Opolskie, ul. Fabryczna

linia kablowa 0,4 kv

długość
[m]
14,00

Strzelce Opolskie, ul. Celna

Linia kablowa 0,4 kv

87,00

Kadłub, ul. Zielona

linia kablowa 0,4 kV

113,00

Kadłub, ul. Piaskowa

linia kablowa 0,4 kV

38,00

Sucha, ul. Sosnowa

linia kablowa 0,4 kV

30,00

Strzelce Opolskie, ul. E. Ferta

linia kablowa 0,4 kV

246,00

Strzelce Opolskie, ul. W. Świerzego

linia kablowa 0,4 kV

149,00

Strzelce Opolskie, ul. W. Świerzego

linia napowietrzna 0,4 kV

103,00

Warmątowice, ul. Stawowa

linia napowietrzna 0,4 kV

152,00

Kadłub, ul. Piaskowa (Banatki)

linia kablowa 0,4 kV

27,00

Jędrynie, ul. Krótka

linia napowietrzna 0,4 kV

45,00

Strzelce Opolskie, ul. Nowowiejska

linia napowietrzna 0,4 kV

30,00

Brzezina, ul. Brzezińska

linia kablowa 0,4 kV

90,00

Szymiszów, ul. Strzelecka

linia kablowa 0,4 kV

122,00

Brzezina

linia kablowa 0,4 kV

254,00

Strzelce Opolskie, ul. Strzelców Bytomskich

linia napowietrzna 0,4 kV

29,00

Strzelce Opolskie, ul. Ogrodowa

linia kablowa 0,4 kV

41,00

Strzelce Opolskie, ul. Okrężna

linia kablowa 0,4 kV

44,00

Sucha, ul. Mikołaja Kopernika

linia kablowa 0,4 kV

114,00

Strzelce Opolskie, ul. Sosnowa
Bocznicowa TOR II
Strzelce Opolskie, ul. Sosnowa
Bocznicowa
Strzelce Opolskie, ul. Bocznicowa

Linia kablowa 0,4 kV

230,00

Linia kablowa 0,4 kV

125,00

linia napowietrzna 0,4 kV

150,00

Dziewkowice, ul. Zielona

linia napowietrzna 0,4 kV

17,00

Strzelce Opolskie, ul. Piękna

linia kablowa 0,4 kV

77,00

Warmątowice, ul. Stawowa

linia kablowa 0,4 kV

20,00

Kadłub, ul. Leśna (Barwinek)

linia kablowa 0,4 kV

22,00

Rozmierka

linia kablowa 0,4 kV

22,00

Strzelce Opolskie, ul. K. Wielkiego

linia kablowa 0,4 kV

30,00

Strzelce Opolskie, ul. Bocznicowa

linia kablowa 15 kV

870,00

Strzelce Opolskie, ul. Ogrodowa

linia kablowa 0,4 kV

5,00

Lokalizacja
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Szczepanek, ul. Wiktora Knapika

linia kablowa 0,4 kV

długość
[m]
81,00

Strzelce Opolskie, ul. Opolska

linia kablowa 0,4 kV

50,00

Strzelce Opolskie, ul. Kościuszki

linia kablowa 0,4 kV

17,00

Strzelce Opolskie, ul. Brzezińska

linia kablowa 0,4 kV

37,00

Szczepanek, ul. Wiktora Knapika

linia kablowa 0,4 kV

296,00

Strzelce Opolskie,
ul. Wawrzyńca Świerzego
Strzelce Opolskie, ul. Adama Mickiewicza

linia kablowa 0,4 kV

31,00

linia kablowa 0,4 kV

9,00

Strzelce Opolskie, ul. Ludowa

linia kablowa 0,4 kV

35,00

st. tr. Strzelce Cementownia

linia kablowa 0,4 kV

175,00

st. tr. Strzelce Cementownia ST2

linia kablowa 0,4 kV

184,00

Sucha, Cegielnia

linia napowietrzna 0,4 kV

467,00

od sł. nr 3 przy ul. Wiejskiej
w Warmątowicach
Rozmierz, ul. Wyzwolenia

linia napowietrzna 0,4 kV

223,00

linia kablowa 0,4 kV

63,00

Strzelce Opolskie, ul. Nowowiejska

linia kablowa 0,4 kV

26,00

Szczepanek

linia kablowa 0,4 kV

139,00

Strzelce Opolskie, ul. Okrężna

linia kablowa 0,4 kV

24,00

Strzelce Opolskie (Rybaczówka 2)

linia napowietrzna 0,4 kV

34,00

Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza

linia napowietrzna 0,4 kV

52,00

Strzelce Opolskie, ul. Osiecka

linia kablowa 0,4 kV

58,00

Strzelce Opolskie, ul. M. Prawego

linia kablowa 0,4 kV

146,00

Osiek, ul. Strzelecka

linia napowietrzna 0,4 kV

20,00

Kadłub, ul. Młyńska

linia kablowa 0,4 kV

52,00

Szczepanek

linia kablowa 0,4 kV

15,00

Strzelce Opolskie

linia kablowa 0,4 kV

380,00

Szymiszów

linia kablowa 15 kV

2326,00

GPZ Strzelce Piastów - Olszowa 4

linia kablowa 15 kV

7600,00

GPZ Strzelce Piastów - Olszowa 3

linia kablowa 15 kV

7600,00

Lokalizacja
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Zmodernizowane sieci elektroenergetyczne na terenie gminy Strzelce Opolskie w roku 2018:

Lokalizacja

zakres

długość
[m]

