STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU

POWIATU STRZELECKIEGO
NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2014-2020

OPRACOWANIE

STAROSTWO POWIATOWE WE STRZELCACH OPOLSKICH

GRUPA ERGO SP. Z O.O., UL. STRZEGOMSKA 3B/3C L. 91, 53-611 WROCŁAW
Kierownik Projektu: Weronika Burman

1|Strona

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2014-2020

SPIS TREŚCI
Wstęp ............................................................................................................................................................................. 1
Metodologia ................................................................................................................................................................... 2
1. Wizja i misja Powiatu Strzeleckiego ........................................................................................................................... 4
1.1. Wizja ................................................................................................................................................................... 4
1.2. Misja ................................................................................................................................................................... 4
1.3. Pola strategiczne i operacyjne ............................................................................................................................ 5
2. Pole Strategiczne 1. Przestrzeń, infrastruktura i środowisko .................................................................................... 6
3. Pole strategiczne 2. Kapitał ludzki ............................................................................................................................ 15
4. Pole strategiczne 3. Przedsiębiorczość i kooperacja ................................................................................................ 19
5. Wskaźniki realizacji .................................................................................................................................................. 23
6. Finansowanie ........................................................................................................................................................... 27
7. Spójność strategii z innymi dokumentami strategicznymi ....................................................................................... 29
8. Procedura monitorowania, ewaluacji i aktualizacji.................................................................................................. 32
9. Zakończenie.............................................................................................................................................................. 33
Załącznik Nr 1. Sytuacja społeczno-gospodarcza Powiatu Strzeleckiego ..................................................................... 35
Załącznik nr 2. Analiza SWOT ..................................................................................................................................... 100
Załącznik nr 3. Raport z badania ankietowego........................................................................................................... 103
Spis map................................................................................................................................................................. 149
Spis tabel................................................................................................................................................................ 149
Spis wykresów........................................................................................................................................................ 151

1

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2014-2020

WSTĘP
Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020, to najważniejszy dokument
programowy, w oparciu o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego.
W obliczu nowej perspektywy budżetowania środków unijnych, która generuje zmiany w możliwościach
finansowania działań rozwojowych, a także faktu, iż raz sformułowane strategie należy systematycznie
dostosowywać do stale zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych, oddajemy w Państwa
ręce dokument nowej strategii rozwoju, której głównym celem jest stworzenie realnych podstaw planu
rozwoju Powiatu Strzeleckiego w okresie 2014-2020.
Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020 została opracowana w oparciu
o perspektywę wizji regionu w 2020 roku, podkreślając jego specyfikę i wskazując na indywidualne
rozwiązania, odpowiednie do jego charakterystyki, wyzwań i potrzeb. Przedłożona strategia będzie zatem
dokumentem pomocnym przy realizacji wyznaczonych perspektywicznych kierunków rozwoju regionu,
dążeniu do osiągnięcia najważniejszych celów i kierunków działania uprzednio przyjętych do realizacji w
granicach powiatu strzeleckiego w wyznaczonym okresie siedmiu lat, a także skutecznym i efektywnym
zarządzaniu powiatem. Jest to dokument programowy, który określa cele rozwoju i stwarza ramy dla
przyszłych projektów, ale nie wskazuje precyzyjnie, co i z jakich środków zostanie zrealizowane. Takie
podejście zgodne jest z zasadami przygotowywania dokumentów strategicznych, w których wskazuje się
wyłącznie kluczowe obszary interwencji i budowania przewag.
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METODOLOGIA
Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020 powstała z inicjatywy Zarządu
Powiatu w Strzelcach Opolskich. Jej obecny kształt to wynik kilkumiesięcznej pracy interdyscyplinarnej
grupy złożonej z przedstawicieli samorządu powiatowego pod przewodnictwem Wicestarosty Powiatu
Strzeleckiego oraz zewnętrznych ekspertów firmy Grupa Ergo Sp. z. o. o.
Prace nad strategią obejmowały następujące etapy:
1. Opracowanie formularzy ankietowych i przeprowadzenie badania ilościowego wśród
mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
2. Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej.
3. Opracowanie analiz SWOT.
4. Organizacja spotkań warsztatowych celem wypracowania wstępnych założeń strategicznych.
5. Opracowanie kierunków rozwoju powiatu strzeleckiego.
6. Przeprowadzenie elektronicznych konsultacji społecznych i wyłożenie projektu strategii do
publicznego wglądu.
7. Uzupełnienie projektu i przyjęcie strategii.
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Niniejszy dokument składa się z części programowej, stanowiącej najważniejszy rezultat procesu
budowania Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020, zawierającej wizję, misję,
kierunki rozwoju, pola strategiczne i operacyjne oraz otwarty katalog kierunków działań. Część
programowa zawiera również wskaźniki realizacji strategii, opis finansowania, analizę spójności strategii
z innymi dokumentami strategicznymi oraz szczegółową procedurę monitorowania, ewaluacji
i aktualizacji strategii.
Integralnym elementem strategii są załączniki:
1. Załącznik nr 1: Sytuacja społeczno-gospodarcza powiatu strzeleckiego,
2. Załącznik nr 2: Analiza SWOT,
Wskazane w strategii kierunki rozwoju, pola strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań
znajdują swoje odzwierciedlenie w przeprowadzonej szerokiej analizie stanu aktualnego powiatu
strzeleckiego oraz zasobów, jakimi dysponuje jego samorząd. Założenia strategii w pełni wpisują się
w wizję i cele strategiczne rozwoju regionu opolskiego oraz ogólne kierunki rozwoju dla Polski.
Dla każdego z trzech wypracowanych kierunków rozwoju powiatu strzeleckiego w okresie 20142020 została przeprowadzona szczegółowa diagnoza obecnej sytuacji, wraz ze wskazaniem istoty
zachodzących procesów i zjawisk, a także ich uwarunkowań. Diagnoza ta została przeprowadzona na
etapie opracowywania analizy społeczno-gospodarczej powiatu strzeleckiego (załącznik nr 1) w oparciu
o weryfikację danych zastanych, na podstawie których prowadzone było dalsze wnioskowanie na
potrzeby strategii. Podsumowanie ustaleń dla każdej części diagnozy społeczno-gospodarczej stanowi
analiza SWOT (załącznik nr 2). Ocena korelacji pomiędzy silnymi i słabymi stronami oraz szansami
rozwojowymi i zagrożeniami zidentyfikowanymi w danym obszarze stanowiła punkt wyjścia dla
sformułowania wyzwań cząstkowych dla tegoż obszaru. Na tej podstawie w dalszej kolejności zostały
sformułowane wyzwania rozwojowe powiatu w okresie 2014-2020.
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1. WIZJA I MISJA POWIATU STRZELECKIEGO
1.1. WIZJA
Mając na względzie dobro wspólnoty samorządowej powiatu strzeleckiego, sformułowano wizję
obszaru w sposób następujący:
Powiat strzelecki w 2020 r. jest obszarem dynamicznego rozwoju opartego na współpracy wszystkich
partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych. Potencjał powiatu sprawia, że jest to miejsce
zapewniające mieszkańcom wysoką jakość życia, przedsiębiorcom – atrakcyjne warunki prowadzenia
działalności, a turystom – bogatą ofertę spędzania wolnego czasu.
Docelowo w 2020 r. powiat strzelecki będzie przestrzenią przyjazną mieszkańcom, gdzie zwraca
się uwagę na ich kluczowe potrzeby w tym: dostępność komunikacyjną, bezpieczeństwo, opiekę
zdrowotną, edukację, a także sport i rekreację. Jednocześnie wysoki potencjał kapitału ludzkiego został
przywołany w wizji strategii rozwoju, tuż obok działalności gospodarczej, uwzględniającej z jednej strony
atrakcyjność inwestycyjną regionu, a z drugiej strony kierującej uwagę na powiat strzelecki jako miejsce
o bogatych walorach turystycznych.

1.2. MISJA
Mając na względzie dobro wspólnoty samorządowej powiatu strzeleckiego, sformułowano misję
regionu w sposób następujący:
Powiat strzelecki miejscem atrakcyjnym do życia i funkcjonowania.
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1.3. POLA STRATEGICZNE I OPERACYJNE
Tabela 1 Matryca pól strategicznych i operacyjnych

Pole strategiczne 1.
Przestrzeń, infrastruktura
i środowisko
Pole operacyjne 1.1.
Gospodarka niskoemisyjna
oraz produkcja i dystrybucja
energii odnawialnej
Pole operacyjne 1.2.
Rozwinięta infrastruktura
komunikacyjna
Pole operacyjne 1.3.
Nowoczesna i konkurencyjna
baza edukacji
Pole operacyjne 1.4.
Ogólnodostępne zasoby ochrony
zdrowia i pomocy społecznej

Pole strategiczne 2.
Kapitał ludzki
Pole operacyjne 2.1.
Poprawa i dostosowanie ochrony
zdrowia i pomocy społecznej do
trendów demograficznoepidemiologicznych
Pole operacyjne 2.2.
Uelastycznienie zasobów rynku
pracy
Pole operacyjne 2.3.
Budowanie nowoczesnej
edukacji dostosowanej do
zmieniającej się rzeczywistości
Pole operacyjne 2.4.
Rozwój kultury oraz
zagospodarowanie czasu
wolnego

Pole strategiczne 3.
Przedsiębiorczość i kooperacja

Pole operacyjne 3.1.
Kreatywna przedsiębiorczość i
współpraca międzysektorowa
Pole operacyjne 3.2.
Profesjonalne kadry administracji
publicznej

Pole operacyjne 1.5.
Atrakcyjna infrastruktura
turystyczno-rekreacyjna
Pole operacyjne 1.6.
Wysoki poziom bezpieczeństwa
publicznego
Źródło: Opracowanie własne
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2. POLE

STRATEGICZNE

1.

PRZESTRZEŃ,

INFRASTRUKTURA

I ŚRODOWISKO
Celem głównym Pola strategicznego 1. Przestrzeń, infrastruktura i środowisko jest ciągłe
podnoszenie jakości bazy infrastrukturalnej oraz wdrażanie nowych technologii w infrastrukturze dla
zwiększenia spójności terytorialnej oraz konkurencyjności regionu, bezpieczeństwa oraz wykorzystania
potencjału endogenicznego powiatu.

2.1. POLE OPERACYJNE 1.1. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA ORAZ PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA
ENERGII ODNAWIALNEJ

W celu zrównoważonego rozwoju regionu planuje się obranie kierunków mających na celu
ochronę środowiska w powiecie strzeleckim. W tym zakresie należy kontynuować działania dotyczące
ochrony zasobów naturalnych, w tym przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych oraz
jakości powietrza. Ponadto podejmowanie działań z zakresu ograniczania wykorzystania energii
pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych,
zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego. Korzystne uwarunkowania do ich stosowania
na terenie powiatu strzeleckiego, powinny stanowić impuls do podjęcia działań w zakresie wspierania
budowy infrastruktury służącej do czerpania energii ze źródeł odnawialnych ze szczególnym
uwzględnieniem terenów cennych przyrodniczo. Planowane są działania mające poprawić jakość
powietrza w tym poprzez modernizację i termomodernizację budynków użyteczności publicznej w tym:
Domu Pomocy Społecznej filia w Szymiszowie, PKS w Strzelcach Opolskich oraz w Specjalnym Ośrodku
Szkolno- Wychowawczym w Leśnicy.
Bardzo ważne jest zaplanowanie działań zmierzających do wymiany w budynkach
jednorodzinnych węglowych urządzeń grzewczych (pieców) na instalacje o niskiej emisji: na gaz ziemny,
olej opałowy, ekogroszek, pelety czy pompy ciepła. Aktualnie stosowane węglowe systemy grzewcze
stanowią w okresie grzewczym źródło największego zanieczyszczenia powietrza na terenie zabudowy
indywidualnej.
Obecnie na terenie powiatu energię odnawialną wykorzystuje się m.in. w gminie Zawadzkie
(elektrownia wodna w Żędowicach), gminie Jemielnica (elektrownia wiatrowa), gminie Strzelce Opolskie
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(źródła ciepła wykorzystujące biopaliwa na bazie słomy), gminie Kolonowskie (źródła ciepła
wykorzystujące biopaliwa na bazie drewna opałowego i trocin) oraz gminie Ujazd (źródła ciepła
wykorzystujące biopaliwa na bazie drewna opałowego, trocin i słomy). Dalsze stosowanie najlepszych
dostępnych technologii gospodarki niskoemisyjnej w połączeniu ze zmianami bilansu paliwowoenergetycznego na rzecz wzrostu wykorzystania OZE przyczyni się do poprawy stanu środowiska
naturalnego powiatu m.in. poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód.
Barierą dla wykorzystania tego rodzaju zasobów są wysokie koszty inwestycji, które w dalszym
ciągu postrzegane są jako rozwiązania innowacyjne, a nie tradycyjne. Szansą dla wysoce
kapitałochłonnych inwestycji, pod pewnymi warunkami, mogą być projekty realizowane w formie
partnerstwa publiczno-prywatnego oraz promocja i aktywne poszukiwanie inwestorów. Jednakże
efektywność realizacji zielonych projektów wymaga nie tylko zaangażowania środków finansowych, ale
także zmiany mentalności społecznej poprzez transfer wiedzy w zakresie wykorzystywania
ekoinnowacyjnych technologii i kształtowanie postaw proekologicznych. Z tego też względu promocja
wykorzystania technologii niskoemisyjnych oraz produkcji i dystrybucji OZE na terenie powiatu
strzeleckiego została zaprogramowana dwutorowo. Planuje się wdrożenie kolejnych projektów
inwestycyjnych zmierzających do zrównoważonego wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego oraz
ochrona środowiska, a także podniesienia efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
będących własnością lub znajdujących się w trwałym zarządzie samorządu powiatowego. Równolegle
będą prowadzone działania miękkie zwiększające świadomość mieszkańców powiatu w zakresie ochrony
środowiska i ekologii oraz promocji lokalnego rolnictwa w zakresie działań wspierających naturalne
i ekologiczne wyroby rolno-spożywcze.
Planowane kierunki działań:
1. Kierunek

działania

1.1.1. Wdrażanie

niskoemisyjnych

i

energooszczędnych

technologii

w obiektach użyteczności publicznej.
2. Kierunek działania 1.1.2. Promocja i wspieranie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie
powiatu.
3. Kierunek działań 1.1.3. Współpraca na rzecz poprawy stosunków wodnych na obszarach rolnych
i leśnych.
4. Kierunek działania 1.1.4. Podejmowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa
w zakresie ochrony środowiska i ekologii.
5. Kierunek działania 1.1.5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
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2.2. POLE OPERACYJNE 1.2. ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJ NA

Ocenia się, że dla dążenia do pełniejszego wykorzystania potencjału położenia geograficznego
powiatu strzeleckiego oraz możliwości, jakie tworzy układ powiązań drogowych na jego terenie, kluczowy
będzie rozwój dróg lokalnych zmierzający do wsparcia budowy połączeń sieci dróg na poziomie
krajowym, rozbudowy infrastruktury okołodrogowej oraz towarzyszącej. W tym zakresie na terenie
powiatu strzeleckiego będą podejmowane takie działania jak: podniesienie jakości infrastruktury
drogowej, kolejowej, czy transportu zbiorowego. Planowana jest budowa i modernizacja dróg
o znaczeniu strategicznym dla powiatu strzeleckiego, a także z punktu widzenia rozwoju społecznogospodarczego subregionu kędzierzyńsko- kozielskiego (w szczególności pomiędzy Strzelcami Opolskimi
a miastem Kędzierzyn Koźle) w tym drogi nr 1805 na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna (długość odcinka
5,19 km). Potrzeby z zakresu infrastruktury okołodrogowej, w tym m.in.: przejść dla pieszych, chodników,
parkingów, oświetlenia ulicznego, a także dostępności komunikacyjnej z gminami należącymi do powiatu
strzeleckiego oraz sąsiednimi powiatami, w sposób znaczny utrudniają rozwój na terenie powiatu
strzeleckiego zwłaszcza pod kątem mieszkalnictwa, wpływając także negatywnie na jego atrakcyjność
inwestycyjną. Sytuację utrudnia niekorzystny stan techniczny wielu dróg przebiegających przez obszar
powiatu, a także brak obwodnicy Strzelec Opolskich, w efekcie czego ruch samochodów osobowych
i ciężarowych odbywa się przez centrum miasta powodując utrudnienia komunikacyjne. Przebudowa
i rozbudowa dróg to warunek rozwoju gospodarczego na terenie powiatu, powstania i rozwoju nowych
przedsięwzięć gospodarczych oraz zakładów pracy, a także w zakresie skomunikowania z terenami
przemysłowymi. Drogi należy dostosować do obowiązujących warunków technicznych, parametrów
funkcjonalno- użytkowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kluczowe jest także podjęcie
działań w zakresie odtworzenia, odmulenia i przebudowy rowów w ciągu dróg na terenie powiatu
strzeleckiego.
Celem wzrostu dostępności komunikacyjnej powiatu strzeleckiego, niezbędna jest inwestycja
w sieć kolejową, w tym w tabor kolejowy, dzięki którym możliwa będzie znacznie szybsza podróż ze
Strzelec Opolskich do większych ośrodków miejskich. W celu poprawy przepustowości transportowej na
terenie powiatu kluczowa jest także budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych w systemie Park&
Ride (zaparkuj samochód i jedź dalej pociągiem).
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Ponadto, nie należy zapominać, iż komunikację na terenie powiatu strzeleckiego, oprócz sieci
dróg, zapewnia również infrastruktura teleinformatyczna, a rozwój cywilizacyjny obliguje samorządy do
przywiązywania większej uwagi w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w przestrzeni publicznej.

Planowane kierunki działania:
1. Kierunek działania 1.2.1. Wzmocnienie spójności i dostępności układu komunikacyjnego,
zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
2. Kierunek działania 1.2.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej i okołodrogowej
(oświetlenie, chodniki, przejścia dla pieszych, parkingi).
3. Kierunek działania 1.2.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
w tym: internetu szerokopasmowego oraz sieci telekomunikacyjnej.
4. Kierunek działania 1.2.4. Wspieranie budowy obwodnicy południowej Strzelec Opolskich.

2.3. POLE OPERACYJNE 1.3. NOWOCZESNA I KONKURENCYJ NA BAZA EDUKACJI

Szczególne znaczenie dla logiki strategicznego rozwoju powiatu strzeleckiego ma dostosowanie
edukacji do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Tym samym niezbędne jest wsparcie rozwoju
infrastruktury, w tym wyposażenie w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne placówek
funkcjonujących w publicznym systemie oświaty, a także tworzenie i wyposażenie pracowni kształcenia
zawodowego w odpowiednie zaplecze dla praktycznej nauki zawodu i stymulacji środowiska pracy.
Niezbędnym jest wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt zgodny z wymaganiami podstawy
programowej i obowiązującymi standardami, celem umożliwienia im organizacji praktycznych
warsztatów uczących konkretnych zawodów. Planowana jest budowa pożarniczego Centrum
Szkoleniowo- Sportowego na terenie Strzelec Opolskich. Mając na uwadze natomiast rozwój kształcenia
ogólnego koniecznym jest doposażenie placówek edukacyjnych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne do
kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Istotna w tym zakresie wydaje się modernizacja
pracowni komputerowych w funkcjonujących placówkach edukacyjnych, a także stworzenie szkolnych
ośrodków karier. Z kolei dla tworzenia jak najlepszych warunków do pracy z dziećmi i młodzieżą ze
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specjalnymi potrzebami edukacyjnymi niezbędnym jest wyposażenie placówek w sprzęt do komunikacji
alternatywnej.
W powiecie strzeleckim planuje się również kontynuację inwestycji w samą bazę lokalową, w tym
dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niezbędnym jest wspieranie działań
i współpraca z zakresu rozwoju opieki żłobkowej i przedszkolnej, a także inwestycje w remont
i modernizację placówek edukacyjnych. Konieczna jest również modernizacja i uzupełnienie istniejącej
bazy sportowej i rekreacyjnej (zwłaszcza pod kątem potrzeby budowy hal sportowych, czy boisk do gier
zespołowych przy zespołach szkół funkcjonujących na terenie powiatu strzeleckiego).

Planowane kierunki działań:
1. Kierunek działania 1.3.1. Poprawa dostępności i jakości szkolnictwa zawodowego.
2. Kierunek działania 1.3.2. Poprawa stanu technicznego obiektów szkół i placówek oświatowych.
3. Kierunek działania 1.3.3. Dostosowanie infrastruktury oświatowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
4. Kierunek działania 1..3.4. Doposażenie placówek edukacyjnych w niezbędny sprzęt oraz pomoce
dydaktyczne.
5. Kierunek działania 1.3.5. Rozwój technik cyfrowych w procesie edukacji.
6. Kierunek działania 1.3.6. Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej, w tym lekkoatletycznej
(m.in. budowa bieżni, skoczni, rzutni na terenie Strzelec Opolskich).

2.4. POLE OPERACYJNE 1.4. OGÓLNODOSTĘPNE ZASOBY OCHRONY ZDROWIA I POMOCY
SPOŁECZNEJ

Wspieranie rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia będzie ściśle skorelowane z wdrażaniem
rozwiązań profilaktycznych, a także ze skalą zapotrzebowania mieszkańców powiatu strzeleckiego na
konkretne usługi medyczne. Z uwagi na sytuację demograficzną w kraju planowane jest wparcie
skierowane na profilaktykę, diagnostykę i leczenie schorzeń związanych ze zmianami demograficznymi
i epidemiologicznymi. W tym celu planowane jest wspieranie w zakresie dostosowania bazy lokalowej i
sprzętowej podmiotów ochrony zdrowia przede wszystkim w zakresie rozwoju świadczenia takich usług,
jak: onkologia, geriatria, zabiegi endoskopowe, opieka paliatywna, a także rozwój infrastruktury służącej
opiece długoterminowej i rehabilitacji. Według analizy potrzeb placówek zdrowotnych konieczna jest
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modernizacja wraz z wyposażeniem pracowni endoskopii w ramach realizacji programu profilaktyki
z zakresu raka jelita grubego; ponadto zakup tomografu komputerowego, artroskopu, laparoskopu,
a także histeroskopu.
Z kolei wzrost jakości i standardów pomocy społecznej w powiecie strzeleckim uzależniony jest
od rozszerzenia spektrum oferowanych form i instrumentów pomocowych. W tym zakresie niezbędny
jest przede wszystkim rozwój infrastruktury oraz doposażenie funkcjonujących na terenie powiatu
strzeleckiego domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, warsztatów terapii
zajęciowej.
Planowane kierunki działań:
1. Kierunek działania 1.4.1. Wspieranie rozwoju jednostek ochrony zdrowia.
2. Kierunek działania 1.4.2. Wspieranie rozwoju jednostek pomocy społecznej.
3. Kierunek działania 1.4.3. Rozwój infrastruktury z zakresu onkologii, opieki paliatywno-hospicyjnej
i geriatrycznej.
4. Kierunek działania 1.4.4. Rozwój informatyczny jednostek pomocy społecznej i opieki
zdrowotnej.
5. Kierunek działania 1.4.5. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.

2.5. POLE OPERACYJNE 1.5. ATRAKCYJ NA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA

Region powiatu strzeleckiego, to obszar o bogatej i ciekawej historii, korzystnym położeniu
geograficznym, na krzyżujących się ważnych szlakach komunikacyjnych, otoczony terenami zielonymi,
w tym: Parkiem Krajobrazowym „Góra Świętej Anny” obejmującym kilka rezerwatów przyrody (tj.
Rezerwat ścisły Ligota Dolna, Rezerwat częściowy Góra św. Anny, Rezerwat częściowy Boże Oko,
Rezerwat częściowy Grafik, Rezerwat Biesiec, Rezerwat częściowy Płużnica, Rezerwat proponowany
Brzyniczka, Rezerwat Tęczynów) oraz monumentalny amfiteatr skalny zwieńczony pomnikiem czynu
powstańczego, czy kompleksami leśnymi Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasów Stobrawsko –
Turawskich” oraz doliną rzeczną Małej Panwi. Urozmaicone walory powiatu predestynują zatem teren
ten do rozwoju turystyki weekendowej, głównie aktywnej, ale także kulturowej i pielgrzymkowej. Z kolei
zlokalizowane na terenie powiatu zasoby powinny stanowić dla samorządu impuls do wykreowania
konkurencyjnej oferty turystycznej w postaci rozwoju istniejących produktów turystycznych, w tym
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takich, jak: zlokalizowane na terenie powiatu rezerwaty przyrody, parki zabytkowe, czy parki
krajobrazowe, zabytki architektury, a także wytyczone trasy rowerowe w dolinie Małej Panwi (np.
przygotowanie map ścieżek rowerowych z miejscami do biwakowania i wiatami spoczynkowymi oraz
przewodników z opisem najciekawszych miejsc), ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne (ścieżka wokół góry
Św. Anny, ścieżka z Góry Św. Anny do Ligoty Górnej przez Żyrową, ścieżka z Góry Św. Anny do Zalesia
Śląskiego przez rezerwaty „Boże Oko” i „Grafik”, ścieżka z Żyrowej do Góry Św. Anny, przez projektowany
rezerwat „Lesisko”) oraz szlaki turystyczne (szlak Powstańców Śląskich - niebieski, Szlak III Powstania
Śląskiego-czerwony, Szlak spacerowy im X. Dunikowskiego – żółty). Dużym zainteresowaniem cieszą się
spływy kajakowe na Małej Panwi. Należy rozwijać ofertę turystyki wodnej na terenie powiatu. Na terenie
powiatu odbywa się szereg imprez turystyczno-kulturalnych, które powinny zostać zebrane w jedno
wspólne kalendarium, uwzględniające m.in.: Galę Lauri, Święto Chleba - Piknik Rodzinny, Zlot Śladami
Dawnego Hutnictwa - Regolowiec, Dni Ziemi Strzeleckiej, Festiwal Narodów, Dożynki Gminne,
Ogólnopolska Pielgrzymka Orkiestr Kalwaryjskich i Hodowców Gołębi, Przegląd Orkiestr Dętych,
Strzelecki Bieg Uliczny im. E. Ferta oraz Laur Ziemi Strzeleckiej. Kluczowy wydaje się również rozwój
agroturystyki w regionie, która mogłaby upowszechnić się zwłaszcza w południowo-zachodniej części
powiatu.
W ramach wzmocnienia potencjału turystycznego podjęte zostaną działania w zakresie budowy
ścieżek rowerowych na terenie powiatu strzeleckiego. Ponadto planowany jest rozwój funkcji centrum
turystyczno- rekreacyjno- pielgrzymkowego na terenie Góry św. Anny jako kluczowego produktu
turystycznego województwa opolskiego.
Wskazany potencjał turystyczny powiatu strzeleckiego obliguje samorząd powiatu do
ponadlokalnej współpracy na rzecz wykorzystania wszystkich walorów regionu. Osiągnięcie wysokiej
skuteczności realizacji działań na rzecz rozwoju funkcji turystycznych powiatu jest głęboko zakorzenione
w podejściu sieciowym i wspólnych przedsięwzięciach dysponentów zasobów turystycznych. Dlatego też
zasadna jest współpraca w tym zakresie ze wszystkimi samorządami gminnymi leżącymi w granicach
powiatu strzeleckiego, ale także z powiatami sąsiednimi, której celem byłaby promocja potencjału
turystyczno-rekreacyjnego regionu oraz uzupełnianie niedostatków infrastruktury turystycznej
i okołoturystycznej. Zwłaszcza, iż w chwili obecnej coraz częściej wraca się do modnych w latach 70. XX
wieku haseł budowania pętli turystycznych (które współcześnie nazwalibyśmy klastrami turystycznymi),
w oparciu o które zostałyby połączone ze sobą nawet skrajnie odległe usługi i produkty turystyczne
regionu celem zaspokojenia różnorodnych oczekiwań i potrzeb turystów.
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Co więcej, istotnym elementem turystyki XXI wieku będzie niewątpliwie cyfryzacja zasobów oraz
zwiększenie dostępności informacji turystycznej poprzez wykorzystanie ICT. W tym celu powiat strzelecki
równolegle do opracowywania tradycyjnych folderów, przewodników zawierających kompleksowe
informacje na temat oferty turystyczno-rekreacyjnej regionu, powinien skupić swoją uwagę na
stworzeniu aplikacji na telefony komórkowe zawierającej analogiczne informacje w zakresie oferty
turystyczno-rekreacyjnej regionu.
Planowane kierunki działania:
1. Kierunek działania 1.5.1. Opracowanie spójnej oferty turystyczno-rekreacyjnej.
2. Kierunek działania 1.5.2. Wykorzystanie walorów turystyczno-rekreacyjnych.
3. Kierunek działania 1.5.3. Zwiększenie dostępności i poprawa jakości infrastruktury turystycznorekreacyjnej.

2.7. POLE OPERACYJNE 1.6. WYSOKI POZIOM INFRASTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Samorząd powiatowy w latach 2014-2020 będzie koncentrował swoje działania na rozwoju
infrastruktury monitoringu zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych oraz alarmowaniu mieszkańców
powiatu o nadchodzącym bądź zaistniałym zagrożeniu, a także doposażaniu wszystkich służb
bezpieczeństwa publicznego funkcjonujących w jego granicach. Szczególnie istotnymi obszarami
z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu strzeleckiego jest bezpieczeństwo w zakresie
klęsk żywiołowych, przede wszystkim takich jak powodzie (wzmocnione poprzez rozwój jednostki
Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, a także modernizację systemu odprowadzania wody
gruntowej i deszczowej w obiektach na terenie powiatu), pożary (wzmocnione poprzez poprawę systemu
monitoringu i alarmowania oraz zakup sprzętu ratownictwa pożarowego), a także bezpieczeństwo
w ruchu drogowym (wzmocnione poprzez kontrolę stanu trzeźwości, budowę progów zwalniających,
lepsze oznakowanie i oświetlenie dróg) oraz bezpieczeństwo w miejscach publicznych (wzmocnione
poprzez rozbudowę monitoringu, w tym zwłaszcza obszarów zdiagnozowanych jako najbardziej
niebezpieczne, zakup radiowozów, a także wdrożenie działań profilaktycznych). Skuteczność tego rodzaju
aktywności uwarunkowana jest współpracą samorządu powiatowego z innymi instytucjami
odpowiedzialnymi funkcjonalnie za bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu, w tym z jednostkami
samorządu terytorialnego na poziomie gminy.
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Na terenie powiatu strzeleckiego w dalszym ciągu prowadzone będą różnego typu działania
i programy profilaktyczne dostosowane do występujących na jego terenie zagrożeń, w tym m.in. na
zapobieganie takim zjawiskom, jak: przemoc w rodzinie, przestępczość i demoralizacja nieletnich,
alkoholizm i narkomania, czy wszelkiego rodzaju zagrożenia w sieci (cyber-zagrożenia), które wydają się
w dobie postępu technologicznego istotną problematyką.
Planowane kierunki działania:
1. Kierunek

działania

1.6.1.

Wsparcie

infrastruktury

monitoringu

zagrożeń

naturalnych

i cywilizacyjnych.
2. Kierunek działania 1.6.2. Wsparcie dla rozwoju infrastruktury służb bezpieczeństwa publicznego.
3. Kierunek działania 1.6.3. Wsparcie dla podejmowanych i realizowanych działań oraz programów
profilaktycznych dostosowanych do występujących na terenie powiatu strzeleckiego zagrożeń.
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3. POLE STRATEGICZNE 2. KAPITAŁ LUDZKI
Celem głównym Pola strategicznego 2. Kapitał ludzki jest zapewnienie warunków do
harmonijnego, bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców.

3.1. POLE OPERACYJNE 2.1. POPRAWA I DOSTOSOWANIE OCHRONY ZDROWIA I POMOCY
SPOŁECZNEJ DO TRENDÓW DEMOGRAFICZNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Polityka prozdrowotna na poziomie regionalnym i krajowym uwzględnia cywilizacyjny aspekt
ochrony zdrowia, w tym zagrożenia epidemiologiczne i demograficzne. Zmiany w strukturze
demograficznej wymuszają dostosowanie priorytetów do warunków funkcjonowania społeczeństw
starzejących się. W celu zagwarantowania wysokich standardów zdrowotnych populacji, w tym
stanowiącej zasoby rynku pracy, niezbędny jest rozwój programów profilaktycznych skoncentrowanych
na zmniejszaniu zachorowalności na choroby cywilizacyjne (w tym: nowotwory, choroby układu sercowonaczyniowego, cukrzyca, otyłość), jak również wdrażanie programów edukacyjnych i akcji promocyjnych
na rzecz zdrowego stylu życia oraz regularnego korzystania z badań profilaktycznych i upowszechnianie
zachowań prozdrowotnych. Zwiększenie efektywności opieki zdrowotnej wymagać będzie również
poprawy

dostępności

mieszkańców

powiatu

strzeleckiego

do

specjalistycznego

lecznictwa

ambulatoryjnego, w tym kompleksowych świadczeń wykonywanych w poradniach specjalistycznych.
Systematyczne podnoszenie jakości świadczeń medycznych jest ściśle skorelowane z zasobami
kapitału ludzkiego służby zdrowia. Oprócz etosu, jaki towarzyszyć powinien pracy tej grupy zawodowej,
kluczowe są twarde kompetencje, profesjonalne przygotowanie, wiedza ekspercka, doświadczenie,
ciągłe doskonalenie oraz czysto ludzka wrażliwość. Tym samym w ramach kierunków działań
uwzględniono również rozwój zasobów kadrowych dla potrzeb jednostek ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, a w kontekście tej drugiej zwłaszcza pod kątem wzmacniania umiejętności i kompetencji
społecznych celem skutecznego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Planowane kierunki działania:
1. Kierunek działania 2.1.1. Rozwój opieki zdrowotnej i pomocy społecznej osób przewlekle chorych
i niesamodzielnych oraz osób starszych.
2. Kierunek działania 2.1.2. Rozwój opieki długoterminowej i rehabilitacji.
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3. Kierunek działania 2.1.3. Rozwój profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych (choroby
nowotworowe, układu sercowo-naczyniowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu
oddechowego, cukrzyca i otyłość, choroby psychiczne i uzależnienia).
4. Kierunek działania 2.1.4. Rozwój programów i działań promujących zdrowy styl życia.
5. Kierunek

działania

2.1.5. Poprawa

dostępności

mieszkańców

powiatu

strzeleckiego

do lecznictwa ambulatoryjnego oraz poradni specjalistycznych.
6. Kierunek działania 2.1.6. Tworzenie racjonalnego systemu wsparcia dla osób potrzebujących.
7. Kierunek działania 2.1.7. Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu.

3.2. POLE OPERACYJNE 2.2. UELASTYCZNIENIE ZASOBÓW RYNKU PRACY

W kontekście zmian demograficznych, przesuwania dolnej granicy wieku emerytalnego oraz
rosnącego wpływu osób starszych na kondycję rynku pracy niezbędne jest podjęcie działań zmierzających
do upowszechniania modelu kształcenia ustawicznego, m.in. poprzez wspieranie podnoszenia poziomu
wiedzy i umiejętności zawodowych osób starszych, rozwój doradztwa zawodowego, promowanie
i prowadzenie szkoleń oraz społecznych kampanii informacyjnych skierowanych do pracodawców
w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom spowodowanym wiekiem, wspieranie tworzenia miejsc pracy
związanych z zaspokajaniem potrzeb osób starszych. Podejmowanie działań z zakresu uelastyczniania
zasobów rynku pracy w kontekście powiatu strzeleckiego ma istotne znaczenie również z uwagi na
znaczną migrację zarobkową mieszkańców powiatu do dużych aglomeracji oraz krajów Europy
zachodniej, w tym przede wszystkim Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.
W kontekście wysokiego poziomu bezrobocia, w tym w szczególności bezrobocia strukturalnego
lub dotykającego wybrane grupy społeczne, wdrażane będą rozwiązania przyczyniające się do aktywizacji
zawodowej mieszkańców, w szczególności poprzez: stymulowanie współpracy między instytucjami
edukacyjnymi a pracodawcami, rozwój profesjonalnego doradztwa zawodowego, wspieranie
podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych w ramach kształcenia ustawicznego,
podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy, stworzenie systemu informacyjnego
dotyczącego potrzeb i aktualnych trendów panujących na regionalnym rynku pracy.
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Planowane kierunki działania:
1. Kierunek działania 2.2.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców.
2. Kierunek działania 2.2.2. Rozwój profesjonalnego doradztwa zawodowego.
3. Kierunek działania 2.2.3. Upowszechnianie i wdrażanie modelu kształcenia ustawicznego.