GZP Strzelce – Strzelce SOS, Strzelce SOSHotel
Strzelce Rybaczówka (TOR II)

linia kablowa 15 kV

940,00

linia napowietrzna 15 kV

279,00

Strzelce - Tarnów Szymiszów

linia napowietrzna 15 kV

5371,70

Szymiszów Osiedle (GS)

linia napowietrzna 0,4 kV

275,00

Strzelce Opolskie,
ul. Wawrzyńca Świerzego
odg. Strzelce Czereśniowa; Szczepanek
1- Strzelce ZW Osiedle
Strzelce Opolskie, ul. Moniuszki

linia napowietrzna 0,4 kV

82,00

linia napowietrzna 15 kV

1764,20

linia napowietrzna 0,4 kV

47,00

Strzelce Opolskie, ul. Ujazdowska

linia napowietrzna 0,4 kV

18,00

Strzelce Opolskie, ul. W. Świerzego

linia napowietrzna 0,4 kV

82,00

Strzelce Opolskie, ul. Nowowiejska

linia napowietrzna 0,4 kV

32,00

Strzelce Opolskie, ul. Krakowska

linia kablowa 15 kV

460,00

Jędrynie, ul. Krótka

linia napowietrzna 0,4 kV

48,00

Warmątowice, ul. Stawowa

linia napowietrzna 0,4 kV

148,00

Strzelce - Piotrówka m. Szczepanek

linia napowietrzna 15 kV

2158,50

Rozmierka, ul. Strzelecka

linia napowietrzna 0,4 kV

18,00

Strzelce Opolskie, (Rybaczówka 2)

linia napowietrzna 0,4 kV

947,00

GPZ Tarnów odg. Szymiszów Wap.

linia napowietrzna 15 kV

302,30

Szymiszów Wapienniki

linia napowietrzna 0,4 kV

4 155,00

Szymiszów

linia napowietrzna 0,4 kV

4212,00

Strzelce Opolskie, ul. Budowlanych

linia napowietrzna 0,4 kV

51,00

Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza

linia napowietrzna 0,4 kV

54,00

Pozyskane dane - Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu.
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Wybudowane sieci energetyczne przez gminę Strzelce Opolskie
➢ „Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie” - wartość zadania:
2 396 108,48 zł w tym wysokość dofinansowania wyniosła 1 813 854,12 zł (75,7 %).
W ramach zadania wykonano m.in.: oświetlenie ulic stanowiących dojścia i dojazdy do terenu centrum
Parkuj i Jedź. Wybudowano nowe oświetlenie uliczne na:
•

ul. Kościuszki - odcinek od ul. Powstańców Śl. do Placu Żeromskiego: 266 mb., 10 słupów
aluminiowych, 10 x 48 W = 480 W,

•

ul. Piłsudskiego - odcinek od ul. Powstańców Śl. do ul. Marka Prawego: 670 mb., 18 słupów
aluminiowych, 12 x 48 W = 576 W plus 6 x 72 W = 732 W, razem: 1 308 W,

•

ul. Marka Prawego - odcinek od skrzyżowania z ul. Krakowską do ul. Dworcowej: 1154 mb.,
32 słupy aluminiowe 30 x 48 = 1440 W plus 2 x 36 = 72 W, razem: 1 512 W,

•

ul. Krakowskiej - odcinek od skrzyżowania z ul. Marka Prawego do Intermarche (po obu
stronach drogi): 1040 mb., 39 słupów aluminiowych, 29 x 72 = 2 088 W plus 10 x 36 = 360 W,
razem 2 488,

•

ul. Powstańców Śl. - odcinek od ul. Opolskiej do ul. Dworcowej: 825 mb., 24 słupów
aluminiowych, 25 x 72 = 1 800 W,

•

ul. Bolesława Chrobrego i Placu Kopernika: 214 mb., 7 słupów aluminiowych, 7 x 48 = 336 W,

•

deptaku od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej: 350 mb., 11 słupów aluminiowych 11 x 36 =
396 W,

•

ul. Wałowej - odcinek od ul. Krakowskiej do Placu Żeromskiego: 120 mb., 4 słupy aluminiowe,
4 x 48 W = 192 W,

•

ul. Dworcowej - odcinek od ul. Karola Miarki do ul. Marka Prawego: 152 mb., 5 słupów
aluminiowych, 5 x 72 W = 360 W,

•

ul. Dworcowej - odcinek od ul. Powstańców Śl. do ul. Habryki: 344 mb., 11 słupów
aluminiowych, 11 x 96 W = 1 056 W.

Razem wybudowano 161 słupów z oprawami o łącznej mocy 9 888 W.
Wymieniono słupy i oprawy oświetlenia ulicznego na oprawy LED na:
•

ul. Dworcowej - odcinek od ul. Powstańców Śl. do ul. Karola Miarki: wymiana 13 słupów
aluminiowych, 13 x 96 W = 1 248 W,

•

ul. Karola Miarki - odcinek od ul. Dworcowej do ul. Józefa Piłsudskiego: wymiana 10 słupów
aluminiowych, 10 x 48 W = 480 W,
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•

ul. Jordanowskiej - odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Bolesława Chrobrego i deptak na Placu
Kopernika: wymiana 10 słupów aluminiowych, 4 x 48 W = 192 W plus 4 x 72 W = 288 W plus
2 x 36 W = 72 W, razem: 552 W,

•

ul. Ks. Wajdy - odcinek od ul. Jordanowskiej do Pl. Żeromskiego: wymiana na 3 słupy
aluminiowe 3 x 48 W = 144 W,

•

ul. Grunwaldzkiej - odcinek od Pl. Żeromskiego do ul. Marka Prawego wymiana na 4 słupy
aluminiowe 5 x 48 W = 240 W.