3.3. POLE OPERACYJNE 2.3. BUDOWANIE NOWOCZESNEJ EDUKACJI DOSTOSOWANEJ DO
ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI

Nowoczesna edukacja na terenie powiatu strzeleckiego będzie tworzona z jednej strony poprzez:
organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym zarówno
tych z problemami w nauce, jak i tych, którzy chcą się rozwijać bardziej, aniżeli przewiduje to
podstawowy program nauczania, a także organizację kursów i szkoleń dla uczniów szkół zawodowych
dających dodatkowe uprawnienia. W tym celu konieczne jest zagwarantowanie również równego
dostępu do usług edukacyjnych oraz opieki nad dziećmi do lat 3, aby minimalizować skutki
rozwarstwienia społecznego. Ponadto niezbędne jest podjęcie działań mających nas celu zwiększenie
dostępu do pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz opieki medycznej dla uczniów,
wychowanków i rodzin. Z drugiej natomiast strony, budowanie nowoczesnej edukacji będzie miało
miejsce na terenie powiatu strzeleckiego poprzez: wspieranie deficytowych kierunków kształcenia
zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego i regionalnego rynku pracy (w tym przede
wszystkim w takich obszarach, jak: specjalizacje metalurgiczne), stymulowanie współpracy między
szkołami zawodowymi, a pracodawcami, w tym wspieranie szkolnictwa modułowego, systemu staży
i praktyk zawodowych, monitoring losów absolwentów. W ten sposób budowana nowoczesna edukacja
w powiecie strzeleckim, która oparta będzie na indywidualizacji procesu kształcenia, ma szansę stanowić
podstawę dla wykształcenia młodego pokolenia umiejącego odnaleźć swoje miejsce we współczesnym
świecie.
Jednakże nie należy zapominać, iż efektywny rozwój edukacji, w odniesieniu do zmieniającej się
rzeczywistości, wymaga również podniesienia poziomu kompetencji kadr nauczycielskich w zakresie form
i metod pracy atrakcyjnych dla ucznia, a także stałego doposażenia bazy dydaktycznej placówek
oświatowych oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych. W tym celu w powiecie
strzeleckim doskonalenia wymagają umiejętności nauczycieli przede wszystkim w zakresie: korzystania
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z nowoczesnych pracowni, kształcenia umiejętności kluczowych, kształcenia na odległość, pracy z dziećmi
i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. komunikacja alternatywna), a także z zakresu
m.in. wypalenia zawodowego, pracy zespołowej oraz pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych
źródeł.

Planowane kierunki działania:
1. Kierunek działania 2.3.1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do obecnych i przyszłych potrzeb
rynku pracy.
2. Kierunek działania 2.3.2. Organizacja kształcenia praktycznego uwzględniającego staże, praktyki
zawodowe u pracodawców krajowych i zagranicznych.
3. Kierunek działania 2.3.3. Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów.
4. Kierunek działania 2.3.4. Rozwój szkolnictwa zawodowego.
5. Kierunek działania 2.3.5. Rozwój nowoczesnych kierunków kształcenia.
6. Kierunek działania 2.3.6. Promocja szkolnictwa zawodowego i ustawicznego i postaw
przedsiębiorczych uczniów.
7. Kierunek działania 2.3.7. Tworzenie powiązań szkół i placówek oświatowych dla wykorzystania
posiadanych zasobów w procesie edukacji uczniów.

3.4. POLE OPERACYJNE 2.4. ROZWÓJ KULTURY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO

Budowanie tożsamości, upowszechnianie pozytywnych wzorców, wspieranie rozwoju talentów
wśród mieszkańców powiatu, w tym młodzieży ponadgimnazjalnej, ma kluczowe znaczenie dla
powodzenia realizacji innych postanowień Pola strategicznego 2. Zadania samorządu powiatowego
w tym obszarze są zasadniczo ograniczone, jednakże pole operacyjne 2.4. potraktowano obszarowo,
gdzie zaangażowanie Powiatu strzeleckiego koncentrować się będzie przede wszystkim na projektach
zgłaszanych przez partnerów społecznych. Zgłaszane cele projektowe powinny być ukierunkowane na
wypracowanie przemyślanej koncepcji zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców powiatu
strzeleckiego (podejście obszarowe). W tym zakresie uwagę należałoby zwrócić przede wszystkim na
podejmowanie działań mających na celu rewitalizację zabytkowych parków, układów urbanistycznych,
założeń dworskich, a także estetyzację i zagospodarowanie terenów zielonych, poprawę jakości
18
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infrastruktury kulturalnej, a także aktywizację mieszkańców wokół promocji tradycji i kultury regionu.
Tym bardziej, iż powiat strzelecki to obszar dużej aktywności kulturalnej, ośrodek twórczych inicjatyw
oraz miejsce znaczących wydarzeń kulturalnych i artystycznych, gdzie szczególną wagę przywiązuje się do
kultywowania regionalnych tradycji i zwyczajów.

Planowane kierunki działania:
1. Kierunek działania 2.4.1. Opracowanie i wdrożenie koncepcji zagospodarowania czasu wolnego
dla mieszkańców powiatu strzeleckiego.
2. Kierunek działania 2.4.2. Tworzenie warunków dla rozwoju inicjatyw pozaformalnych, w tym
edukacji rówieśniczej.

4. POLE STRATEGICZNE 3. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KOOPERACJA
Celem głównym pola strategicznego 3. Przedsiębiorczość i kooperacja jest budowanie silnych
struktur współpracy między podmiotami należącymi do wszystkich sektorów oraz wzrost kompetencji
instytucji samorządu powiatowego.

4.1. POLE OPERACYJNE 3.1. KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA

Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego, która legitymuje się znacznym potencjałem
kooperacyjnym. Z tego też względu w okresie 2014-2020 zaprogramowano stymulowanie współpracy
samorządu powiatowego z przedsiębiorcami, głównie w obszarach związanych z gospodarką,
przedsiębiorczością, edukacją, turystyką i promocją, rolnictwem, a także stymulowanie współpracy
lokalnych przedsiębiorców z sektorem nauki i instytucjami badawczo- rozwojowymi. Działania powinny
być ukierunkowane w szczególności na wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Wspierane będą w szczególności przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym oraz firmy rozwijające
się, tworzące nowe miejsca pracy, w tym także tworzone przez osoby powracające z zagranicy.
Sprawdzonym narzędziem wspierania przedsiębiorczości są inkubatory przedsiębiorczości. Z tego też
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względu należy dążyć do rozwoju ich działalności w przyszłości. Z kolei w zakresie drugiego wskazanego
charakteru prowadzenia działalności, Powiat planuje zaakcentowanie funkcji rolniczej regionu.
Uwzględniając aktualną strukturę upraw oraz użytkowania gruntów, należy wspierać inicjatywy mające
na celu rozwój gospodarstw rodzinnych, a także tworzenie grup producenckich. Powiat strzelecki będzie
wspierać i propagować wszelkie inicjatywy zmierzające do dywersyfikacji branży rolniczej w tym rozwoju
przetwórstwa rolno-spożywczego, czy też zróżnicowanych form agro- i ekoturystyki oraz rekreacji.
Istotnym elementem rozwoju rolnictwa będzie rozszerzenie działań zmierzających do poprawy
stosunków wodnych i warunków glebowo-rolniczych oraz zwiększenie retencji wód. Niezbędne jest także
wzmocnienie współpracy pomiędzy samorządem powiatowym, a samorządami gminnymi i instytucjami
z branży rolnictwa oraz rolnikami.
Wsparciem należy objąć także działania w obszarze organizacji kursów i szkoleń skierowanych do
przedsiębiorców, w tym w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych, rozwoju
umiejętności, wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych i umiejętności językowych.
Z kolei punktu widzenia działalności publicznej i realizacji zadań ustawowych, ocenia się, że
warunkiem zrównoważonego rozwoju powiatu, nie tylko jako całości, ale także jako struktury różnego
typu form organizacyjnych, jest budowanie powiązań kooperacyjnych i współpraca nie tylko z sektorem
prywatnym, ale także z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami ekonomii
społecznej. Podjęte przez powiat strzelecki działania w tym zakresie będą zmierzać przede wszystkim
w kierunku wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu (w tym poprzez udział w targach turystycznych,
czy festiwalach, przeglądach artystycznych, sesjach naukowych, itp.), a także rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego (w tym poprzez wspieranie społecznej aktywności grupowej, której celem jest
wypracowanie rozwiązań społecznych wpływających na wzrost jakości życia w regionie).
Kooperacja samorządowa zarówno w kierunku współpracy z sektorem prywatnym, jak
i z podmiotami ekonomii społecznej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego pozwoli przede
wszystkim na synergiczne wykorzystanie potencjału wewnętrznego obszaru powiatu strzeleckiego,
oferującego mieszkańcom więcej atrakcyjnych miejsc pracy, lepsze wykształcenie, wyższą jakość opieki
zdrowotnej i społecznej, co przełoży się na wyższą jakość życia w ogóle oraz ciekawsze jego perspektywy,
przedsiębiorcom natomiast niższe koszty funkcjonowania, atrakcyjne tereny inwestycyjne oraz
konkurencyjne zasoby ludzkie, a turystom bogatą, oryginalną ofertę spędzania czasu wolnego.
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Planowane kierunki działań:
1. Kierunek działania 3.1.1. Stymulowanie współpracy samorządu z sektorem prywatnym
oraz instytucjami otoczenia biznesu.
2. Kierunek działania 3.1.2. Wspieranie rozwoju potencjału sektora mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw.
3.

Kierunek działania 3.1.3. Stymulowanie współpracy samorządowej w obszarach związanych
m.in. z przedsiębiorczością, rynkiem pracy, edukacją i kulturą, turystyką, rolnictwem, promocją,
opieką zdrowotną i pomocą społeczną, bezpieczeństwem publicznym oraz infrastrukturą
drogową.

4. Kierunek działania 3.1.4. Stymulowanie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi jednostkami z potencjałem rozwojowym, w tym przede wszystkim w obszarze
kultury, opieki społecznej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, aktywizacji osób starszych
i wychowania młodzieży.
5. Kierunek działania 3.1.5. Stymulowanie współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie stosunków
dwustronnych i wielostronnych z samorządami partnerskimi.

4.2. POLE OPERACYJNE 3.2. PROFESJONALNE KADRY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zarządzanie strategiczne wymaga wysoko wykwalifikowanych kadr, zdolnych do wieloletniej
i wizjonerskiej pracy, mających kompetencje wyjściowe i skłonnych do ciągłego doskonalenia. Tym
samym w ramach planowania rozwoju strategicznego powiatu strzeleckiego zadbano również
o zapewnienie przestrzeni do rozwoju kadr nowoczesnej administracji publicznej. Analiza zasobów
kadrowych samorządu powiatowego wskazuje na konieczność rozwoju kompetencji w zakresie metod,
systemów i narzędzi zarządzania administracją publiczną, rozwoju etyki zawodowej i postaw społecznie
odpowiedzialnych, prowadzenia ciągłego i systematycznego pomiaru i porównywania wyników własnej
działalności, wdrażania usług e-administracji, nowoczesnego doradztwa zawodowego, opieki zdrowotnej
i społecznej oraz stymulowania partycypacji społecznej.
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Szczególnie istotne jest wykorzystanie w administracji publicznej nowoczesnych kanałów
komunikacji z otoczeniem oraz umożliwienie mu szerszej partycypacji w procesach zachodzących
w instytucjach publicznych. Wykorzystanie ICT ma na celu usprawnienie procesu załatwiania spraw
administracyjnych, obsługi mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, turystów i inwestorów w zakresie
ochrony zdrowia, edukacji, czy kultury etc.

Planowane kierunki działania:
1. Kierunek działania 3.2.1. Jakość i standaryzacja świadczonych usług publicznych – ciągłe
doskonalenie.
2. Kierunek działania 3.2.2. Nowoczesne e-usługi publiczne i upowszechnienie elektronicznej
obsługi ludności.
3. Kierunek

rozwoju

3.2.3.

Wdrożenie

platformy

internetowej

komunikacji

samorządu

powiatowego z otoczeniem.
4. Kierunek działania 3.2.4. Społeczeństwo obywatelskie i partycypujące.
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5. WSKAŹNIKI REALIZACJI
Wskaźniki realizacji mają na celu wspomóc proces monitoringu i ewaluacji strategii. Przyjęto
metodę „0”, co oznacza, że w pierwszej kolejności badana będzie bezwzględna wartość wypracowanych
produktów strategii. Następnie w stosunku do wskaźników, dla których na koniec 2014 r. możliwe będzie
ustalenie wartości referencyjnych, należy dokonać porównania rok do roku.
Opracowano cztery grupy wskaźników, przy czym zaznacza się, że katalog ten nie jest zamknięty i
może zostać w toku monitoringu i ewaluacji rozszerzony o dodatkowe. Pierwsza grupa to wskaźniki
ogólne, odnoszące się do liczby projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych i wartości środków
zewnętrznych pozyskanych na potrzeby wdrażania uwzględnionych w strategii kierunków działania.
Ponieważ tego rodzaju finansowanie będzie główną siłą napędową realizacji strategii, monitorowanie
i ewaluacja wskaźników ogólnych jest niezwykle istotne z perspektywy wczesnego ostrzegania o braku
postępów i możliwości reakcji na bieżąco.
Tabela 2 Wskaźniki ogólne
Rok
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wskaźniki
Wartość środków finansowych pozyskanych ze
źródeł zewnętrznych przez samorząd powiatowy
Liczba projektów zrealizowanych ze środków
pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez samorząd
powiatowy
Źródło: Opracowanie własne.

Wskaźniki Pola strategicznego 1 odnoszą się głównie do kategorii interwencji, które znajdują się
w bezpośrednim oddziaływaniu powiatu strzeleckiego. Jednakże wraz z rozwojem procesu wdrażania
możliwe będzie rozwinięcie listy wskaźników.
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Tabela 3 Wskaźniki – Pole strategiczne 1
Rok
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wskaźniki
Liczba zrealizowanych projektów w zakresie
gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł
energii [szt.]
Liczba budynków użyteczności publicznej
poddanych termomodernizacji [szt.]
Liczba wybudowanych, zmodernizowanych,
wyremontowanych placówek edukacyjnych [szt.]
Liczba wybudowanych, zmodernizowanych,
wyremontowanych placówek ochrony zdrowia
[szt.]
Liczba wybudowanych, zmodernizowanych,
wyremontowanych placówek pomocy społecznej
[szt.]
Liczba podjętych działań z zakresu promocji
zdrowego stylu życia oraz działań wspierających
profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób [szt.]
Liczba podjętych działań z zakresu poprawy
bezpieczeństwa publicznego [szt.]
Liczba doposażonych placówek ochrony zdrowia
[szt.]
Liczba doposażonych placówek edukacyjnych [szt.]
Liczba doposażonych placówek pomocy społecznej
[szt.]
Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg
powiatowych [km]
Długość wybudowanych/zmodernizowanych tras
turystycznych/szlaków rowerowych etc. [km]
Źródło: Opracowanie własne.

Wskaźniki Pola strategicznego 2 odnoszą się głównie do kategorii interwencji, które
w największym stopniu wpływać będą na jakość kapitału ludzkiego w powiecie strzeleckim. Szczególny
nacisk położono na edukację i rynek pracy, jednakże katalog wskaźników i w tym wypadku nie jest
zamknięty.
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Tabela 4 Wskaźniki – Pole strategiczne 2
Rok
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wskaźniki
Liczba wdrożonych programów profilaktycznych
[szt.]
Liczba wdrożonych projektów ukierunkowanych na
aktywizację rynku pracy [szt.]
Liczba utworzonych klas patronackich [szt.]
Liczba stypendystów w ramach powiatowych
mechanizmów stypendialnych [szt.]
Liczba podjętych inicjatyw kulturalnych [szt.]
Źródło: Opracowanie własne.

Miarą, trudno mierzalnego, Pola strategicznego 3 będą przede wszystkim wspólne inicjatywy
Powiatu strzeleckiego i innych podmiotów, w tym samorządowych, przedsiębiorców i organizacji
pozarządowych.
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Tabela 5 Wskaźniki – Pole strategiczne 3
Rok
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wskaźniki
Liczba wspólnych inicjatyw podjętych przez
samorząd powiatowy i inne jednostki samorządu
terytorialnego, w tym zagraniczne samorządy
partnerskie [szt.]
Liczba wspólnych inicjatyw podjętych przez
samorząd powiatowy i sektor przedsiębiorstw
[szt.]
Liczba wspólnych inicjatyw podjętych przez
samorząd powiatowy i organizacje pozarządowe
[szt.]
Liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących
na terenie Powiatu Strzeleckiego [szt.]
Liczba kursów, szkoleń etc. wdrożonych dla
rozwoju kadr profesjonalnej administracji
publicznej [szt.]
Liczba usług publicznych możliwych do załatwienia
on-line [szt.]
Liczba dokumentów poddanych konsultacjom
społecznym [szt.]
Źródło: Opracowanie własne.
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6. FINANSOWANIE
Niniejsza strategia określa podstawowe cele i kierunki działań na ternie powiatu strzeleckiego
w okresie 2014-2020. Przed samorządem stoi więc perspektywa pozyskiwania odpowiednich środków
finansowych na realizację zamierzonych, zaplanowanych we wskazanym czasie działań. Budżet Powiatu
z uwagi na stale rosnącą ilość zadań własnych, niejednokrotnie nie wystarcza na realizację wszystkim
zakładanych celów i osiągnięcie zamierzonych standardów. W związku z tym koniecznością staje się
sięgnięcie do innych, zewnętrznych źródeł finansowania.
Podstawowe źródła finansowania kierunków działań przewidzianych w ramach Strategii Rozwoju
Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020, to:
•

Środki własne budżetowe na realizację zadań własnych Powiatu;

•

Krajowe i zagraniczne mechanizmy finansowe, w tym:
−

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Perspektywy Finansowej na lata
2014-2020 (m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny,
Fundusz Spójności);

−

środki finansowe transferowane w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

•

•

−

inne zagraniczne środki finansowe;

−

krajowe środki finansowe;

−

inne źródła finansowania.

Komercyjne instrumenty finansowe, w tym:
−

pożyczki i kredyty bankowe;

−

leasing finansowy;

−

inne.

Fundusze innych uczestników procesu wdrażania strategii, w tym sektora prywatnego.
Jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania środków finansowania działań strategicznych

będą środki z funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności). Ocenia się, że samorządy województwa opolskiego oraz
inne obiekty gospodarcze i organizacje pozarządowe w latach 2014-2020 będą mogły otrzymać w ramach
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 kwotę
887 416 658,00 euro z funduszy europejskich oraz 56 643 617,00 euro rezerwy wykonania. Program
składa się z 10 osi priorytetowych – spośród których największe środki zaplanowano na zrównoważony
transport na rzecz mobilności mieszkańców.
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7. SPÓJNOŚĆ STRATEGII Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020 jest dokumentem spójnym
wewnętrznie, jak również wykazuje wysoki poziom spójności ze strategicznymi dokumentami ogólnymi
i sektorowymi wyższego rzędu.

7.1. STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020

W Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020 zaakcentowano konieczność
zrównoważonego rozwoju. Uwzględniono rozwój narzędzi podnoszących jakość i bezpieczeństwo życia
mieszkańców. Oceniono, że szczególne znaczenie będzie miał rozwój narzędzi dostosowujących edukację
do potrzeb rynku pracy, a nade wszystko skoncentrowano się na wdrażaniu mechanizmów współpracy.
Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020 w pełni koresponduje z logiką interwencji
Strategii Rozwoju Kraju 2020 na poziomie celu strategicznego oraz obszarów strategicznych i celów
operacyjnych. Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020 wykazuje wysoką spójność z
następującymi celami operacyjnymi Strategii Rozwoju Kraju 2020:
•

Cel operacyjny I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem;

•

Cel operacyjny I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb
i aktywności obywatela;

•

Cel operacyjny II.4. Rozwój kapitału ludzkiego;

•

Cel operacyjny II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych;

•

Cel operacyjny III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych;

•

Cel operacyjny III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz
integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.

7.2. STRATEGIA SPRAWNE PAŃSTWO 2020

Jednym z głównych dążeń Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020 jest
zwiększenie udziału mechanizmów kooperacyjnych, które pozwoliłby odejść od sztywnego
i hierarchicznego modelu zarządzania w samorządzie w kierunku współzarządzania, tj. sieciowego
świadczenia usług przez administrację publiczną i podmioty zewnętrzne, takie jak organizacje
pozarządowe. Mechanizmy ewaluacji zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 201429
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2020 pozwolą na wprowadzenie rozwiązań zwiększających partycypację społeczności lokalnej w procesie
realizacji strategicznych działań Powiatu Strzeleckiego. Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi
będą realizowane między innymi dzięki wdrożeniu technologii cyfrowych. Powyższe główne zmienne
strategiczne Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020 czynią programowane działania
rozwojowe dla Powiatu Strzeleckiego koherentne z założeniami Strategii Sprawne Państwo 2020, w tym
z takimi celami, jak:
•

Cel 2. Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa;

•

Cel 3. Skuteczne zarządzanie i koordynacja działaniami rozwojowymi;

•

Cel 5. Efektywne świadczenie usług publicznych;

•

Cel 7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

7.3. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO 2020R.

W Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020 duży nacisk położono na rozwój
narzędzi dostosowujących edukację do potrzeb rynku pracy, promocję kształcenia pozaszkolnego,
podjęcie działań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój infrastruktury
komunikacyjnej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałanie skutkom
negatywnych zmian demograficznych i wykluczeniu społecznemu, zainicjowanie mechanizmów
współpracy, a także wsparcie informatyzacji i cyfryzacji. Tym samym Strategia Rozwoju Powiatu
Strzeleckiego na lata 2014-2020 w pełni koresponduje z logiką interwencji Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego do 2020r. wykazując wysoką spójność ze wszystkimi dziesięcioma celami
strategicznymi uwzględnionymi w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.

7.4. STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO- KOZIELSKIEGO

W latach 2014-2020 kluczowa jest kwestia projektowania zintegrowanych inwestycji terytorialnych,
które mają na celu budowę trwałych przewag konkurencyjnych. Powiat strzelecki należy do
Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny (KKSOF). Ponadto KKSOF obejmuje swoim
zasięgiem gminy położone w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś,
Cisek, Bierawa, Pawłowiczki, Polska Cerekiew) oraz w powiecie strzeleckim (gminy: Ujazd, Leśnica,
Strzelce Opolskie, Zawadzkie i Jemielnica). Zdefiniowane w Strategii rozwoju subregionu kędzierzyńsko-
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kozielskiego cele są zgodne z zapisami niniejszej strategii. Cele główne współpracy w ramach KSOF
zostały określone jako:
1. Wzmocnienie funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między Kędzierzynem
Koźlem a jego otoczeniem dla równomiernego;
2. Wypracowanie spójnego modelu planowania przestrzennego angażującego podmioty z terenu
Subregionu;
3. Przygotowanie wspólnych projektów rozwojowych;
4. Wspieranie działań służących rozwiązaniu problemów demograficznych występujących na
terenie Subregionu oraz przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia;
5. Wdrożenie rozwiązań dotyczących planowania na obszarach funkcjonalnych, wynikających z
regulacji prawnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz wytycznych Unii Europejskiej;
6. Wzmocnienie współpracy gmin miejskich i wiejskich, koniecznej do realizacji wspólnych działań
na rzecz rozwoju Subregionu;
7. Wsparcie społeczności w kreowaniu rozwoju Subregionu;
8. Rozwój współpracy z otoczeniem Subregionu;
9. Rozwój współpracy na linii nauka – biznes – administracja.

31

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2014-2020

8. PROCEDURA MONITOROWANIA, EWALUACJI I AKTUALIZACJI
Wdrażanie planu strategicznego, jakim jest strategia rozwoju danej jednostki terytorialnej, stanowi
podstawę sukcesu związanego z osiągnięciem zamierzonych w jej ramach celów. Niezwykle ważne jest
zatem systematyczne monitorowanie oraz ocena realizacji wyznaczonych w strategii kierunków działania,
którego podstawę powinien stanowić system informacji o zjawiskach i procesach społecznogospodarczych zachodzących na obejmowanym przez jednostkę terenie.
Inicjując działania mające na celu osiągnięcie wytyczonych w strategii celów, należy na bieżąco gromadzić
informacje o efektach ich realizacji i skuteczności zastosowanych instrumentów. Głównymi obszarami
monitorowania i ewaluacji strategii są tym samym wyznaczone cele jej realizacji oraz przypisane im
kierunki rozwoju, a dalej wskaźniki. Istotą prowadzenia monitoringu tychże obszarów jest natomiast
wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrealizowane. Jest nią również modyfikowanie
dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele w przyszłości. Proces bieżącej weryfikacji
stopnia osiągania uwzględnionych w niniejszej strategii założeń będzie odbywał się na podstawie
opracowanej w tym celu Procedury monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu
Strzeleckiego na lata 2014–2020, która stanowi odrębny dokument.
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9. ZAKOŃCZENIE
Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego jest dokumentem długoplanowym, przyjętym na
okres siedmiu lat, który określa najważniejsze priorytety i cele polityki rozwoju społecznogospodarczego do realizacji na obszarze jednostki w okresie 2014-2020. Dokument ten stanowi także
odpowiedź na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju lokalnego w oparciu o strategię, jak
również skuteczną próbę dostosowania się do standardów europejskich i krajowych, które od czasu
przyjęcia dotychczasowej Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego uległy diametralnej zmianie.
Nowo zaprojektowana strategia rozwoju prezentuje zatem określoną propozycję pożądanych
kierunków przekształceń powiatu strzeleckiego w postaci kierunków rozwoju, pól strategicznych
i operacyjnych oraz głównych kierunków działania realizowanych na rzecz tworzenia jak najlepszych
warunków dla trwałego rozwoju gospodarczego oraz wydatnego wzrostu poziomu życia
mieszkańców, zgodnie z wymogami ochrony środowiska przyrodniczego w okresie 2014-2020.
W związku z tym, w ramach dokumentu opracowano katalog kierunków działania, do których
zmierzać powinien Powiat Strzelecki we wskazanym okresie czasu. Nie zamyka to oczywiście drogi do
wypracowania i realizowania innych kierunków działań i rozwiązań. Niemniej jednak podstawą zmian,
korekt i modyfikacji powinny być wyłącznie względy merytoryczne, wynikające ze zmieniających się
uwarunkowań zewnętrznych (szans i zagrożeń rozwojowych, tkwiących w otoczeniu powiatu –
prawnych, finansowych, społecznych, gospodarczych, międzynarodowych) oraz wewnętrznych
(silnych i słabych stron) rozwoju powiatu.
Uaktualniona strategia rozwoju oprócz swojego zasadniczego celu, jakim jest wskazanie
kierunków rozwoju, jest również doskonałą płaszczyzną integrującą władze i społeczność powiatu
strzeleckiego wokół jego najważniejszych problemów i szans rozwojowych jakie niesie współczesny
świat. Dokument ten nie ogranicza się jednak w swych zapisach wyłącznie do zadań realizowanych
bezpośrednio przez powiatowe władze samorządowe, proponując równolegle partycypację
w wyznaczonych w strategii kierunkach działania, innym podmiotom funkcjonującym w granicach
powiatu strzeleckiego, celem rozwijania sieci powiązań publiczno-prywatnych na rzecz wdrażania
wspólnej polityki rozwoju lokalnego. Tak realizowana kooperacja stanowi jeden z fundamentalnych
elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego okresu
programowania 2014-2020, gdzie nacisk położony jest na realizowanie wspólnej polityki rozwoju
lokalnego w kontekście terytorialnym, mającej na celu współpracę samorządów na rzecz
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maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów poszczególnych
obszarów danego województwa.
Należy przy tym zaznaczyć, iż mimo, że samorząd powiatowy nie jest jedynym beneficjentem
niniejszej strategii, to za wdrażanie koncepcji zawartych w jej ramach odpowiedzialna jest Rada
Powiatu, która w oparciu o integralny element dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego
na lata 2014-2020, jakim jest procedura monitoringu, ewaluacji i aktualizacji, powinna dokonywać
okresowych przeglądów stanu realizacji przyjętych koncepcji strategicznych oraz ich korekty lub
uaktualnień całości lub części niniejszego dokumentu, celem zagwarantowania realizacji polityki
rozwoju lokalnego powiatu strzeleckiego w sposób ciągły i spójny.
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ZAŁĄCZNIK NR 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POWIATU
STRZELECKIEGO
1. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

POŁOŻENIE

Powiat strzelecki położony jest w południowo – zachodniej Polsce, w województwie opolskim. Powiat
strzelecki graniczy z innymi powiatami województwa opolskiego:
a. od południa z kędzierzyńsko – kozielskim,
b. od zachodu z krapkowickim i opolskim,
c. od północy z oleskim,
oraz z powiatami województwa śląskiego:
d. od wschodu z lublinieckim, tarnogórskim i gliwickim.

Mapa 1. Położenie powiatu strzeleckiego w Polsce i województwie opolskim
Źródło: http://www.powiatstrzelecki.pl/

W skład powiatu strzeleckiego wchodzą: gmina wiejska Izbicko, gmina wiejska Jemielnica, miasto
i gmina Kolonowskie, miasto i gmina Leśnica, miasto i gmina Strzelce Opolskie, miasto i gmina Ujazd,
miasto i gmina Zawadzkie.
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Mapa 2. Podział powiatu strzeleckiego na gminy
Źródło: http://bip.powiatstrzelecki.pl/

Zgodnie z podziałem fizyczno- geograficznym Polski powiat strzelecki znajduje się na terenie dwóch
makroregionów:
a. część północna wchodzi w skład mezoregionu Równiny Opolskiej należącego do
makroregionu Niziny Śląskiej;
b. część południowa powiatu leży w mezoregionie Chełmu należącym do makroregionu Wyżyny
Śląskiej.
Równina Opolska charakteryzuje się ukształtowaniem terenu typowo nizinnym. Występują tu bardzo
słabe gleby o małych możliwościach produkcyjnych i tym samym przydatności dla rolnictwa.
W granicach powiatu przez teren Równiny przepływa równoleżnikowo ze wschodu na zachód Mała
Panew. Rzeka płynie głównie naturalnym korytem tworząc liczne zakola i starorzecza. Rozległe tereny
piaszczyste Równiny Opolskiej z licznymi formami wydmowymi porastają lasy iglaste. Na północ od
Małej Panwi las jest najbardziej zwarty i tworzy tzw. Bory Stobrawskie. W przeciwieństwie do części
północnej powiatu, charakteryzującej się dużym udziałem lasów w ogólnej powierzchni, część
południowa ma charakter rolniczy. Pod względem ukształtowania terenu jest to jeden
z najciekawszych obszarów w województwie, a także w skali kraju. Masyw Chełmu stanowi zachodnią
część garbu triasowego wapienia muszlowego, oddzieloną od Garbu Tarnogórskiego wyraźnym
obniżeniem pod Pyskowicami. Rzeźbę terenu kształtują pojedyncze podłużne wzniesienia
i płaskowyże, których wysokość wynosi od 360 do 400 m n.p.m. Główny masyw Chełmu biegnie
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z północnego zachodu w kierunku południowo - wschodnim, przewyższając otaczającą krainę na
długości ok. 25 km. W sylwecie Chełmu można wyodrębnić kilka kulminacji, z najwyższą w części
północno - zachodniej - Górą Św. Anny. Wysokość względna obszaru powiatu wynosi od ok. 200m
n.p.m. w rejonie koryta Małej Panwi i Kłodnicy do 400m n.p.m. na szczycie Góry Św. Anny.
Dotrzeć do powiatu jest niezwykle łatwo za sprawą autostrady A4 oraz dróg krajowych nr 88 i 94. Na
terenie powiatu znajdują się dwa węzły autostradowe Olszowa, Nogawczyce skąd w przeciągu
godziny można dotrzeć do Wrocławia (130 km) i dalej, aż do zachodniej granicy. Natomiast udając się
w kierunku wschodnim, zaledwie w kilkadziesiąt minut można dotrzeć na obszar Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego z miastami takimi jak: Gliwice (40 km), Katowice (70 km) oraz
z międzynarodowym portem lotniczym Katowice-Pyrzowice. Autostrada A4 jest głównym
połączeniem południowej i południowo - zachodniej części kraju ze wschodnią granicą. Arteriami
komunikacyjnymi powiatu są drogi krajowe i wojewódzkie. Sieć komunikacyjną uzupełniają drogi
powiatowe i gminne. Obok transportu kołowego występuje dobrze rozwinięta sieć kolejowa. W skład
jej wchodzą cztery linie przechodzące przez powiat (Opole - Częstochowa, Opole - Gliwice, Fosowskie
- Tarnowskie Góry).
Strukturę przestrzenną Powiatu Strzeleckiego charakteryzują:
a. występujące obszary zabudowy miejskiej (miasta Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Leśnica,
Ujazd, Kolonowskie),
b. występowanie obszarów Natura 2000,
c. wysoki stopień zalesienia,
d. obecność dużych zakładów przemysłowych,
e. przebieg szlaków kolejowych i drogowych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.
Struktura przestrzenna powiatu wynika z jej rozwoju oraz działań antropogenicznych współczesnych.
Szkielet struktury przestrzennej powiatu wyznaczają:
a. układ komunikacyjny (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne),
b. linie kolejowe,
c. doliny rzek,
d. przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe, które ze względu na strefy techniczne
i zagrożenia

wyłączają

znaczne

ilości

terenów

z

zabudowy

(tereny

wyznaczone

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego).
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Mapa 3. Stan zagospodarowania obszaru powiatu strzeleckiego
Źródło: Prognoza Oddziaływania na Środowisko „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Strzeleckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ

Powiat strzelecki zajmuje powierzchnię 744 km2, co stanowi 7,9% powierzchni województwa
opolskiego oraz 0,24% powierzchni Polski. W 2013 roku powiat był zamieszkiwany przez 76 079 osób
z czego w miastach zamieszkiwało 33 874 osób (ok. 44,5% ogółu mieszkańców), a na terenach
wiejskich 42 205 osób (ok. 55,5%). Wśród mieszkańców przeważają kobiety stanowiące ok. 51,4%
ludności. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie strzeleckim na koniec 2013 roku wyniosła ok. 102
osoby/km2. Jest to wartość niższa niż dla województwa opolskiego (107 osoby/km2) oraz Polski (123
osoby/km2). Powiat strzelecki charakteryzuje również nieco niższy współczynnik feminizacji.
Ilość mieszkańców w poszczególnych gminach powiatu strzeleckiego jest zróżnicowana, co pokazuje
poniższa tabela.
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Jednostka
Izbicko
Jemielnica
Kolonowskie
Leśnica
Strzelce Opolskie
Ujazd
Zawadzkie
Powiat strzelecki

Powierzchnia
[km2]
85
112
84
95
203
83
82
744

Ludność
5 424
7 147
5 962
8 018
31 304
6 346
11 878
76 079

Gęstość
zaludnienia
64
63
71
85
155
76
145
102

Przyrost
naturalny
1,3
-0,7
-1,5
-1,7
-1,6
4,1
-1,8
-0,9

Tabela 2. Charakterystyka demograficzna gmin powiatu strzeleckiego (stan na rok 2013)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Najludniejszą gminą w powiecie jest gmina Strzelce Opolskie oraz gmina Zawadzkie. Najmniejszą
liczbę mieszkańców posiada natomiast gmina Izbicko oraz gmina Kolonowskie.
Liczba ludności w powiecie strzeleckim na przestrzeni lat uległa znacznym zmianom, co zostało
przedstawione na wykresie. Można na nim zauważyć, że od roku 2008 następuje stały spadek liczby
mieszkańców zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Wykres 1. Liczba ludności zamieszkującej na obszarze powiatu strzeleckiego w latach 2008-2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Jednymi z podstawowych parametrów wpływających na liczbę ludności jest liczba urodzeń oraz
zgonów (ruch naturalny ludności). W roku 2013 w powiecie strzeleckim odnotowano ujemny przyrost
naturalny. Sytuacja powiatu w tym aspekcie przedstawia się nieco lepiej niż w województwie, ale
gorzej niż na obszarze Polski.
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Wyszczególnienie

744

Województwo
opolskie
9 412

312 679

76 079

1 004 416

38 495 659

gęstość zaludnienia

102

107

123

przyrost naturalny

-0,9

-2,0

-0,5

współczynnik feminizacji

106

107

107

powierzchnia [km2]
ludność

Powiat strzelecki

Polska

Tabela 3. Porównanie powiatu strzeleckiego z województwem opolskim i Polską w zakresie cech
demograficznych (stan na rok 2013)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Analizując wartości przyrostu naturalnego w latach 2008-2013 można zauważyć, że jego wartości
zmieniają się skokowo, jednakże nigdy nie osiągają wartości dodatnich.

Wykres 2. Przyrost naturalny w powiecie strzeleckim w latach 2008-2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Kolejnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się procesów demograficznych jest odpływ
i napływ mieszkańców. Na wielkość tych parametrów wpływa przede wszystkimi sytuacja na rynku
pracy i atrakcyjność mieszkalna powiatu. W roku 2013 saldo migracji dla powiatu strzeleckiego było
ujemne i wynosiło -418.
Ujemny przyrost naturalny oraz saldo migracji wpływa negatywnie na kształtowanie się struktury
wiekowej ludności. Od 2008 roku maleje liczba mieszkańców powiatu w wieku produkcyjnym.
Wzrasta natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. Świadczy to o rozpoczęciu procesu
starzenia się społeczeństwa.
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2013 13,0%

68,8%

18,2%

2012 13,0%

69,2%

17,8%

2011 13,0%

69,5%

17,5%

ludność w wieku
przedprodukcyjnym

2010 13,2%

69,6%

17,2%

ludność w wieku
produkcyjnym

2009 12,9%

69,8%

17,3%

ludność w wieku
poprodukcyjnym

2008 13,2%

69,8%

17,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Wykres 3. Struktura wiekowa ludności powiatu strzeleckiego w latach 2008-2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Wskaźnik obciążenia demograficznego

Powiat
strzelecki

Polska

52,1

Województwo
opolskie
54,5

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku przedprodukcyjnym
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym

113,3

115,8

101,2

27,7

29,2

29,0

57,6

Tabela 4. Wskaźnik obciążenia demograficznego dla powiatu strzeleckiego (stan na rok 2013)
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Powiat strzelecki w porównaniu z województwem opolskim i Polską pod względem wskaźnika
obciążenia demograficznego wypada dość korzystnie (w szczególności w pierwszej i trzeciej kategorii
– tabela 3).