Razem wymieniono 40 słupów z oprawami o łącznej mocy 2 664 W. W ramach projektu wybudowano
i wymieniono łącznie słupów z oprawami o łącznej mocy 12 552 W.
➢ Wykonano przyłącze energetyczne i szafkę elektryczną w rejonie górki Kaśki w Dużym Parku
w Strzelcach Opolskich. Zakres robót obejmował ułożenie kabla YAKY 5 x 40 mm² - 310 mb.,
wykonanie złącza kablowego ZK 1oraz ZK 2. Koszt zadania wyniósł 55 325,40 zł.
➢ Wybudowano oświetlenie na placu zabaw w Szymiszowie Osiedlu. Zakres robót obejmował
budowę 4 słupów oświetleniowych stalowych z oprawą parkową na żarówki ledowe, ułożono
kabel oświetleniowy o długości 45 mb. wraz z zabudową szafki pomiarowej. Koszt zadania
wyniósł 14 175,93 zł.
➢ Wybudowano oświetlenie ul. Stawowej w Grodzisku. Zakres robót obejmował budowę
1 słupa oświetleniowego, aluminiowego z oprawą Iskra LED 36 W oraz ułożeniem kabla
oświetleniowego o długości 5 mb. wraz z zabudową szafki pomiarowej. Koszt zadania wyniósł
13 345,53 zł.
➢ Przedłużono oświetlenie ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich. W ramach zadania
wybudowano 4 słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawą Iskra LED 36 W oraz ułożono kabel
oświetleniowy o długości 120 mb. wraz z zabudową szafki pomiarowej. Koszt zadania wyniósł
18 091,64 zł.
➢ Wybudowano oświetlenie ul. Okrężnej i przedłużenia ul. Karola Miarki w Szczepanku.
W ramach zadania wybudowano 4 słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami Iskra LED
36 W na ul. Okrężnej i na ul. Karola Miarki oraz ułożono kabel oświetleniowy o długości
396 mb. Koszt zadania wyniósł 29 991,74 zł.
➢ Przedłużono świetlenie ul. Wiejskiej w Kalinowicach. W ramach zadania wybudowano
2 słupy oświetleniowe betonowe wirowane z oprawą sodową 100 W i linią napowietrzną
o długości 103 mb. Koszt zadania wyniósł 13 512,58 zł.
➢ Wybudowano oświetlenie ul. Leśnej w Suchej. W ramach zadania wybudowano 2 słupy
oświetleniowe aluminiowe z oprawą Iskra Led 36 W oraz ułożono kabel oświetleniowy
o długości 50 mb. wraz z zabudową szafki pomiarowej. Koszt zadania wyniósł 16 074,06 zł.
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➢ Rozbudowano oświetlenie uliczne ul. Osiedle na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Gogolińskiej
w Strzelcach Opolskich. W ramach zadania wybudowano 10 słupów oświetleniowych
aluminiowych z oprawą Iskra Led 36 W oraz ułożono kabel oświetleniowych o długości
655 mb. Koszt zadania wyniósł 55 079,49 zł.
➢ Rozbudowano oświetlenie uliczne ul. Różanej w Suchej. W ramach zadania wybudowano
1 słup oświetleniowy aluminiowy z oprawą Iskra LED 36 W wraz z ułożeniem kabla
oświetleniowego o długości 34 mb. Koszt zadania wyniósł 4 500,00 zł.
➢ Wykonano przyłącze energetyczne do słupa oświetleniowego w Płużnicy. W ramach zadania
zamontowano słup betonowy wirowany z oprawą Led 120 W oraz dobudowano 60 mb. linii
napowietrznej. Koszt zadania wyniósł 4 340,29 zł.
➢ Wykonano przyłącze energetyczne do słupów w Błotnicy Strzeleckiej na ul. Powstańców
Śląskich. W ramach zadania wybudowano 2 słupy betonowe wirowane z oprawami Led oraz
dobudowano 100 mb. linii napowietrznej. Koszt zadania wyniósł 7 268,18 zł.

Sieci gazowe na terenie gminy Strzelce Opolskie
Na terenie gminy Strzelce Opolskie w roku 2018 wybudowano i zmodernizowano:
•

Strzelce Opolskie miasto - sieć przyj. OT 296 m, przyłącza przyj. OT 166 m (20 szt.),

•

Strzelce Opolskie obszar wiejski - sieć 3415 m, przyłącze 3,65 m - 1 szt. (dotyczy wsi Kadłub).

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

Sieci ciepłownicze:
Na terenie gminy Strzelce Opolskie w roku 2018 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. nie
zrealizowała żadnych zadań inwestycyjnych, których celem była budowa nowych lub modernizacja
istniejących sieci ciepłowniczych.

Pozyskane dane - Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
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III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej
Źródłem informacji o osiągniętych wskaźnikach jest przede wszystkim Urząd Miejski w Strzelcach
Opolskich, gdyż monitorowaniem objęte są inwestycje infrastrukturalne realizowane przez gminę
Strzelce Opolskie.
Długość wyremontowanych dróg na terenie gminy Strzelce Opolskie - przeprowadzono bieżące
remonty dróg gminnych, w tym:
➢

„Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach
Opolskich” droga do Kronospanu o długości 680,40 m. Zadanie polegało na gruntownej
przebudowie drogi gminnej nr 105417 O łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną
w Strzelcach Opolskich. W ramach zadania wymieniono warstwę konstrukcyjną wraz
z nawierzchnią, wykonano ciąg pieszy i pieszojezdny, a także miejsca postojowe oraz system
odwodnienia i oświetlenia ulicznego.

➢ Utwardzono odcinek o długości 235 m ul. Pogodnej w Strzelcach Opolskich.
➢ Wyremontowano skrzyżowanie ul. Fabrycznej i ul. Osiedle w Strzelcach Opolskich o długości
34 m.
➢ Wyremontowano nawierzchnię tłuczniową ul. Romantycznej oraz nawierzchnię asfaltową
skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą transportu rolnego o długości 677 m w Ligocie Dolnej.
➢ Przeprowadzono remont nawierzchni tłuczniowej do przysiółka Sława (Niwki) o długości
920 m.
➢ Przeprowadzono remont nawierzchni tłuczniowej o długości 115 m przy ul. Wiejskiej
w Kalinowie.

Długość wybudowanych dróg na terenie gminy Strzelce Opolskie:
➢ „Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie” - w ramach zadania wybudowano
drogę o długości 134,40 m łączącą ul. Kościuszki i ul. Piłsudskiego w Strzelcach Opolskich
wraz z miejscami postojowymi i urządzeniami towarzyszącymi (publiczne WC, wiata
parkingowa, stojaki na rowery, stacja ładowania samochodów elektrycznych).
➢ Wybudowano 210 m nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi prowadzącej do „Barki Doryszów”
w Błotnicy Strzeleckiej.
➢ Wybudowano 26 m zjazdu z ul. Kazimierza Wielkiego w rejonie Przychodni Osiedlowej na
Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich.

40

Monitoring „Strategii Rozwoju gminy Strzelce Opolskie na lata 2014 - 2020” za rok 2018

Długość

wyremontowanych

chodników

na

terenie

gminy

Strzelce

Opolskie

- przeprowadzono remonty awaryjne chodników, w tym:
➢ w Rożniątowie przy ul. Krótkiej o długości 47 m - w ramach zadania pn.: „Renowacja chodnika
gminnego przy ul. Krótkiej w Rożniątowie” w ramach Funduszu sołeckiego 2018
przeprowadzono wymianę nawierzchni chodnika. Wartość zadania wyniosła 11 599,99 zł,
➢ w Strzelcach Opolskich przy ulicy Sosnowej w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4
o długości 35 m,
➢ w Kadłubie Wsi przy ulicy Krótkiej o długości 84 m,
➢ w Rozmierzy przy ulicy Wyzwolenia o długości 25 m.
Długość wybudowanych chodników na terenie gminy Strzelce Opolskie, w tym:
➢ budowa 137 m chodnika

w ramach zadania pn.: „Przebudowa głównego ciągu

komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich”, związanego
z przebudową głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach
Opolskich,
➢ budowa 47 m chodnika w rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymiszowie Wsi.

Długość wybudowanych ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Strzelce Opolskie:
➢ w ramach zadania pn.: „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy
Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich”, związanego z przebudową głównego ciągu
komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich, wybudowano
514 m ciągów pieszo- rowerowych.

Długość sieci w przewozach pasażerskich na terenie gminy Strzelce Opolskie wynosi

254 km.

- bez zmian w porównaniu do roku 2017.
Liczba ta dotyczy linii komunikacyjnych przebiegających w całości w granicach administracyjnych
gminy.
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III.1.3. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa
W roku 2018 gmina Strzelce Opolskie przekazała najemcom w użytkowanie 47 mieszkania - jest to
liczba uwolnionych mieszkań i ponownie zasiedlonych przez innych najemców.
Całkowity koszt wykonanych remontów na nieruchomościach gminnych wyniósł 429 201,89 zł netto.
Remonty te dotyczyły zadań konserwacyjno- remontowych.
Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców wynosi 25 (liczba mieszkańców w gminie Strzelce
Opolskie na dzień 01.01.2018 r. wyniosła 30764).
770 mieszkań stanowi zasób gminy Strzelce Opolskie: 726 mieszkań znajduje się w trwałym zarządzie
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, 8 mieszkań w trwałym zarządzie
placówek oświatowych oraz 36 mieszkań chronionych, które zostały oddane do gospodarowania
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.
Liczba nowo powstałych mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych – 3 - powstałych w związku
ze zmianą kwalifikacji lokali użytkowych na lokale mieszkalne.