GMINY POWIATU STRZELECKIEGO

1

Gmina Izbicko położona jest na zachodzie powiatu, przy głównym trakcie komunikacyjnym –
autostradzie A4 i alternatywnej drodze krajowej nr 94. Jest jedną z najmniejszych gmin Opolszczyzny.
Jej obszar to 85 km2, na którym zamieszkuje 5 424 osób. Gmina podzielona jest na 11 sołectw.
Bogactwami naturalnymi są lasy, które zajmują 1/3 powierzchni. Gmina Izbicko jest typowo rolnicza
pozbawiona infrastruktury przemysłowej.

1

Dane statystyczne za rok 2013 pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego
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Gmina Jemielnica – położona jest we wschodniej części powiatu, zamieszkuje ją 7 147 osób. Gmina
podzielona jest na 7 sołectw. Ponad 60% z 112 km2 jej powierzchni zajmują lasy. Wieś Jemielnica
należy do największych na Opolszczyźnie. Gmina ma charakter rolniczy, jednak wspominając o jej
gospodarce nie sposób pominąć silnie rozwiniętego rzemiosła i usług.
Gmina Kolonowskie leży w północnej części powiatu i obejmuje obszar 84 km2 powierzchni
(podzielony na 3 sołectwa). Gminę zamieszkują 5 962 osoby. Gospodarka Gminy Kolonowskie to
przede wszystkim przemysł reprezentowany przez kilka zakładów produkcyjnych występujący
głównie na terenie miasta. Do potencjału produkcyjnego zaliczyć też należy produkcję leśną.
Kolonowskie jest najsilniej zalesioną gminą powiatu, na lasy przypada tu około 73% powierzchni.
Gmina Leśnica leży w południowo - zachodniej części powiatu strzeleckiego. Obejmuje obszar 95 km2
(podzielony na 11 sołectw), który zamieszkuje populacja złożona z 8 018 osób. Jest to gmina
o charakterze typowo rolniczym – użytki rolne zajmują 76% jej powierzchni. Na terenie gminy
znajduje się Park Krajobrazowy Góra św. Anny, na szczycie której znajduje się bazylika pod jej
wezwaniem.
Gmina Strzelce Opolskie jest położona przy międzynarodowej trasie E-40 (Zgorzelec – Medyka),
w centrum powiatu, na północno - wschodnim stoku grzbietu Góry Chełmskiej. Zajmuje obszar
203 km2 (podzielony na 27 sołectw), a zamieszkują ją 31 304 osoby. Strzelce Opolskie stanowią
siedzibę władz powiatowych.
Gmina Ujazd znajduje się na południu powiatu strzeleckiego. Na 83 km2 (podzielonych na 9 sołectw)
zamieszkuje tu 6 346 osób. Jest to gmina o typowo rolniczym charakterze. Użytki rolne stanowią
ponad połowę powierzchni gminy.
Gmina Zawadzkie leży w północno - wschodniej części powiatu strzeleckiego. Powierzchnia gminy
wynosi 82 km2 i podzielona jest na 2 sołectwa. Zamieszkuje ją 11 878 osób. Gmina ma charakter
przemysłowo - rolniczy. Ponad połowę powierzchni gminy zajmują lasy i grunty leśne (4 943 ha).
2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

KLIMAT

Klimat województwa opolskiego charakteryzuje się wpływami oceanicznymi, powodującymi
złagodzenie różnic pomiędzy poszczególnymi porami roku. Warunki termiczne są korzystne dla
gospodarki człowieka. Województwo opolskie należy do najcieplejszych okolic Polski.
W powiecie strzeleckim wyodrębniają się dwa regiony mezoklimatyczne: południowy i północny.
Region południowy generalnie wykazuje korzystniejsze warunki klimatyczne niż region północny.
Należy do tzw. wyspy ciepła, która ciągnie się od Wrocławia do południowej części powiatu.
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Średnia temperatura powietrza na południu powiatu wynosi 8,3oC. Zimy są łagodne, średnia
temperatura stycznia nie spada poniżej -2,1oC. Lato jest ciepłe - średnia temperatura lipca przekracza
18,4°C. Natomiast na północy powiatu średnia temperatura powietrza wynosi tylko 7,5oC. W styczniu
średnia temperatura wynosi -2,5°C; a w lipcu 17,6oC. Okres wegetacji trwa od 212 do 230 dni.
Region północny jest nie tylko chłodniejszy, ale i wilgotniejszy. Roczna suma opadów przekracza tu
bowiem 720 mm i jest większa o 70 mm od sumy opadów mierzonych na południe od Garbu Chełmu.
Większa jest też liczba dni z burzami.
Na terenie powiatu przeważają wiatry zachodnie – 60 %, przynoszące najwięcej opadów. Najczęściej,
przeważnie na wiosnę i w lecie, wieją wiatry północno-zachodnie, najrzadziej wschodnie i północnowschodnie. Silne wiatry należą do rzadkości i często panuje cisza.
Cały Śląsk Opolski odznacza się dużymi wahaniami ciśnienia atmosferycznego.
Ogólnie można stwierdzić, że warunki meteorologiczne sprzyjają gospodarce rolnej.

GLEBY

Na terenie powiatu strzeleckiego występują głównie gleby lekkie i bardzo lekkie, ubogie w składniki
pokarmowe o niewielkiej zdolności retencji wody, ze źle wykształconym poziomem próchniczym.
Dorzecze Małej Panwi (północna część powiatu) posiada bardzo słabe gleby typu bielicowego
o małych możliwościach produkcyjnych. Na południu powiatu występują głównie gleby brunatne.
W rejonach cieków wodnych wytworzyły się mady rzeczne, a na wapieniach triasowych w okolicy
Strzelec Opolskich rędziny. Gleby powiatu ulegają w ostatnich latach stopniowej degradacji, pogarsza
się ich struktura i warunki powietrzno-wodne, maleje zawartość próchnicy i składników
pokarmowych.
Klasa gruntów
Powierzchnia w %
I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

0,0

3,0

11,1

10,7

14,3

18,1

27,0

15,8

Tabela 5. Klasy gruntów w powiecie strzeleckim
Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu strzeleckiego na lata 2012-2015 z perspektywą
na lata 2016-2019

Największy udział w gruntach ornych i użytkach zielonych na terenie powiatu mają gleby zaliczane do
IV klasy bonitacyjnej, a więc średniej jakości. Należy zaznaczyć duży udział w gruntach ornych gleb
słabych i najsłabszych z klas V i VI.
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WODY

Wody podziemne
Powiat strzelecki leży na obszarze, jednym z najzasobniejszych w Polsce, bogatym w wody
podziemne. Na terenie powiatu występuje, aż 5 zbiorników wód podziemnych:
a. Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 333 – zbiornik Opole – Zawadzkie w utworach triasu
środkowego w ośrodku szczelinowo – krasowym, na obszarze gmin: Strzelce Opolskie,
Kolonowskie, Izbicko i Leśnica;
b. Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 335 – zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie
w utworach triasu dolnego w ośrodku szczelinowo – porowym, obejmujący wszystkie gminy
powiatu;
c. Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 328 – zbiornik Dolina kopalna rzeki Mała Panew
w utworach czwartorzędowych w ośrodku porowym, na terenie gminy: Zawadzkie
i Kolonowskie;
d. Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 327 – zbiornik Lubliniec – Myszków w utworach triasu
środkowego i dolnego w ośrodku szczelinowo – krasowym, na obszarze gminy: Zawadzkie,
Kolonowskie, Jemielnica i Strzelce Opolskie,
e. Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 332 – zbiornik Subniecka kędzierzyńsko – głubczycka
w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych w ośrodku porowym, na terenie gminy:
Leśnica i Ujazd.
Najważniejszymi zbiornikami dla powiatu są Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 333 i 335.
Wody powierzchniowe
Zasoby wód powierzchniowych na terenie powiatu tworzą zlewnie rzek Mała Panew, Kłodnica
i Jemielnica.
Największy obszar powiatu zajmuje zlewnia rzeki Mała Panew. Źródła rzeki znajdują się na Wyżynie
Woźnicko – Wieluńskiej. Mała Panew przepływa silnie meandrując przez Równinę Opolską i Bory
Stobrawskie, poniżej Opola uchodzi do Odry. Jej głównymi dopływami są: Leśnica, Lublinianka,
Libawa, Chrząstawa (Jemielnica). W pobliżu Turawy (gmina Turawa, powiat opolski) wybudowano na
Małej Panwi zaporę, a utworzony w ten sposób sztuczny zbiornik - Jezioro Turawskie, pełni funkcje
zasilające dorzecze, ochrony przeciwpowodziowej, obsługi potrzeb komunalnych oraz turystyczne.
Zbiornik Turawski zajmuje powierzchnię około 20 km2, a jego głębokość sięga miejscami 13m, przy
pojemności maksymalnej ok. 108 mln m3.
Jemielnica ze źródłami znajdującymi się na terenie wsi Błotnica Strzelecka jest głównym dopływem
Małej Panwi na obszarze powiatu. Środkowy bieg Jemielnicy zasilają liczne cieki oraz rowy
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melioracyjne. Układ rowów i cieków jest bardzo złożony i często wody w ciekach i Jemielnicy
prowadzone są równolegle przez kilka kilometrów. W dolnym biegu Jemielnicy wpada do niej rzeka
Sucha. Jest to lewostronny dopływ drenujący obszar na południe od linii Jemielnicy. Charakter Suchej
jest podobny do Jemielnicy. Jest to również rzeka typowo nizinna o powolnym biegu, z licznym
dopływami, które stanowią rowy melioracyjne lub naturalne bezimienne cieki. Wody Jemielnicy
wprowadzane są do Małej Panwi niemal u jej ujścia do Odry, co marginalizuje znaczenie tego cieku
dla stanów Małej Panwi.
W południowej części powiatu największą rzeką jest Kłodnica przepływająca przez południową cześć
powiatu w pobliżu miasta Ujazd w gminie Ujazd. Kłodnica bierze początek w Brynowie – dzielnicy
Katowic.

SUROWCE NATURALNE

W powiecie strzeleckim występowanie surowców mineralnych wiąże się ściśle z budową geologiczną
Triasu Opolskiego (obszar zamykający się w liniach łączących Opole – Zawadzkie – Krapkowice –
Toszek). Na obszarze powiatu, w obrębie występowania skał wapienia muszlowego dolnego
i środkowego udokumentowano 6 dużych złóż wapieni

dla

przemysłu

cementowego

i wapienniczego: „Izbicko-Nakło”, „Izbicko II”, „Szymiszów”, „Strzelce Opolskie”, „Strzelce Opolskie I”
oraz „Strzelce Opolskie II”.
Z sześciu udokumentowanych złóż na terenie powiatu zagospodarowane i służące jako surowiec do
produkcji cementu i wapna są dwa złoża: „Strzelce Opolskie” i „Izbicko II”. W złożu „Strzelce
Opolskie” eksploatowane są wapienie triasowe mające zastosowanie jako surowiec „wysoki” dla
przemysłu cementowego.
Pomimo korzystnych warunków występowania surowców wapienniczych na terenie powiatu
strzeleckiego najistotniejszym problemem przyszłego wykorzystania surowców mineralnych jest
ochrona wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 333 Opole – Zawadzkie
rozciągającego się na obszarze wychodni wapieni.

LASY

Udział lasów dla powiatu strzeleckiego jest stosunkowo wysoki i wynosi średnio ok. 40,6%
powierzchni. Wskaźnik lesistości powiatu w znacznym stopniu przewyższa wartość dla województwa
opolskiego (26,5%) oraz Polski (29,3%). Na obszarze powiatu występuje rozbieżność pomiędzy
poszczególnymi gminami – w części południowej lesistość jest mniejsza od średniej wojewódzkiej
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(gmina Leśnica – 14,89%, gmina Ujazd – 23 %), w części północnej jest bardzo wysoka (gmina
Kolonowskie – 71,1 %, gmina Zawadzkie 60,9 %).
Na terenie powiatu strzeleckiego można wyróżnić dwa duże kompleksy leśne: lasy na północy
powiatu oraz lasy występujące w granicach Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. Szczególnie
wartościowe są kompleksy leżące na północy powiatu obejmujące cześć gmin Izbicko, Jemielnica,
Kolonowskie i Zawadzkie. Należą one do Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasów Stobrawsko –
Turawskich”, charakteryzujących się dużym zróżnicowaniem siedliskowym i gatunkowym. Przeważają
tu siedliska borów sosnowych z płatami grądu środkowoeuropejskiego i łęgami występującymi
w dolinach rzecznych. W przeszłości stanowiły one fragment Puszczy Śląskiej.

FORMY OCHRONY PRZYRODY

Znaczna cześć obszarów powiatu strzeleckiego podlega ochronie prawnej w postaci parków
krajobrazowych,

rezerwatów

przyrody,

zespołów

przyrodniczo-krajobrazowych

i

użytków

ekologicznych. Na terenie powiatu znajdują się następujące obszary chronione:
1.

park krajobrazowy:
a. Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” – na terenie gmin: Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd,

2.

rezerwaty:
a. rezerwat geologiczny „Góra Św. Anny” – gmina Leśnica,
b. rezerwat florystyczny „Ligota Dolna” – na granicy gminy Strzelce Opolskie (część południowozachodnia) i gminy Leśnica (część północnozachodnia),
c. rezerwat przyrody „Boże Oko” – na granicy gminy Leśnica z gmina Ujazd,
d. rezerwat leśny „Grafik” – gmina Leśnica,
e. rezerwat leśny „Płużnica” – gmina Strzelce Opolskie,
f.

rezerwat leśny „Tęczynów” – gmina Strzelce Opolskie,

g. rezerwat lesny „ Biesiec” - gmina Leśnica,
3.

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:
a. „Pod Dębami” – na granicy gminy Kolonowskie (południowa cześć) i gminy Zawadzkie
(północno-zachodnia część),
b. „Kocia Góra” – w gminie Kolonowskie,
c. „Nad Brzyniczką” – w gminie Kolonowskie,
d. „Mostki” – częściowo w gminie Zawadzkie, a częściowo w gminie Jemielnica,
e. „Piaskowa Góra” – w gminie Jemielnica,
f.

„Szczypki” – w gminie Jemielnica,
46

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2014-2020

4.

użytki ekologiczne (na całym obszarze powiatu wyodrębniono 50 użytków),

5.

obszar chronionego krajobrazu:
a. Lasy Stobrawsko – Turawskie (gmina Zawadzkie, Kolonowskie, północna część gminy
Jemielnica i północno-wschodnia część gminy Izbicko,
b. Parki przypałacowe (gminy: Izbicko, Leśnica, Strzelce Opolskie).

Oprócz terenów prawnie chronionych wiele gmin posiada inne cenne przyrodniczo obszary, będących
miejscem występowania bogatych siedlisk roślinnych oraz bytowania wielu rzadkich gatunków
zwierząt. Równie one zasługują na szczególna ochronę. Należą do nich miedzy innymi:
a. Dolina rzeki Mała Panew (gmina Kolonowskie i gmina Zawadzkie),
b. Dolina rzeki Brzyniczki (gmina Kolonowskie),
c. Dolina rzeki Myśliny (gmina Kolonowskie),
d. Dolina rzeki Jemielnicy (gmina Izbicko),
e. Dolina Kłodnicy (gmina Ujazd),
f.

Dolina Kanału Gliwickiego (gmina Ujazd),

g. Stawy Pluderskie (gmina Kolonowskie)
h. Park przypałacowy (gmina: Izbicko).
Oprócz przedstawionych form ochrony na obszarze powiatu występują również pomniki przyrody.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Powiat strzelecki charakteryzuje duży zasób czynników wpływających na potencjał wykorzystywania
energii odnawialnej. Zaliczyć do nich można:
a. duży obszar gruntów rolnych (biomasa);
b. intensywna gospodarka rolna;
c. duże obszary niewykorzystane;
d. duży procent zalesienia (biomasa);
e. rzeki (np. Mała Panew do wykorzystania pod małe elektrownie);
f.

wiatraki – Jemielnica;

g. energia słoneczna;
h. infrastruktura energetyczna;
i.

hodowla rolnicza (biogaz);

j.

zasoby ludzkie – już wdrożone projekty i doświadczenie w pozyskiwaniu środków z UE;

k. zakłady produkujące pellet i brykiety;
l.

budżet powiatu i gmin;
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m. duże potrzeby (termoizolacja, ogrzewanie);
n. wykształcona młodzież;
o. budynki proeko (szpital, szkoły, Centrum Rekreacji Wodnej).
Na terenie powiatu energię odnawialną wykorzystuje się w gminie Zawadzkie (elektrownia wodna
w Żędowicach), gminie Jemielnica (elektrownia wiatrowa), gminie Strzelce Opolskie (źródła ciepła
wykorzystujące biopaliwa na bazie słomy), gminie Kolonowskie (źródła ciepła wykorzystujące
biopaliwa na bazie drewna opałowego i trocin) oraz gminie Ujazd (źródła ciepła wykorzystujące
biopaliwa na bazie drewna opałowego, trocin i słomy).
3. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na terenie powiatu strzeleckiego istnieje dobrze rozwinięta sieć dróg. Najistotniejsze znaczenie ma
autostrada A4 przebiegająca przez tereny gmin: Leśnica (w tym przez Park Krajobrazowy „Góra Św.
Anny”) i Ujazd. Na terenie gminy Ujazd znajdują się 2 węzły autostrady A4: Olszowa i Nogowczyce –
jedyne w powiecie strzeleckim spośród 6 węzłów w województwie.
Przez teren powiatu przebiegają trzy drogi krajowe:
a. DK nr 40 (Kędzierzyn Koźle – Pyskowice),
b. DK nr 88 (Strzelce Opolskie – Bytom),
c. DK nr 94 (Zgorzelec – Kraków).
Przez teren powiatu przebiegają cztery drogi wojewódzkie:
a. DW nr 463 (Zawadzkie – Ozimek),
b. DW nr 901 (Olesno – Gliwice),
c. DW nr 426 (Kędzierzyn Koźle – Zawadzkie),
d. DW nr 409 (Strzelce Opolskie – Krapkowice),
Sieć komunikacyjną uzupełniają drogi powiatowe (o łącznej długości 312,825 km) i drogi gminne.
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Mapa 4. Infrastruktura drogowa na obszarze powiatu strzeleckiego
Źródło: http://www.powiatstrzelecki.pl/

Wśród dróg powiatowych dominują drogi lokalne stanowiące 46% ogółu. Pozostałą część stanowią
drogi zbiorcze – 32% oraz drogi główne 22%.

Wykres 4 Procentowy udział dróg poszczególnych klas w ogólnej sieci dróg powiatowych – ze względu na
długość dróg
Źródło: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
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Stan techniczny dróg powiatowych nie jest najlepszy – łącznie 91% dróg wymaga remontów
cząstkowych, okresowych bądź całkowitej przebudowy. Szczegółowa charakterystyka stanu dróg
przedstawiona została na wykresie.

Wykres 5. Stan techniczny dróg powiatowych (stan na rok 2013)
Źródło: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Każdego roku na poprawę stanu dróg wydatkowane są wysokie środki inwestycyjne oraz bieżące.
Nakłady finansowe stanowiące ich sumę w poszczególnych latach przedstawione zostały na wykresie.
Analizujący wysokość nakładów należy zaznaczyć, że kwoty wydatkowane na inwestycje drogowe od
roku 2012 uległy znacznemu zmniejszeniu, co może wpływać na podejmowanie i realizację mniejszej
liczby inwestycji.

Wykres 6. Nakłady finansowe ogółem na drogi w powiecie strzeleckim w latach 2009-2013
Źródło: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
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Największe znaczenie na terenie powiatu ma transport indywidualny. Przedsiębiorstwem
reprezentującym transport zbiorowy jest PKS w Strzelcach Opolskich S.A. PKS dysponuje dwoma
dworcami – w Strzelcach Opolskich oraz Krapkowicach (powiat krapkowicki). Oprócz podstawowej
działalności PKS Strzelce Opolskie S.A. prowadzi stację kontroli pojazdów, stację napraw pojazdów,
centrum motoryzacyjne, ośrodek szkolenia kierowców oraz stację paliw.

KOLEJE

Obok transportu kołowego na obszarze powiatu strzeleckiego występuje dobrze rozwinięta sieć
kolejowa. W skład jej wchodzą cztery linie przechodzące przez powiat:
a. Opole – Strzelce Opolskie - Gliwice (część linii magistralnej nr 132),
b. Fosowskie – Częstochowa (część pierwszorzędnej linii nr 61),
c. Opole – Fosowskie – Tarnowskie Góry (część pierwszorzędnej linii nr 144),
d. Fosowskie – Kluczbork (część pierwszorzędnej linii nr 175),
oraz nieeksploatowana aktualnie linia kolejowa: Fosowskie – Strzelce Opolskie – Kędzierzyn Koźle.
4. PRZEDSIĘBIORSTWA

LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I ICH STRUKTURA

W gospodarce powiatu najważniejsze miejsce pod względem generowanych miejsc pracy, jak i ilości
podmiotów, zajmuje handel i usługi. Rolnictwo i przemysł zajmują zbliżone do siebie pozycje.
Przemysł dominuje w rejonie Strzelec Opolskich i Zawadzkiego, z kolei tereny południowe i zachodnie
powiatu mają charakter rolniczy. Nie należy zapominać jednak o trendzie spadku zatrudnienia
w rolnictwie i gromadzenia ziemi uprawnej przez silniejsze ekonomicznie gospodarstwa rolne. Można
więc powiedzieć, iż gospodarka powiatu strzeleckiego ma charakter zrównoważony.
Areał użytków rolnych obejmuje ok. 50 % powierzchni powiatu. Rolnictwo Ziemi Strzeleckiej
charakteryzuje się wysokim poziomem uzbrojenia technicznego. Wraz z nieograniczonymi zasobami
czystej wody zbiornika podziemnego Zawadzkie - Opole daje doskonałą podstawę dla rozwoju
przemysłu przetwórstwa spożywczego.
W powiecie strzeleckim funkcjonuje 39 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Należą do nich:
Izostal S.A., Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o., Kleinmann Wyroby Metalowe Sp. z o.o. i wiele
innych. Do najważniejszych przedsiębiorstw powiatu należą także: Kronospan Sp. z o.o., Pearl
Stream S.A., FM Logistic Sp. z o.o., Adamietz Strzelce Opolskie Sp. z o.o., Packprofil Sp. z o.o., PPO,
COROPLAST Sp. z o.o., ELTETE-POLSKA Sp. z o.o., DREWNOPLAST, KAPICA Sp. j., ENERGO-MECHANIK
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Sp. z o.o., SILESIA Spółdzielnia Rzemieślnicza, TRANSANNABERG Sp. j., KAJA Sp. z o.o. Zakłady te
zajmują istotną pozycję na lokalnym rynku pracy i wykazują się dobrą kondycją oraz dynamiką
działania.

Wykres 7. Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie strzeleckim w latach 2008-2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Od roku 2008 wzrasta w powiecie strzeleckim liczba podmiotów gospodarczych (wyjątkiem był
jedynie rok 2011), co świadczy o atrakcyjności inwestycyjnej obszaru oraz rosnącej przedsiębiorczości
mieszkańców powiatu. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych zostały przedstawione na wykresie.
Powiat strzelecki, świetnie skomunikowany z autostradą, leżący na przecięciu kilku szlaków
komunikacyjnych, jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Każda z gmin należących do powiatu
strzeleckiego posiada w swojej ofercie atrakcyjne tereny pod różnego typu inwestycje.
W szczególności należy podkreślić, że na terenie powiatu istnieje Strzelecka Strefa Gospodarcza
(powstała na miejscu byłej fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet”), Strzelecki Obszar Gospodarczy,
podstrefa katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Strzelecki Park Przemysłowy
„Warmątowice”.
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JEDNOSTKA SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO POWIATU
STRZELECKIEGO
Jemielnica

Stanowisko lub
odpowiedzialna jednostka

Oferta inwestycyjna

Referat Inwestycji, Promocji,
Rozwoju i Ochrony Środowiska

- promocja na stronie internetowej urzędu www.jemielnica.pl,
zakładka „Informacje gospodarcze” , „Oferty inwestycyjne”
- promocja oferty inwestycyjnej na portalach branżowych, wraz z
mapami dostępnych terenów
- promocja na stronie internetowej urzędu: www.lesnica.pl,
zakładka „Oferty inwestycyjne”,
- dostępne są foldery informacyjne dla potencjalnych inwestorów,
zawierające opis terenu z jego danymi technicznymi i parametrami,
mapki, zdjęcia,
- foldery dostępne są w językach obcych: niemieckim i angielskim,
- Gmina nie uczestniczy w targach i imprezach promocyjnych,
- oferta inwestycyjna nie jest promowana w mediach
- promocja na stronie internetowej urzędu www.strzelceopolskie.pl,
zakładka „Gospodarka” => „Oferty inwestycyjne” (lub BIP
„Informacje dla inwestorów” => „Baza ofert inwestycyjnych”
- dostępne są materiały informacyjne dla potencjalnych inwestorów
w formie wydruków komputerowych,
- oferta inwestycyjna dostępna na stronach internetowych w
językach angielskim i niemieckim, foldery również dostępne w
językach obcych,
- Gmina uczestniczy w targach, imprezach promocyjnych, np. stoiska
w czasie Dni Ziemi Strzeleckiej 2014, na Gospodarczych Dniach
Hanzy w Soest (Niemcy), na Międzynarodowym Forum
Gospodarczym w Opolu (w 2012 r.),
- oferta inwestycyjna promowana jest sporadycznie w prasie
ogólnopolskiej i regionalnej, stale na specjalistycznych portalach
internetowych, np. na stronie PAIiIZ oraz w Opolskim Centrum
Obsługi Inwestora

Leśnica

Referat Inwestycji i Gospodarki
przestrzennej Urzędu
Miejskiego w Leśnicy

Strzelce Opolskie

Referat Inicjatyw
Gospodarczych i Promocji

Działania wspierające i pozyskujące inwestorów

- wysyłanie ofert inwestycyjnych do Urzędu Marszałkowskiego

- brak uchwały o ulgach podatkowych (funkcjonowała do końca
2013 r., w obecnym stanie prawnym nie ma takiej możliwości),
- każdy potencjalny inwestor traktowany jest indywidualnie, w
zależności od potrzeb

1) ulgi w podatku od nieruchomości. Nowopowstające budynki
gospodarcze otrzymują zwolnienie z tego podatku (w pierwszym
roku ulga wynosi 90% należnego podatku, a w kolejnych latach
odpowiednio 70%, 50%, 30% i 10%. Obowiązuje ograniczenie
kwotowe wg zasady de minimis),
2) Utworzenie:
- Strzelecki Obszar Gospodarczy na terenie upadłej fabryki maszyn
rolniczych w roku 2000. Na miejscu fabryki powstało ok. 35 nowych
firm, zatrudniając łącznie ponad 1.000 pracowników.
- Podstrefa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w r. 2007.
Całość - 63 ha zakupił koncern Kronospan. Wybudowano zakład
produkcji materiałów drewnopochodnych, obecnie budowana jest
druga fabryka koncernu – zakład produkcji płyt drewnopochodnych
OSB. Zatrudnienie obecnie 350 osób, po wybudowaniu drugiego
zakładu – 600.
- Strzelecki Park Przemysłowy na obszarze ok. 800 ha, w jego
granicach znajduje się teren inwestycyjny „Warmątowice”. Obecnie
trwa ustalanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Parku.
3) Strzeleckie Targi Wiosenne – impreza targowa 2-dniowa dla MSP
z terenu Strzelec i okolic.
4) Podstrona informacji gospodarczych na portalu
www.strzelceopolskie.pl oraz wydawany dwutygodnik „Informator
Strzelecki”, gdzie udostępniane są miejsca na bezpłatne informacje
gospodarcze, np. ogłoszenia od firm poszukujących pracowników.
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Ujazd

Referat Gospodarki Gruntami,
Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Działalności
Gospodarczej

Zawadzkie

Pracownik Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem

Powiat Strzelecki

Nie wyodrębniono specjalnego
stanowiska pracy

- promocja na stronie internetowej urzędu www.ujazd.pl, zakładka
„Strefa Aktywności Gospodarczej”,
- dostępne są foldery informacyjne,
- oferta inwestycyjna dostępna w językach obcych: niemieckim i
angielskim,
- Gmina uczestniczy w targach i imprezach promocyjnych,
- oferta inwestycyjna promowana jest w lokalnej i ogólnokrajowej
prasie, telewizji i radiu
- promocja na stronie internetowej urzędu www.zawadzkie.pl,
zakładka „Biznes”,
- informacje dla potencjalnych inwestorów zawierające dokładny
opis terenu, z danymi technicznymi i parametrami, mapki, zdjęcia,
dostępne są na stronie internetowej urzędu w postaci formatek
PAIiIZ,
- promocja na stronie internetowej starostwa
www.powiatstrzelecki.pl, zakładka „Nieruchomości”, w której na
bieżąco pojawiają się informacje o ofertach sprzedaży/dzierżawy
nieruchomości powiatowych (nie ma informacji na temat oferty
inwestycyjnej),
- Powiat dysponuje materiałami promocyjnymi z tych gmin, które
przekażą mu swoje foldery z ofertą inwestycyjną,
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w języku polskim (lub w
zależności w jakim języku opracowany jest folder danej gminy),
- Powiat uczestniczy w imprezach promocyjnych, targach,
- informacje o sprzedaży nieruchomości umieszczane są w
dwutygodniku powiatowym pn. „Powiat Strzelecki”, na BIP i stronie
internetowej powiatu.

E. Burmistrz w czerwcu 2014 r. podpisał list intencyjny w sprawie
powołania Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa
Polska” Strzelce Opolskie sp. z o.o. mającego oferować pożyczki dla
MŚP.
F. Powołano Inkubator Przedsiębiorczości. Gotowy jest pierwszy
biurowiec. Docelowo, po oddaniu drugiego budynku w roku 2015,
lokale na działalność znajdzie tutaj kilkanaście firm, a kilkadziesiąt
otrzyma inne wsparcie.
- ulgi podatkowe

- ulgi podatkowe

- nie prowadzi działań

Tabela 6. Oferta inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Strzeleckiego
Źródło: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
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PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU

Produkcja sprzedana przemysłu dla powiatu strzeleckiego w 2012 roku wynosiła 1 696,9 mln zł, co
daje wartość 22 149 zł na jednego mieszkańca. Dla porównania w roku 2008 produkcja sprzedana
wynosiła 777,8 mln zł (9 770 zł na jednego mieszkańca).

OTOCZENIE BIZNESU

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność na obszarze powiatu strzeleckiego mają dostęp do
bogatego otoczenia wspomagającego prowadzenie biznesu:
a. Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich;
b. Urzędów na szczeblu samorządu gminnego (w Strzelcach Opolskich, Leśnicy, Zawadzkiem,
Izbicku, Jemielnicy, Ujeździe, Kolonowskiem);
c. Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich;
d. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich;
e. Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich;
f.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Strzelcach Opolskich;

g. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Strzelcach Opolskich;
h. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich;
i.

Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich;

j.

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich;

k. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelcach Opolskich;
l.

Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzelcach Opolskich;

m. Nadleśnictwa w Strzelcach Opolskich i w Zawadzkiem;
n. Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Strzelcach Opolskich;
o. Spółdzielni Rzemieślniczej Silesia Spółdzielni Rzemieślniczej Silesia;
p. Banków: Pekao S.A. w Strzelcach Opolskich, PKO BP w Strzelcach Opolskich, Bank Polskiej
Spółdzielczości w Strzelcach Opolskich i w Zawadzkiem, Bank Spółdzielczy Krapkowice, Bank
Spółdzielczy w Leśnicy, Zawadzkiem, Ujeździe, Kolonowskiem i w Jemielnicy, ING Bank Śląski
w Strzelcach Opolskich, Bank Zachodni WBK w Strzelcach Opolskich i w Zawadzkiem, Getin
Noble Bank S.A. w Strzelcach Opolskich, Alior Bank S.A. w Strzelcach Opolskich, Crédit
Agricole w Strzelcach Opolskich, BGŻ S.A. w Strzelcach Opolskich, SKOK im. Powstańców Śl.
Zdzieszowice, SKOK Stefczyka w Strzelcach Opolskich.
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Ponadto w Strzelcach Opolskich trwają prace nad utworzeniem inkubatorów przedsiębiorczości 2.
Poza instytucjami dostępnymi na obszarze powiatu przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia
instytucji zlokalizowanych w stolicy województwa opolskiego:
a. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców;
b. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki;
c. Opolskie Centrum Obsługi Inwestora;
d. Izba Gospodarcza „Śląsk”;
e. Opolska Izba Gospodarcza;
f.

Stowarzyszenie Samorządowe A4;

g. Biuro Nadrenii-Palatynatu.
5. ROLNICTWO

STRUKTURA POWIERZCHNI GRUNTÓW

Powiat strzelecki ma charakter przemysłowo – rolniczy. Grunty rolne stanowią średnio 48%
powierzchni powiatu. Użytki rolne zajmują 94% gruntów rolnych, natomiast lasy i grunty leśne
stanowią ok. 3% powierzchni gruntów.
Struktura użytkowania gruntów [ha]
Użytki rolne
pod
zasiewami
25 792,13

grunty
ugorowane
359,13

uprawy
trwałe
108,17

ogródki
przydomowe
33,64

łąki
trwale
5 621,81

pastwiska
trwałe
581,17

pozostałe
użytki rolne
918,34

Lasy
i grunty
leśne

Pozostałe
grunty

1 059,57

990,81

Tabela 7. Struktura użytkowania gruntów [ha] w powiecie strzeleckim (stan na rok 2010)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
STRUKTURA GOSPODARSTW ROLNYCH

Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne i glebowe, decydujące o rolniczym użytkowaniu gleb na
terenie powiatu, jego obszar można podzielić na dwa regiony: północny – dorzecze Małej Panwi
obejmujące gminy Kolonowskie, Zawadzkie i Jemielnica i południowy – Masywu Chełmu obejmujący
gminy: Strzelce Opolskie, Izbicko, Leśnica i Ujazd. Tereny nizinne rejonu północnego ze względu na
surowszy klimat, słabe gleby typu bielicowego, z przewaga gruntów klasy V i VI jest w przeważającej
części zalesiony. Użytki rolne stanowią 1/3 powierzchni tego obszaru. Uprawia się tu przede
wszystkim zboża (najwięcej żyta i jęczmienia) oraz ziemniaki. W rejonie południowym powiatu
2

Stan na marzec 2014
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występują gleby o większych możliwościach produkcyjnych, głównie brunatne, nadające się pod
uprawę wszystkich zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, roślin okopowych oraz warzyw. Gminy
Strzelce Opolskie i Izbicko wykazują cechy pośrednie miedzy regionem południowym i północnym
powiatu. Lasy stanowią tu 30-38% powierzchni gminy, a użytki rolne 51-57%. Dominują grunty orne
stanowiące ok. 85 – 77%. Uprawia się tam przede wszystkim zboża, ziemniaki, a także buraki rzepak
i kukurydzę. Najlepsze warunki do produkcji rolniczej istnieją w gminach Leśnica i Ujazd. Przeważają
tam grunty dobre klasy bonitacyjnej IIIa i IIIb. Lasy stanowią około 1/5 powierzchni tych gmin.
Uprawia się tam zboża – głównie pszenicę i żyto, rzepak, buraki cukrowe. Uprawy warzyw, dawniej
dobrze rozwinięte, zostały zaniechane. Gminę Leśnica wyróżnia największy w powiecie areał sadów
(1,5% powierzchni gminy).
Ponadto rolnictwo na terenie powiatu strzeleckiego charakteryzuje się wysokim poziomem
uzbrojenia technicznego, co wraz z nieograniczonymi zasobami czystej wody zbiornika podziemnego
Zawadzkie – Opole daje doskonałą podstawę dla rozwoju przemysłu przetwórstwa spożywczego.
Rolnictwo charakteryzuje duża liczba jednostek zróżnicowanych pod względem wielkości
gospodarstw, jak i kierunku i poziomu produkcji. Ogółem na terenie powiatu funkcjonuje ok. 4 551
gospodarstw rolnych.

Wykres 8. Liczba gospodarstw rolnych w powiecie strzeleckim (stan na rok 2010)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
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Wykres 9. Powierzchnia gospodarstw rolnych w powiecie strzeleckim (stan na rok 2010)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Pod względem areału najwięcej gospodarstw znajduje się w grupie do 1 ha – 2 270, co stanowi
ok. 49,9% ogółu gospodarstw. Taka struktura wskazuje na duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych.
Wszystkie gospodarstwa rolne zajmują obszar 35 464,76 ha, co stanowi ok. 48% powierzchni powiatu
strzeleckiego.
W strukturze zasiewów dominują: pszenica ozima, jęczmień jary, mieszanki zbożowe jare, pszenżyto,
kukurydza i rzepak. Wśród zwierząt gospodarskich dominuje trzona chlewna oraz drób kurzy.

Wykres 10. Pracujący w gospodarstwach rolnych w powiecie strzeleckim (stan na rok 2010)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

W gospodarstwach rolnych w powiecie strzeleckim zatrudnionych jest ok. 7 582 osoby. Najwięcej
osób (56%) pracuje w gospodarstwach małych do 5 ha.
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6. BEZROBOCIE

STOPA BEZROBOCIA

Analizując stopę bezrobocia rejestrowanego powiat strzelecki wypada na tle województwa
opolskiego oraz Polski bardzo korzystnie. Na przestrzeni lat 2007-2012 stopa bezrobocia była niższa
(wyjątek stanowi rok 2008, gdy stopa bezrobocia w powiecie była nieznacznie wyższa od wskaźnika
dla Polski) niż w jednostkach porównawczych, co zostało pokazane na wykresie.