Ponadto:
w roku 2018 kontynuowano rozpoczętą w 2016 roku procedurę wdrożenia i realizacji gminnego
programu budowy mieszkań dla młodych rodzin „Twoje M”.
„Strzelce Opolskie. Twoje M” to program budownictwa wielorodzinnego oparty o wdrażane po raz
pierwszy w gminie rozwiązania. Rolę 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.
Finansowanie zakupu mieszkania pozostaje po stronie nabywcy. Po zakończeniu budowy lokale będą
przekazane kupującym na podstawie aktu notarialnego. Mieszkania nie będą stanowić zasobów
komunalnych gminy i nie zostaną naliczone za nie opłaty czynszowe.
„Strzelce Opolskie. Twoje M” to program dla osób mieszkających u rodziny, wynajmujących
mieszkania lub zajmujących mieszkania komunalne. Osoby, które posiadają tytuł prawny do innej
nieruchomości na terenie gminy Strzelce Opolskie, nie mogą brać udziału w programie. W ramach
programu w roku 2016 zorganizowano kampanię informacyjną dotycząca planowanej budowy
mieszkań przy ul. Bocznicowej, przeprowadzono badanie ankietowe wśród potencjalnych
zainteresowanych, którego wyniki miały pomóc w określeniu jakie jest zainteresowanie programem
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i jakiego typu mieszkań oczekują potencjalni kupujący, przygotowano wstępną wizualizację trzech
budynków wielorodzinnych przy ul. Bocznicowej w Strzelcach Opolskich.
W roku 2017 wyłoniony został projektant - właściwy projekt wykonała firma JSa Projekt ze Strzelec
Opolskich. W pierwszym budowanym bloku powstanie 27 mieszkań o powierzchni od 45 m² do 76 m².
W maju 2017 roku Radni przyjęli jednogłośnie Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem
Mieszkaniowym Gminy Strzelce Opolskie, który zawiera zapisy związane z oczekiwanym programem
„Strzelce Opolskie. Twoje M”, wskazuje lokalizację i wartość budynku, jaki ma powstać w I etapie
programu. Natomiast uchwała z czerwca 2017 r. zawierała oczekiwany system punktacji dzięki,
któremu można było wyłonić grupę osób mających pierwszeństwo przy zakupie mieszkań (m.in.: wiek
do 35 r.ż., zatrudnienie i zamieszkanie na terenie gminy). W związku z wystąpieniem przypadku
większej liczby chętnych z maksymalną liczbą punktów, niż planowanych lokali (27), odbyło
się publiczne losowanie. Do ratusza wpłynęło 67 deklaracji przystąpienia do programu „Twoje M”,
a wyłonionych zostało 27 nabywców na podpisanie umów o uczestnictwie. W ramach działań
zorganizowano również spotkania informacyjne, podczas którego można było

zapoznać się

z harmonogramem działań w ramach programu.
W grudniu 2017 r. odbyło się spotkanie uczestników programu, na którym zostały przedstawione
warunki umowy podpisanej w wykonawcą - konsorcjum, które wybuduje pierwszy blok przy ulicy
Bocznicowej w Strzelcach Opolskich. Przekazano też wszystkim nabywcom ostateczną wersję umów
o uczestnictwie w programie „Twoje M”. Zawarcie umów było jednocześnie zobowiązaniem
do wniesienia 10% opłaty rezerwacyjnej, w umowie zostały również określone transze, jakich wpłata
wymagana jest wraz z kolejnymi etapami realizacji inwestycji.
Całkowita wartość zadania wynosi 4 799 520,00 zł z terminem realizacji do 28 czerwca 2019 roku.

Przebieg prac budowlanych w roku 2018:
Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 11.01.2018 r., w miesiącach styczeń - luty prowadzone były
roboty ziemne, w miesiącach marzec - kwiecień wykonano ściany piwnic i strop, w miesiącach maj czerwiec wykonano ściany parteru i strop, w miesiącach czerwiec - lipiec

wykonano ściany

I piętra i strop, w miesiącach lipiec - sierpień wykonano ściany II piętra i strop, w miesiącach sierpień wrzesień wykonano ściany III pietra i strop.
W maju 2018 r. podpisano 23 umowy na budowanych 27 mieszkań. W sierpniu 2018 r. ogłoszono nabór
uzupełniający na pozostałe 4 lokale.
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III.1.4. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego oraz ochrona
środowiska
Wdrożone rozwiązania w zakresie ograniczenia niskiej emisji.
W roku 2018 dokonano zmiany sposobu ogrzewania w 41 lokalach mieszkalnych na terenie gminy
Strzelce Opolskie.

Łączna kwota dotacji

przekazana z budżetu gminy wyniosła 91 074,41 zł.

W ramach zadania wymieniono stare piece i kotły węglowe na:
➢ kotły 5 klasy na pellet (13 sztuk),
➢ kotły 5 klasy na ekogroszek (12 sztuk),
➢ piece gazowe (14 sztuk),
➢ ogrzewanie elektryczne (1 sztuka),
➢ pompę ciepła (1 sztuka).
Wdrożone rozwiązania wykorzystujące OZE.
W roku 2018 dokonano zmiany sposobu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym na terenie gminy
Strzelce Opolskie. Wymieniono piec węglowy na pompę ciepła, udzielając dofinansowania
w wysokości 2 112,00 zł.
Zrealizowane działania dotyczące usprawnienia gospodarki odpadami:
➢ opracowanie, druk i kolportaż harmonogramów – liczba działań 1, nakład 6 700 sztuk, koszt –
4 079,30 zł,
➢ druk ulotek informujących o ograniczeniu odbiorów odpadów BIO – liczba działań 1, nakład
6 000 sztuk, koszt zadania 553,50 zł,
➢ druk naklejek na pojemniki – liczba działań 2, nakład 1 000 sztuk, koszt zadania 1 500,60 zł,
➢ publikacja informacji i ogłoszeń w „Informatorze Strzeleckim” – liczba działań 6,
➢ publikacja informacji i ogłoszeń w telewizji kablowej CITY SAT Gordzielik i Strzelcu
Opolskim – liczba działań 2, koszt zadania 762,60 zł,
➢ funkcjonowanie aplikacji MOJE ODPADY – liczba działań 1, koszt zadania 500,00 zł (miesiąc)
➢ akcja CHOINKA – zbiórka choinek ze Świat Bożego Narodzenia w styczniu i lutym – liczba
działań 1,
➢ zakup kontenera KP – 14 na papę odpadową jako doposażenie PSZOK – liczba działań 1, nakład
1 sztuka, koszt zadania 10 947,00 zł,
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➢ zakup 32 sztuk koszy ulicznych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kształcie
kredek w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno- edukacyjna gminy Strzelce
Opolskie

z

zakresu

gospodarowania

odpadami

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

pod

nazwą

„EKO

LOGIKA”,

w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, koszt zadania 34 046,40 zł,
➢ zakup 30 sztuk pojemników 120 litrów niebieskich na papier z przeznaczeniem dla wszystkich
jednostek oświatowych w gminie Strzelce Opolskie w ramach projektu: Kompleksowa
kampania informacyjno- edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania
odpadami pod nazwą EKO LOGIKA,
➢ zakup i montaż 3 Miejskich Punktów Elektroodpadów składających się z szaf do segregacji
drobnych odpadów niebezpiecznych dla projektu „Kompleksowa kampania informacyjnoedukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami EKO LOGIKA,
➢ wykonanie fundamentu w celu montażu Miejskich Punktów Elektroodpadów, koszt zadania –
429,27 zł,
➢ przygotowanie mapy do Miejskiego Punktu Elektroodpadów - koszt zadania 430,50 zł.

Działania zwiększające świadomość mieszkańców gminy Strzelce Opolskie w zakresie ochrony
środowiska.
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych dla zrównoważonego rozwoju,
programy i wydarzenia ekologiczne.
Działania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:
➢ spotkania edukacyjne z zakresu gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w Centrum Edukacyjnym oraz PSZOK-u, liczba działań 21,
➢ programy ekologiczne, w tym związane z gospodarką odpadami komunalnymi realizowane
przez placówki oświatowe – liczba działań 19, koszt zadania 40 229,45 zł,
➢ akcja ELEKTRO CHOINKA – liczba działań 1, koszt zadania 11 135,49 zł, w ramach zadania:
•

opracowano i wydrukowano plakaty dotyczące akcji, koszt 232,47 zł,

•

zakupiono drzewka dla 300 odbiorców, koszt zadania 9 600,00 zł (w tym koszt transportu),

•

opublikowano ogłoszenia o akacji w tygodniku Strzelec Opolski, koszt zadania 553,50 zł,

•

odbiór elektroodpadów po akcji, koszt zadania 749,52 zł.

➢ zakup 10 zestawów EKO BOX, koszt zadania 1 223,85 zł,
➢ zakup czekoladek w ozdobnych okładkach promujących PSZOK EKO BOX - 205 szt., koszt
zadania 2 204,97 zł,
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➢ zakup naklejek „łapek” promujących PSZOK EKO BOX , koszt zadania 745,38 zł,
➢ zakup długopisów z grawerem promujących PSZOK EKO BOX, koszt zadania 993,84 zł,
➢ zakup tablic z regulaminem PSZOK, koszt zadania 664,20 zł,
➢ zakup worków na odpady BIO, koszt zadania 612,42 zł.
➢ Kompleksowa kampania informacyjno- edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu
gospodarowania odpadami pod nazwą „Ekologika” w ramach działania 5.2 oś priorytetowa
V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020. W ramach
projektu zakupiono:
•

32 sztuki koszy ulicznych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kształcie
kredek,

•

30 sztuk pojemników 120 l. niebieskich na papier z przeznaczeniem dla wszystkich
jednostek oświatowych w gminie Strzelce Opolskie,

•

zakup i montaż 3 Miejskich Punktów Elektroodpadów składających się z szaf do segregacji
drobnych odpadów niebezpiecznych,

•

programy ekologiczne, w tym związane z gospodarką odpadami komunalnymi realizowane
przez placówki oświatowe - liczba programów 13.

W 2018 roku prowadzono 42 programy w ramach edukacji ekologicznej na łączną kwotę 92 246,67 zł.
➢ „Edukacja ekologiczna PLUS 2018”, koszt zadania - 12 795,22 zł (organizator Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich),
➢ „Gminny konkurs ekologiczny dla klas I-III”, koszt zadania 2 092,63 zł (organizator Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich),
➢ „Ekomaniacy”, koszt zadania 2 458,70 zł (organizator Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
w Strzelcach Opolskich),
➢ „Bliżej natury”, koszt zadania 3 487,49 zł (organizator Publiczna Szkoła Podstawowa
w Błotnicy Strzeleckiej),
➢ „Na tropie skarbów przyrody i kultury”, koszt zadania 3 703,52 zł (organizator Publiczna
Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach),
➢ „ABC Polskich Parków Narodowych”, koszt zadania 4 000,00 zł (organizator Zespół Placówek
Oświatowych w Kalinowicach,
➢ „Ekoprzygoda z przyrodą”, koszt zadania 4 425,00 zł (organizator Publiczna Szkoła
Podstawowa w Rozmierce),
➢ „Polska żywność – najlepsza”, koszt zadania 1 600,00 zł (organizator Publiczna Szkoła
Podstawowa Suchej),

46

Monitoring „Strategii Rozwoju gminy Strzelce Opolskie na lata 2014 - 2020” za rok 2018