Wykres 11. Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2007-2012 dla powiatu strzeleckiego, województwa
opolskiego oraz Polski
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
STRUKTURA BEZROBOCIA

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich na
koniec grudnia 2013 roku wynosiła 2 492 osoby i w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2012
roku (2 627) jest niższa o 135 osób. W ogóle bezrobotnych 53,4% stanowiły kobiety.
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Wykres 12. Struktura bezrobocia wg płci w powiecie strzeleckim w latach 2008-2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Wśród ogółu bezrobotnych na koniec grudnia 2013 roku znajdowało się:
a. 272 osoby z prawem do zasiłku (10,91% ogółu bezrobotnych);
b. 1210 mieszkańców wsi (48,56%);
c. 124 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (4,98%);
d. 167 niepełnosprawnych (6,70%).
Największa liczba bezrobotnych ma wykształcenie gimnazjalne i poniżej, tj. 35,11% ogółu
bezrobotnych. Osoby te mają najmniejszą szansę na znalezienie pracy. Problemy z tą grupą
dodatkowo potęguje wiek, częsty brak jakichkolwiek kwalifikacji oraz przedłużający się okres
przebywania w rejestrach Urzędu Pracy. Problem bezrobocia w coraz większym zakresie dotyka
również osoby z wyższym wykształceniem. Często wykształcenie wyższe w kierunku, na które brak
zapotrzebowania na rynku pracy, stanowi przeszkodę w podjęciu zatrudnienia.
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Wykres 13. Struktura bezrobocia wg wykształcenie w powiecie strzeleckim w 2013 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Dokonując analizy bezrobotnych według wieku należy stwierdzić, iż w końcu 2013 roku największa
liczba bezrobotnych w powiecie jest w wieku 25-34 lat. Są to 624 osoby, co stanowi 25,04% ogółu
bezrobotnych. Również niekorzystnie wygląda sytuacja ludzi do 25 roku życia. Stanowią oni 21,59%
ogółu bezrobotnych.
Największą liczbę bezrobotnych stanowią osoby o stażu pracy 1-5 lat (591 – 23,72% ogółu
bezrobotnych). Liczba tych osób jest o 7 mniejsza niż w poprzednim roku. Wielkości te w ujęciu
statystycznym są w pewnym stopniu zniekształcone, gdyż nie obejmują bezrobotnych, którzy
odbywają staże w myśl przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy wkłada dużo wysiłków, aby umożliwić, zwłaszcza młodym ludziom, uzyskanie
miejsca stażu.

Wykres 14. Bezrobocie wg gmin powiatu strzeleckiego (stan na rok 2013)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich

Gminą o największej liczbie bezrobotnych jest gmina Strzelce Opolskie – 48,6% ogółu bezrobotnych
z powiatu oraz gmina Zawadzkie – 15,2%. Najmniej bezrobotnych pochodzi z gminy Izbicko (5,9%).
Do 31.12.2013 roku pracodawcy zgłosili do urzędu 2921 ofert pracy, w tym 2252 oferty pracy
niesubsydiowanej, 56 ofert robót publicznych, 353 oferty staży, 222 oferty prac społecznie
użytecznych. W stosunku do 2012 roku liczba ofert pracy niesubsydiowanej była o 173 oferty wyższa.
Nadal Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przoduje w efektywności pozyskiwania ofert
pracy, stąd liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy jest niższa niż średnia wojewódzka.
Oferty pracy
Liczba ofert pracy
Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy:
w powiecie strzeleckim
w woj. opolskim
podjęcia pracy ogółem
z tego podjęcia pracy subsydiowanej
w ramach robót publicznych
Podjęcia aktywizacji zawodowej w wyniku:
rozpoczęcia stażu
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

2 921
144
269
2 416
126
56
349
222

Tabela 8. Liczba ofert pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich w 2013 roku
Źródło: PUP w Strzelcach Opolskich

Dokładna wielkość zatrudnienia w powiecie jest trudna do ustalenia. Szczegółowe dane statystyczne
obejmują bowiem tylko pracujących według faktycznego stałego miejsca pracy i nie obejmują
pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej
i bezpieczeństwa publicznego, rolników indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w których
liczba zatrudnionych nie przekracza 9 osób.
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Rok

Ogółem

Kobiety

Przemysł i budownictwo

2007

10 806

5 135

4 157

2008

11 917

5 392

4 862

2009

11 799

5 666

4 620

2010

11 999

5 766

4 730

2011

12 651

6 133

4 988

2012

12 655

6 003

5 217

Tabela 9. Wielkość zatrudnienia na terenie powiatu strzeleckiego w latach 2007-2012
Źródło: PUP w Strzelcach Opolskich

W roku 2012 liczba zatrudnionych na terenie powiatu wynosiła 12 655 osób, co stanowiło w stosunku
do roku 2007 wzrost o 17,1%. W ogólnej liczbie zatrudnionych przeważają mężczyźni, którzy stanowią
52,6% wszystkich pracujących. Dominującym sektorem zatrudnienia jest przemysł i budownictwo.
7. KULTURA

ZABYTKI

Powiat Strzelecki jest spadkobiercą dziedzictwa materialnego i niematerialnego ziemi strzeleckiej, na
której przez wieki swoje wielokulturowe piętno odciskały kolejno rody książęce i królewskie Polski,
Czech, Austrii, Prus a później Niemiec.
Powiat strzelecki posiada liczne obiekty dziedzictwa kulturowego, zasługujące na szczególna ochronę.
Są to zabytkowe kościoły, cmentarze oraz budowle z przylegającymi do nich założeniami parkowymi,
będącymi pozostałością po pałacach i parkach dworskich wchodzących w skład majątków ziemskich.
Wiele jest tu zabytkowych obiektów mieszkalnych i gospodarskich. Część z nich jest wpisana do
rejestru zabytków województwa opolskiego. Wiele wpisanych jest jedynie do ewidencji zabytków. Są
to w większości pojedyncze budowle (np. domy) nie zawsze wiekowe, lecz reprezentujące kulturę
i styl swoich czasów. Bardzo liczne w powiecie strzeleckim stanowiska archeologiczne zlokalizowane
są na terenie gmin: Jemielnica, Izbicko, Kolonowskie, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie.
Najcenniejszymi zabytkami powiatu strzeleckiego są:
a. Park Krajobrazowy Góra Św. Anny,
b. Pocysterski zespół kościelno-klasztorny z zabytkowym układem ruralistycznym w Jemielnicy,
c. Historyczne układy ruralistyczne w Leśnicy, Strzelcach Opolskich i Ujeździe,
d. Historyczny układ przestrzenny wsi: Rozmierz, Jemielnica i Gąsiorowice,
e. Ratusz w Strzelcach Opolskich,
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f.

Zespół pałacowo-folwarczno-parkowy w Izbicku,

g. Zespoły zabytkowej zieleni: park miejski w Strzelcach Opolskich, ogrody klasztorne w Górze
Św. Anny, kalwarie – Góra Św. Anny – Poręba,
h. Zabytki architektury obronnej w Strzelcach Opolskich,
i.

Zespół klasztorny w Jemielnicy i na Górze Św. Anny,

j.

Drewniany kościół w Zimnej Wódce,

k. Zespół pieców wapienniczych (Góra Św. Anny),
l.

Pomnik Powstańców Śląskich na Górze Św. Anny.

W latach 2011-2014 na terenie powiatu był realizowany Program Opieki nad Zabytkami Powiatu
Strzeleckiego, którego celem było aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe
powiatu i budowanie spójnej polityki ochrony zabytków w perspektywie wieloletniej. Oczekiwanymi
rezultatami są: poprawa stanu zachowania zabytków, wyeksponowanie walorów krajobrazu
kulturowego oraz wykorzystanie zabytków na

potrzeby społeczne, gospodarcze, edukacyjne

i turystyczne.

INFRASTRUKTURA KULTURY

Powiat strzelecki to obszar dużej aktywności kulturalnej, ośrodek twórczych inicjatyw oraz miejsce
znaczących wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Szczególną wagę przywiązuje się tutaj do
kultywowania regionalnych tradycji i zwyczajów.
Jednostką organizacyjną powiatu strzeleckiego (od października 2013 roku) zajmującą się zadaniami
z zakresu kultury jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Centrum zajmuje się
organizacją imprez, wydarzeń kulturowych różnego typu, a także organizacją czasu wolnego dla
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Powiatowe Centrum Kultury, zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców3, powinno być ośrodkiem, który podejmuje działania koordynujące, promujące kulturę
o zasięgu powiatowym, promuje lokalne talenty i daje im możliwość zaistnienia oraz służy pomocą
merytoryczną lokalnym animatorom.
Na terenie Powiatowego Centrum Kultury znajduje się wielofunkcyjna sala widowiskowa
(przeznaczona do prezentacji muzycznych, wystąpień teatralnych, projekcji kinowej i konferencji),
Galeria III Filary, Regionalna Izba Tradycji, Powiatowa Biblioteka oraz kawiarenka kulturalno-literacka.

3

Zob. szerzej, Raport z badania lokalnej aktywności kulturalnej Powiatu Strzeleckiego, Michał Wanke, Instytut
Socjologii Uniwersytet Opolski, Opole – Strzelce Opolskie 2013
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W Powiatowej Bibliotece Publicznej zarejestrowanych jest 510 czytelników, a księgozbiór liczy 25 316
woluminów. W pierwszym półroczu 2014 roku bibliotekę odwiedziło 3127 osób i wypożyczono na
zewnątrz 5467 egzemplarzy zbiorów, w tym 339 czasopism i 48 audiobooków4.
W pierwszym półroczu 2014 roku w bibliotece zorganizowano kilkadziesiąt wydarzeń – spotkań
autorskich, warsztatów z książką, imprez czytelniczych, debat, prezentacji itd. Biblioteka zapewnia
dostęp do darmowego Internetu na dziesięciu stanowiskach komputerowych w dwóch czytelniach
oraz odrębną mediatekę. W ofercie ma także dostęp do czytelni on-line z ponad 800
książkami w ramach

Konsorcjum

Opolskich

Bibliotek

Publicznych. Również

na

obszarze

poszczególnych gmin istnieją instytucje działające w zakresie kultury: ośrodki kultury, świetlice oraz
biblioteki.
W powiecie strzeleckim oprócz Powiatowej Biblioteki Publicznej działalność prowadzą również 23
biblioteki, które posiadają bogaty księgozbiór. Na jedną placówkę biblioteczną w powiecie przypada
zdecydowanie mniejsza liczba osób niż w województwie opolskim oraz w całej Polsce. Niestety
powiat gorzej wypada na tle jednostek biorąc pod uwagę liczbę czytelników oraz wskaźnik
wypożyczeń księgozbioru.
Biblioteki - wskaźniki5
Wyszczególnienie

Woj.
opolskie
3061

Polska

osoba

Powiat
strzelecki
2734

wolumin

3535,4

3929,3

3415,7

czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności

osoba

133

162

168

wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika
w woluminach

wolumin

17,8

18,8

18,9

ludność na 1 placówkę biblioteczną
księgozbiór bibliotek na 1000 ludności

Jednostka

4072

Tabela 10. Wskaźniki biblioteczne dla powiatu strzeleckiego, województwa opolskiego oraz Polski
(stan na rok 2012)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
IMPREZY KULTURALNE

Licznie organizowane imprezy pozwalają miło spędzić czas mieszkańcom powiatu oraz
przybywającym tu gościom. Na wspieranie działalności kulturalnej duży nacisk kładą władze powiatu
i poszczególnych gmin.

4
5

Dane na dzień 31.07.2014
Wskaźniki nie zawierają danych Powiatowej Biblioteki Publicznej
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W 2012 roku na terenie powiatu zorganizowano 1 227 imprez (w tym najwięcej imprez turystycznych
i sportowo-rekreacyjnych), w których udział wzięły 77 793 osoby (najliczniej przybywano na występy
artystów i zespołów zawodowych).
Do kalendarza imprez powiatowych już na stałe wpisały się:
a. Gala Lauri – uroczysta gala podsumowująca najważniejsze w powiecie konkursy w sferze
biznesu i oświaty,
b. Święto Chleba. Piknik Rodzinny – impreza plenerowa obejmująca występy artystyczne gwiazd
śląskiej estrady oraz wiele atrakcji dla najmłodszych. Święto jest możliwością zacieśniania
więzi pomiędzy mieszkańcami, promocji miejscowych artystów oraz lokalnych wytwórców.
c. Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa – Regolowiec – rajd dla turystów pieszych i rowerowych,
d. Dni Ziemi Strzeleckiej,
e. Festiwal Narodów – w imprezie uczestniczą przedstawiciele Mniejszości Narodowych
występujących w Polsce, a także zaproszeni goście,
f.

Dożynki Gminne,

g. Ogólnopolska Pielgrzymka Orkiestr Kalwaryjskich i Hodowców Gołębi,
h. Przegląd Orkiestr Dętych,
i.

Strzelecki Bieg Uliczny,

j.

Laur Ziemi Strzeleckiej – to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka,
w którym nagrody pn. „Laury” są wyrazem uznania dla najwybitniejszych mieszkańców
regionu strzeleckiego.

Życie kulturalne powiatu to także działalność zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych. O ich
wysokim poziomie świadczy fakt, że zdobywają wyróżnienia i nagrody nie tylko w regionalnych, ale
i w ogólnopolskich przeglądach. Pielęgnowaniu zwyczajów śląskich służy też konkurs dla młodzieży
pt.: Integracja po Śląsku.
8. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Mieszkańcy powiatu strzeleckiego są bardzo aktywni społecznie. Świadczą o tym istniejące liczne
kluby sportowe, organizacje, stowarzyszenia i fundacje, ochotnicze straże pożarne, a także grupy
odnowy wsi. Ludność chętnie uczestniczy również w różnego typu wydarzeniach kulturalnych
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organizowanych na terenie powiatu. Mieszkańcy chętnie angażują się także w organizację imprez
tanecznych, towarzyskich oraz sportowych6.
9. TURYSTYKA

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Powiat strzelecki to cenny turystycznie obszar ze względu na:
a. ciekawą rzeźbę terenu wynikającą z nizino – wyżynnego charakteru środowiska, pozostałości
procesów górotwórczych (Góra św. Anny), eolicznych (wydmy) i działalności rzecznej,
b. interesującą budowę geologiczną uwidaczniającą się w wychodnich skałach przed
czwartorzędowych i na skarpach licznych wyrobisk kruszyw naturalnych,
c. bardzo korzystne warunki makro-, mezo- i mikroklimatyczne,
d. obecność wód powierzchniowych,
e. zróżnicowaną i bogatą roślinność, zwłaszcza w większych kompleksach leśnych (Lasy
Stobrawskie), w dolinach rzek parki podworskie,
f.

bogatą faunę,

g. istniejące pomniki przyrody – drzewa, głazy narzutowe,
h. rzadko spotykaną w kraju liczbę zabytków reprezentujących różne style i epoki,
i.

zachowane założenia architektoniczne miast i wsi,

j.

dobrą dostępność środowiska do penetracji obszarowej zapewniona przez rozwinięta siec
drogowa, często wysokie walory fizjonomiczne krajobrazu wynikające ze zróżnicowania
i kontrastowości środowiska umożliwiające założenie ciekawej sieci szlaków turystycznych.

Najciekawsze pod względem przyrodniczym są tereny Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny
obejmujące kilka rezerwatów oraz monumentalny amfiteatr skalny zwieńczony pomnikiem czynu
powstańczego. W obrębie Parku założono kilka ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych (ścieżka wokół
góry Św. Anny, ścieżka z Góry Św. Anny do Ligoty Górnej przez Żyrową, ścieżka z Góry Św. Anny do
Zalesia Śląskiego przez rezerwaty „Boże Oko” i „Grafik”, ścieżka z Żyrowej do Góry Św. Anny, przez
projektowany rezerwat „Lesisko”) oraz 6 szlaków turystycznych (szlak Powstańców Śląskich niebieski, Szlak III Powstania Śląskiego- czerwony, Szlak spacerowy im X. Dunikowskiego – żółty).
Najważniejsze tereny dla celów rekreacyjnych stanowią kompleksy leśne Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Lasów Stobrawsko – Turawskich” oraz dolina rzeki Małej Panwi.
6

Zob. szerzej, Raport z badania lokalnej aktywności kulturalnej Powiatu Strzeleckiego, Michał Wanke, Instytut
Socjologii Uniwersytet Opolski, Opole – Strzelce Opolskie 2013
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AGROTURYSTYKA

Powiat strzelecki ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe – wysoki udział lasów, dolinę
Małej Panwi, Masyw Chełmu, park krajobrazowy, liczne rezerwaty przyrody i zespoły przyrodniczokrajobrazowe, szlaki turystyczne oraz cenne zabytki jest obszarem o dużym potencjale dla rozwoju
agroturystyki.
W powiecie strzeleckim turyści mają do dyspozycji kilkanaście gospodarstw agroturystycznych:
a. Gospodarstwo agroturystyczne „Na Granicy” w Czarnocinie, w gminie Leśnica,
b. Gospodarstwo Agroturystyczne "Cicha Dolinka" w Porębie, w gminie Leśnica,
c. Agroturystyka – Dom Wakacyjny Grażyna Dembończyk, w Gąsiorowicach, w gminie
Jemielnica,
d. Agroturystyka „Agro-Pyttel” w Gąsiorowicach, w gminie Jemielnica,
e. Gospodarstwo agroturystyczne "Agro-Greupner" w Jemielnicy, w gminie Jemielnica,
f.

Gospodarstwo agroturystyczne Magdalena i Krystian Muszkiet, w Zimnej Wódce, w gminie
Ujazd,

g. Stadnina Koni Maria Szymańska, Olszowa – Komorniki, w gminie Ujazd,
h. BWS Spółka z o.o. Stajnia Koni Sportowych, Olszowa – Janków, w gminie Ujazd,
i.

Gospodarstwo agroturystyczne "JEMS" Eugenia Sperlich, w Suchej, w gminie Strzelce
Opolskie,

j.

Gospodarstwo Koszyce w Strzelcach Opolskich, w gminie Strzelce Opolskie,

k. Gospodarstwo agroturystyczne Krystyna i Jerzy Knopek, w Centawie, w gminie Strzelce
Opolskie,
l.

Gospodarstwo agroturystyczne Józef Grabowski, w Krośnicy, w gminie Izbicko,

m. Gospodarstwo agroturystyczne "Pod Lasem", w Staniszczach Wielkich, w gminie
Kolonowskie,
n. Gospodarstwo agroturystyczne "Dzika chata", w Staniszczach Małych, w gminie Kolonowskie,
o. Gościniec "u Króla" w Szymiszowie, gmina Strzelce Opolskie.
Gospodarstwa agroturystyczne oferują turystom różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu,
np.: przejażdżki bryczką, naukę jazdy konnej, wędkarstwo, spływy kajakowe Małą Panwią. Na terenie
ośrodków turyści mogą organizować ogniska oraz imprezy plenerowe.
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TURYŚCI

W roku 2012 z noclegów na terenie powiatu strzeleckiego korzystało 22 310 osób (w tym 1 518
turystów zagranicznych – najwięcej z Niemiec i Hiszpanii). Turystom udzielono łącznie 57 8747 noclegi
(w tym 3 615 turystom zagranicznym). Odwiedzając powiat strzelecki turyści mają do dyspozycji
7 obiektów noclegowych.
Turystyczne obiekty noclegowe
hotel
inne obiekty hotelowe
szkolne schroniska młodzieżowe
pozostałe obiekty niesklasyfikowane
ogółem

ob.
ob.
ob.
ob.
ob.