➢ „Ekosystem mikro”, koszt zadania 1 675,00 zł (organizator Publiczna Szkoła Podstawowa
w Szymiszowie),
➢ „Ziemia to nasz dom”, koszt zadania 2 000,00 zł (organizator Przedszkole Publiczne nr 4
w Strzelcach Opolskich),
➢ „Tajemniczy świat przyrody”, koszt zadania 2 269,59 zł (organizator Przedszkole Publiczne
nr 4 w Strzelcach Opolskich),
➢ „Na lądzie i na wodzie, przedszkolak doświadczyć może”, koszt zadania 1 425,95 zł
(organizator Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział w Rożniątowie),
➢ „Przedszkolak blisko natury”, koszt zadania 697,60 zł (organizator Przedszkole Publiczne nr 5
w Strzelcach Opolskich oddział w Rożniątowie i Szymiszowie Osiedlu),
➢ „Każdemu sercu bliska ochrona środowiska”, koszt zadania 2 514,60 zł (organizator
Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich),
➢ „Opolszczyzna - nasza mała ojczyzna”, koszt zadania 1 649,42 zł (organizator Przedszkole
Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział w Rożniątowie),
➢ „Nasze środowisko chronimy i zielone rośliny wokół nas sadzimy”, koszt zadania 677,00 zł
(organizator Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział w Szymiszowie
Osiedlu),
➢ „Chroń środowisko bądź dobry dla zwierząt”, koszt zadania 2 224,00 zł (organizator
Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich),
➢ „Sztuka w harmonii z przyrodą”, koszt zadania 950,00 zł (organizator Przedszkole Publiczne
nr 8 w Strzelcach Opolskich),
➢ „Rejs po Odrze”, koszt zadania 460,00 zł (organizator Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach
Opolskich),
➢ „Na wycieczki wyruszamy - Mosznę i Radzionków zwiedzamy”, koszt zadania 1250,00 zł
(organizator Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich),
➢ „Zdobywamy Górę świętej Anny”, koszt zadania 650,00 zł (organizator Przedszkole Publiczne
nr 8 w Strzelcach Opolskich),
➢ „Przedszkolaki szlakiem stumilowego lasu”, koszt zadania 1 400,00 zł (organizator Przedszkole
Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich),
➢ „Egzotyczni przyjaciele”, koszt zadania 1 005,81 zł (organizator Przedszkole Publiczne nr 8
w Strzelcach Opolskich),
➢ „Jak to kiedyś było … przeniesienie w czasie”, koszt zadania 977,96 zł (organizator
Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich),
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➢ „Przedszkolaki na łące zakochane w biedronce”, koszt zadania 750,00 zł (organizator
Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich),
➢ „Wieś - poznajemy życie naszych przodków”, koszt zadania 1 314,50 zł (organizator
Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelce Opolskich),
➢ „Pieszo po Górze św. Anny” - poznajemy naszą okolicę, koszt zadania 650,00 zł (organizator
Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich),
➢ „Egzotyka na wyciągnięcie ręki”, koszt zadania 649,71 zł (organizator Przedszkole Publiczne
nr 8 w Strzelcach Opolskich),
➢ „XIII Heppening Przedszkolaków gminy Strzelce Opolskie”, koszt zadania 3 841,07 zł
(Przedszkole Publiczne nr 9 w Strzelcach Opolskich),
➢ „Energia: wodna, słoneczna, wiatrowa”, koszt zadania 5 005,45 zł (organizator Przedszkole
Publiczne nr 9 w Strzelcach Opolskich),
➢ „Wycieczki plenerowe: ZOO Opole, Agroturystyka Obrowiec, Ogród Botaniczny Gliwice, Rejs
po Odrze Opole”, koszt zadania 1 250,00 zł (organizator Przedszkole Publiczne nr 9
w Strzelcach Opolskich),
➢ „Dbamy o nasz przedszkolny ogród”, koszt zadania 600,00 zł (organizator Przedszkole
Publiczne nr 9 w Strzelcach Opolskich),
➢ „Małemu sercu bliska ochrona środowiska”, koszt zadania 530,00 zł (organizator Przedszkole
Publiczne nr 10 w Strzelcach Opolskich),
➢ „Organizacja IV Gminnego Przeglądu Inscenizacyjnego Przedszkolaków przedszkoli gminy
Strzelce Opolskie”, koszt zadania 1699,13 zł (organizator Przedszkole Publiczne
w Dziewkowicach),
➢ „Stacja kraina przyrody - przyjaciel przyrody. Bioróżnorodność - poznajemy przyrodę wokół
nas”, koszt zadania 2 980,40 zł (organizator Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach),
➢ „Przyjaciele lasu”, koszt zadania 949,81 zł (organizator Przedszkole Publiczne w Kadłubie),
➢ „Zwierzęta naszymi przyjaciółmi”, koszt zadania 2 599,00 zł (organizator Zespół Placówek
Oświatowych w Kalinowicach, Przedszkole Publiczne w Kalinowicach),
➢ „Przedszkolak przyjacielem zwierząt”, koszt zadania 1 899,90 zł (organizator Przedszkole
Publiczne w Rozmierce),
➢ „Przyroda pod lupą”, koszt zadania 1 560,01 zł (organizator Zespół Placówek Oświatowych
w Kalinowicach, Przedszkole Publiczne w Osieku),
➢ „Młody Ekolog to ja”, koszt zadania 3 700,00 zł (organizator Publiczna Szkoła Podstawowa nr
4 w Strzelcach Opolskich),
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➢ „Działania prozdrowotne”, koszt zadania 3 999,06 zł (organizator Powiatowa Stacja Sanitarno
- Epidemiologiczna Województwa Opolskiego),
➢ „Jestem przyjacielem zwierząt i roślin”, koszt zadania 1 879,14 zł (organizator Niepubliczne
Przedszkole "Dobry Start" w Strzelcach Opolskich).

Osiągnięte w roku 2018 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

2018

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

20

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

380

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

23

Liczba zorganizowanych spotkań w ramach konsultacji społecznych [szt.]

6

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

4

IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych
W ramach realizowanego w latach 2014-2015 projektu „e-urząd - dodaj do ulubionych” nastąpił wzrost
wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez JST za pomocą platformy e-PUAP, wzrost
liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy e-PUAP oraz
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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 2018:
➢ 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.
➢ Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu.
➢ Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.
➢ Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego.
➢ Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek
za zwłokę, opłaty prolongacyjnej.
➢ Rozłożenie na raty podatku dla osób fizycznych (dotyczy podatku od nieruchomości, podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania
pieniężnego).
➢ Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek
za zwłokę, opłaty prolongacyjnej.
➢ Udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych.
➢ Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami
hotelarskimi.
➢ Organizacja imprezy masowej.
➢ Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego.
➢ Wydanie gadżetów promocyjnych.
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IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego
Mieszkańcy sołectw w gminie Strzelce Opolskie bardzo aktywnie angażując się w życie swoich sołectw,
realizują wiele prac.
W 2018 roku realizowanych zostało kilkaset zadań w ramach czynów społecznych (około 380) m.in.:
➢ organizacja imprez kulturalnych we wszystkich sołectwach, m.in. Dzień Seniora, zabawa
karnawałowa, wodzenie niedźwiedzia, Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, festyn letni,
dożynki, Mikołajki i inne,
➢ prace porządkowe i zagospodarowanie terenów zielonych we wszystkich sołectwach,
➢ tworzenie koron żniwnych we wszystkich sołectwach,
➢ sadzenie drzewek w sołectwie Błotnica Strzelecka, Grodzisko, Kadłub Wieś, Płużnica Wielka,
Rożniątów, Sucha, Szymiszów Osiedle,
➢ prace przy remoncie świetlicy w Szczepanku,
➢ konserwacja witaczy w sołectwie Kadłub-Wieś, Osiek,
➢ zagospodarowanie placu zabaw w Kalinowicach, obiektu rekreacyjno-sportowego w Płużnicy
Wielkiej i skweru w Brzezinach,
➢ malowanie domu spotkań w Ligocie Dolnej,
➢ utrzymywanie i porządkowanie kapliczek i krzyży przydrożnych we wszystkich sołectwach,
➢ ustawianie płotów przeciw-zaspowych,
➢ czyszczenie rowów melioracyjnych i dbanie o kanalizację deszczową w Ligocie Dolnej
i Rożniątowie,
➢ remont przy budynku OSP w Suchej,
➢ remonty dróg transportu rolnego w sołectwach: Farska Kolonia, Błotnica Strzelecka, Brzezina,
Jędrynie, Grodzisko, Kadłub Piec, Kadłub Wieś, Kalinowice, Kalinów, Ligota Dolna, Mokre
Łany, Osiek, Płużnica Wielka, Rozmierka, Rozmierz, Rożniątów, Sucha, Suche Łany,
Szymiszów Osiedle, Warmątowice.

Dokumenty poddane konsultacjom społecznym w roku 2018 w gminie Strzelce Opolskie.
➢ Strzelecki Budżet Obywatelski 2019 - celem konsultacji było ustalenie przez mieszkańców
listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach budżetu gminy Strzelce Opolskie
uchwalonego na rok 2019. Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest
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demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach
publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Mieszkańcy zgłaszają
propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości
realizacji. Propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod
powszechne i bezpośrednie głosowanie. W efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej
wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji - wpisując je do budżetu.
Budżet

Obywatelski

to

wyjątkowa

okazja

do

rzeczywistego

i

bezpośredniego

współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość
zgłaszania i

promowania własnych, ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców,

przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całej gminy.
W roku 2018 konsultacją społecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 poddano
projekty:
•

Doposażenie istniejącego placu zabaw przy PP nr 10 w Strzelcach Opolskich.

•

Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu na ulicy na Osiedlu Piastów Śląskich
w Strzelcach Opolskich.

•

Wymiana utwardzenia terenu i chodnika na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dziewkowicach.

•

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Dziewkowicach.

•

Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej w Szymiszowie.

•

Rozbudowa placu zabaw II etap - „Piracki Raj".

•

Ogrodzenie placu zabaw w Kalinowicach.

•

Oświetlenie boiska sportowego Mokre Łany - Brzezina.

•

Przyjazne i bezpieczne boisko sportowe w Rozmierzy.

•

Bezpieczna droga do szkoły - Bezpieczne „Koszary" w Strzelcach Opolskich.

•

Modernizacja ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego, montaż piłkochwytów za bramkami
w Rożniątowie.

•

Aktywne przedszkolaki w Kadłubie.

•

Remont istniejących obiektów w obrębie ul. Jana Rychla w Strzelcach Opolskich.

•

Utwardzenie drogi gminnej łączącej dwie gminy: Strzelce Opolskie i Izbicko.

•

Doposażenie placu rekreacyjnego dla najmłodszych w Błotnicy Strzeleckiej.

➢ Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla
wsi NIWKI” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
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➢ Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie
w rejonie ulicy Zakładowej” dla wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
➢ Projekt zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta
Strzelce Opolskie” .
➢ 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 2019.
➢ Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
➢ Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2019 - 2021.
➢ Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
➢ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2018 roku.
Spotkania zorganizowane w ramach konsultacji społecznych.
➢ Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
-

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sali Rady Miejskiej w dniach: 6 marca 2018 r.,

24 kwietnia 2018 r., 27 czerwca 2018 r., 29 sierpnia 2018 r.
➢ Głosowanie w sprawie Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego 2019 w dniach 28 sierpnia
- 14 września 2018 r. (w budynku Urzędu Miejskiego oraz poprzez system internetowy).
➢ Bezpośrednie otwarte spotkanie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce
Opolskie w 2018 roku.

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).
➢ 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:
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•

Centrum Integracji Społecznej ( reintegracja społeczna i zawodowa w realizacji zadań pomocy
skierowana do osób bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu,
opuszczających zakłady karne, niepełnosprawnych).

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 2018.
Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do
osiągnięcia założonych celów, objęte zostały strefy życia społecznego, gospodarczego, a także
środowiska.
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