1
2
1
3
7

Tabela 11. Turystyczne obiekty noclegowe w powiecie strzeleckim (stan na rok 2012)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Powiat strzelecki jest organem prowadzącym Szkolne Schronisko Młodzieżowe na Górze Św. Anny.
Schronisko czynne jest cały rok i dysponuje 50 miejscami noclegowymi w pokojach 1, 2, 3, 4 i 8osobowych. Na terenie Schroniska znajduje się kuchnia samoobsługowa z jadalnią, świetlica (TV,
DVD, gry zręcznościowe i planszowe), zaplecze sanitarne z natryskami oraz ogródek grillowy
(z miejscem na ognisko). Z noclegów w Schronisku korzystać może młodzież szkolna i akademicka,
nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup turystycznych oraz osoby indywidualne.
W Schronisku zatrudniony jest jeden nauczyciel mianowany.
Schronisko wymaga modernizacji w celu podniesienia standardu świadczonych usług, przystosowania
budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy również
zakupić sprzęt sportowy oraz audiowizualny, a także przeszkolić pracowników z zakresu obsługi ruchu
turystycznego (w tym organizacja kursów językowych), udzielania pierwszej pomocy, Public Relations
oraz komunikacji interpersonalnej.
Liczba odwiedzających
Placówka
Szkolne Schronisko Młodzieżowe

2009

2010

2011

2012

2013

3016

2570

3363

4343

3569

Tabela 12. Liczba odwiedzających (w latach 2009-2013) Szkolne Schronisko Młodzieżowe Góra Św. Anny
Źródło: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Góra Św. Anny

7

Średnio na jednego turystę przypadało 2,6 udzielonych noclegów
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10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

PRZESTĘPSTWA

Na straży bezpieczeństwa publicznego w powiecie strzeleckim stoi Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich. Komendzie Powiatowej podlega Komisariat Policji w Zawadzkiem oraz
Posterunek Policji w Leśnicy. Każda z siedmiu gmin powiatu objęta jest nadzorem Dzielnicowych.
W Strzelcach Opolskich działa monitoring miejski.
Negatywnym zjawiskiem na terenie powiatu strzeleckiego są liczne czyny karalne popełniane przez
nieletnich. W 2013 roku popełnili oni łącznie 26 czynów karalnych. Najczęściej były to kradzieże lub
przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej. Dochodziło również do niszczenia cudzej rzeczy, zakłócania
spokoju i porządku publicznego oraz prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu.

Wykres 15. Czyny karalne popełniane przez nieletnich na terenie powiatu strzeleckiego w latach 2009-2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich

Biorąc pod uwagę wszystkie przestępstwa jakie miały miejsce na terenie powiatu strzeleckiego
(zostały wskazane w tabeli) należy wskazać najczęściej stwierdzane przestępstwa, do których należy
kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem oraz przestępstwa gospodarcze.
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Kategoria

Zabójstwo

Zgwałcenie

Uszczerbek na zdrowiu

Udział w bójce lub pobiciu

Kradzież cudzej rzeczy

Stwierdzone

Wykryte

Stwierdzone

Wykryte

Stwierdzone

Wykryte

Stwierdzone

Wykryte

Stwierdzone

Wykryte

2009

2

2

5

5

22

20

22

19

253

103

2010

0

0

1

1

17

17

11

9

253

87

2011

1

1

1

1

20

20

18

15

431

228

2012

1

1

0

0

12

11

11

10

409

245

2013

1

1

3

3

16

15

9

7

330

110

Tabela 13. Przestępczość w powiecie strzeleckim w latach 2009-2013
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich

Kategoria

Przestępstwa rozbójnicze

Kradzież z włamaniem

Przestępstwa gospodarcze

Uszkodzenie mienia

Przestępstwa narkotykowe

Stwierdzone

Wykryte

Stwierdzone

Wykryte

Stwierdzone

Wykryte

Stwierdzone

Wykryte

Stwierdzone

Wykryte

2009

25

25

152

42

104

101

76

29

68

59

2010

16

14

274

119

116

107

46

15

160

152

2011

16

10

244

109

137

134

68

30

212

205

2012

12

9

181

68

155

148

83

31

158

142

2013

9

9

188

73

183

161

58

24

129

125

Tabela 14. Przestępczość w powiecie strzeleckim w latach 2009-2013 cd.
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich
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Strzelecka grupa PaT - „Profilaktyka a Ty” wraz z koordynatorem z Komendy Powiatowej Policji
wspólnie z aktorami „Po drugiej stronie” promują na terenie powiatu strzeleckiego działania
w ramach profilaktyki rówieśniczej, szczególnie wśród młodzieży. Organizowane są spotkania
z młodymi ludźmi, grupa teatralna przedstawia spektakle dotykające problemów (uzależnień)
młodych ludzi, ukazują konsekwencje ich wyborów. Zorganizowana została również akcja
„Ogólnopolska Noc Profilaktyki” (w której uczestniczyła młodzież i mieszkańcy powiatu strzeleckiego)
oraz debaty społeczne z udziałem młodzieży (podczas których podejmowane są tematy związane
z zagrożeniami i konsekwencjami z jakimi mogą spotykać lub spotykają się młodzi ludzie). Na terenie
powiatu realizowane są programy prewencyjno-profilaktyczne skierowane do najmłodszych dzieci
(przedszkolaków), uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych pod nazwą: Pierwszaki, Dziewiątka,
Bezpieczny Przedszkolak, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne Ferie, Bezpieczne wakacje, Dzień
Wagarowicza. Komenda Powiatowa zajmuje się organizacją dni profilaktyki w szkołach
podstawowych i gimnazjach, a także organizacją lub współorganizacją festynów i pikników
rodzinnych. Oprócz działań prewencyjno-profilaktycznych policjanci organizują zajęcia dla seniorów:
Bezpieczny senior. Ich celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób starszych,
mieszkających samotnie, kształtowanie, szczególnie u tych osób, właściwych postaw w kontaktach
z osobą nieznajomą, podającą się za wnuczka, gazownika, hydraulika, a nawet policjanta.
Ponadto Policjanci organizują akcje na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: „Prędkość,
Powroty, Pasy, Bezpieczne Ferie, Bezpieczne wakacje, Bezpieczne Święta, Truck, Andrzejki, Znicz ,
Bus, Trzeźwy Poranek, Niechronieni Uczestnicy ruchu, Piesi”. Prowadzone były także kampanie
„Odpowiedzialny kierowca”.
Wszystkie policyjne akcje, działania, kampanie są promowane na łamach stron internetowych KPP
Strzelce Opolskie, w różnego rodzaju środkach masowego przekazu.

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

Na terenie powiatu strzeleckiego dochodzi dość często do przestępstw drogowych. Podkreślić
natomiast trzeba spadek ich liczby, który jest zauważalny od roku 2011. Szczegóły dotyczące
stwierdzonych i wykrytych przestępstw drogowych zostały zawarte w tabeli.
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Kategoria

Przestępstwa drogowe
Stwierdzone

Wykryte

2009

532

531

2010

425

424

2011

457

454

2012

430

429

2013

362

363

Tabela 15. Przestępstwa drogowe na terenie powiatu strzeleckiego w latach 2009-2013
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przyjmuje raporty kierowników służb i straży, a następnie
Starosta Strzelecki przedstawia sprawozdanie z prac tej Komisji Radzie Powiatu.
Najczęstszymi

przyczynami

przestępstw

drogowych

są

m.in.

niedostosowanie

prędkości

i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Sprawcami większości wykroczeń są kierowcy samochodów
osobowych. Najwięcej kolizji i wypadków popełniają z reguły młodzi kierowcy (18-25 lat). Zdarzały
się także przypadki, że sprawcy wypadków nie posiadali uprawnień do prowadzenia pojazdem. Do
wypadków drogowych z reguły dochodzi w godzinach 14:00 - 22:00, a dniem, w którym odnotowuje
się ich najwięcej jest piątek.
Najwięcej wypadków i kolizji tradycyjnie odnotowuje się na autostradzie A4 oraz drodze krajowej 94.
W zakresie bezpieczeństwa pieszych, zauważalny jest spadek wypadków z ich udziałem. Zmniejszyła
się także liczba osób poszkodowanych.

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE I PRZECIWPOWODZIOWE

Powiat Strzelecki nie zalicza się do terenów, na którym występują bardzo duże zagrożenia pożarowe
lub zagrożenia powodowane innymi czynnikami np. chemicznymi. Jedynym zakładem przemysłowym,
który stwarza ryzyko powstania poważnej awarii, której skutki mogą zagrażać okolicznym
mieszkańcom jest rozlewnia gazu propan – butan „Unimot Gaz S.A.” w Zawadzkiem. Zakład ten jest
cyklicznie (raz w roku) kontrolowany przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej PSP oraz
przeprowadzane są w nim ćwiczenia i na chwilę obecną posiada wymagane zabezpieczenia. Pozostałe
większe zakłady przemysłowe (Kronospan, FM Logistic, Adamietz, Intersilesia) pomimo dużej
powierzchni nie stwarzają dodatkowych zagrożeń, a ich obiekty wykonane są zgodnie
z obowiązującymi

przepisami

techniczno –

budowlanymi i

posiadają wymagane

bierne

zabezpieczenia przeciwpożarowe.
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Przez teren dwóch gmin tj. Leśnicy i Ujazdu przebiega odcinek autostrady A4, jednak z uwagi na
charakter tranzytowy tej drogi, uczestnikami zdecydowanej większości wypadków na autostradzie są
obywatele spoza terenu powiatu. Pozostałe drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe czy gminne nie
są obciążone transportem większym niż średnie wskaźniki krajowe. Pewnym zagrożeniem jest
transport materiałów niebezpiecznych do zakładów chemicznych w Kędzierzynie – Koźlu, do którego
od czasu uruchomienia autostrady większość prowadzona jest tą drogą. Natężenie ruchu osobowego,
jak i towarowego koleją w powiecie strzeleckim z roku na rok maleje, a poza dostarczaniem gazu do
rozlewni w Zawadzkiem, transport materiałów niebezpiecznych jest sporadyczny.
Przez tereny większości gmin w powiecie przebiegają gazociągi wysokiego i średniego ciśnienia, które
mogą powodować zagrożenia wybuchem w przypadku błędów podczas prowadzenia prac
budowlanych.
Poważne zagrożenia pożarowe występują w lasach, ponieważ stanowią one zwarte, duże kompleksy
po kilka tysięcy hektarów z przeważającym drzewostanem iglastym. Jednak w ostatnich latach
nadleśnictwa poczyniły bardzo duże inwestycje w drogi dojazdowe, punkty poboru wody, system
dozorowania lasu oraz alarmowania o pożarach, co wydatnie wpływa na skuteczność ewentualnych
działań gaśniczych.
Obiekty użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne w powiecie strzeleckim nie zaliczają się do
obiektów wysokich, z których zachodziła by konieczność ewakuacji ludzi sprzętem o większych
parametrach niż dysponuje jednostka, czyli podnośnika SHD – 25. Oczywiście istnieją obiekty
posiadające elementy wyższe niż zasięg wspomnianego sprzętu (np. wieże kościelne, wieże
ratuszowe), ale nie przebywają w nich na stałe ludzie.
Ważnym elementem, który znacząco wpływa na bezpieczeństwo pożarowe jest niewystarczające
zaopatrzenie wodne, szczególnie w mieście Strzelce Opolskie. Związane jest to z ograniczoną
wytrzymałością starej sieci wodociągowej, w której zwiększenie ciśnienia i wydajności jest
niemożliwe. Mankamenty te są rekompensowane rozwiązaniami zastępczymi tj. zbiornikami na wodę
do celów ppoż. lokalizowanymi na terenie miasta zgodnie z opracowaną stosowną ekspertyzą. Poza
tym samorządy sukcesywnie dążą do wymiany i modernizacji istniejących, przestarzałych sieci
wodociągowych.
W celu ochrony powiatu strzeleckiego przed różnego rodzaju zagrożeniami dla życia i zdrowia ludzi
i zwierząt oraz mienia, a także w celu likwidacji ich skutków wykorzystywane są siły i środki Komendy
Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich oraz jednostek OSP, znajdujących się na terenie powiatu.
Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w każdej z gminy powiatu strzeleckiego:
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Jednostka
Izbicko
Jemielnica
Kolonowskie
Leśnica
Strzelce Opolskie
Ujazd
Zawadzkie
Powiat strzelecki

Liczba Ochotniczych Straży Pożarnych
4
4
5
7
12
5
3
40

Tabela 16. Liczba Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie strzeleckim w podziale na gminy
(stan na rok 2012)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.pspstrzelce.internetdsl.pl

Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w poszczególnych gminach zastało wskazane
w poniższej tabeli.
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Wyposażenie
jednostek OSP w
gminie
Samochody
pożarnicze

Jemielnica

Ujazd

Zawadzkie

Leśnica

Strzelce Opolskie

Kolonowskie

Izbicko

- 7 samochodów
ratowniczo
gaśniczych, z czego:
6 powyżej 20 lat i 1
pojazd w przedziale
10-20 lat
- 1 Mikrobus - wiek
pojazdu 15 lat

- 6 samochodów
ratowniczo
gaśniczych, z czego:
1 pojazd powyżej 20
lat i 5 pojazdów w
przedziale 10-20 lat
- 1 łódź wiosłowa

- 8 samochodów
ratowniczo
gaśniczych, z czego:
7 pojazdów powyżej
20 lat i 1 pojazd w
przedziale 10-20 lat
- 2 mikrobusy: 1 wiek pojazdu 43 lat,
1 - wiek pojazdu 16
lat

7 samochodów, z czego
3 w wieku do 10 lat

6 szt., z czego:
- 1 agregat o mocy
1,2 kW
- 2 agregaty o mocy
3 kW
- 1 agregat o mocy
3,4 kW
- 1 agregat o mocy 7
kW

10 szt. z czego:
- 5 agregatów o
mocy od 2 kW do
2,6 kW
- 4 agregaty o mocy
3 kW
- 1 agregat o mocy 7
kW

4 szt. z czego:
- 2 agregaty o mocy
do 3 kW
- 1 agregat o mocy
3,5 kW
- 1 agregat o mocy 4
kW

- 20 samochodów
ratowniczo
gaśniczych, z czego:
13
pojazdów
powyżej 20 lat i 3
pojazdy
w
przedziale 10-20 lat i
4
pojazdy
w
przedziale 5-10 lat
- 1 Mikrobus - wiek
pojazdu 21 lat
20 szt., z czego:
- 13 agregatów o
mocy do 3 kW
- 7 agregatów o
mocy powyżej 7 kW

- 7 samochodów
ratowniczo
gaśniczych, z czego:
4 pojazdy powyżej
20 lat i 2 pojazdy w
przedziale do 10 lat

Agregaty
prądotwórcze

10 szt., z czego:
3
agregaty
jednofazowe
4
agregaty
trójfazowe

4 szt.

Motopompy

19 szt., z czego:
- 5 motopomp
przenośnych do

13 szt., z czego:
3
motopomp
przenośnych
do

13 szt., z czego:
3
motopomp
przenośnych
do

- 11 samochodów
ratowniczo
gaśniczych, z czego:
6 pojazdów powyżej
20 lat i 5 pojazdy w
przedziale 10-20 lat
1
przyczepa
wężowa
- 1 przyczepa z
zespołem
pompowym
10 szt. z czego:
- 2 agregaty o mocy
2 kW
- 1 agregat o mocy
2,4 kW
- 1 agregat o mocy
2,6 kW
- 1 agregat o mocy
2,7 kW
- 2 agregaty o mocy
3 kW
- 1 agregat o mocy
3,5 kW
- 1 agregat o mocy 6
kW
- 1 agregat o mocy 8
kW
26 szt., z czego:
6 motopomp
przenośnych
do

44 szt., z czego:
12 motopomp
przenośnych
do

21 szt., z czego:
11 motopomp
pożarnicze PO5

9 szt.
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wody
zanieczyszczonej
- 4 motopomp
pływających
- 10 motopomp
przenośnych do
wody czystej

wody
zanieczyszczonej
3 motopompy
pływające
7
motopomp
przenośnych
do
wody czystej

wody
zanieczyszczonej
5
motopomp
pływających
5
motopomp
przenośnych
do
wody czystej

wody
zanieczyszczonej
5 motopomp
pływających
- 15 motopomp
przenośnych
do
wody czystej

wody
zanieczyszczonej
9 motopomp
pływających
- 23 motopompy
przenośne do wody
czystej

8 motopomp
szlamowych
2 motopomp
pływających

Zestaw
ratownictwa
technicznego

- 3 zestawy narzędzi
hydraulicznych

- 2 zestawy narzędzi
hydraulicznych

- 2 zestawy narzędzi
hydraulicznych

- 4 zestawy narzędzi
hydraulicznych
- 1 zestaw narzędzi
elektrycznych

6
zestawów
narzędzi
hydraulicznych

3
zestawy
ratownictwa
technicznego

-Urządzenie ratownicze
LUKAS - 2 szt.
-Pompa pływająca - 1
szt.
-Pompa
wysokociśnieniowa - 1
szt.
-Pompa szlamowa - 1
szt.
-Agregat oddymiający 2 szt.

Piły do betonu i
stali
Piły
do
cięcia
drewna

- 3 szt.

- 3 szt.

- 2 szt.

- 5 szt.

- 10 szt.

- 4 szt.

- 1 szt.

- 8 szt.

- 8 szt.

- 8 szt.

- 6 szt.

- 21 szt.

- 9 szt.

- 1 szt.
- Pilarka spalinowa - 5
szt.

- 3 zestawy PSP lub
OSP R1

- 2 zestawy PSP-R1

- 2 zestawy PSP - R1

- 5 zestawów PSP
lub OSP R1

- 10 zestawów PSP
lub OSP R1

Zestawy
ratownictwa
medycznego

- z tlenoterapią - 3
- bez tlenoterapii 2
Tabela 17. Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminach należących do powiatu strzeleckiego
Źródło: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
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Poza zagrożeniem pożarowym w powiecie strzeleckim mogą występować różnego rodzaju powodzie:
a. Powodzie opadowe – najbardziej zagrożone gminy w razie wystąpienia tego rodzaju
powodzi to gmina Zawadzkie, Kolonowskie, Ujazd;
b. Powodzie roztopowe – mogą objąć swym zasięgiem obszary największe ze wszystkich
rodzajów powodzi, natomiast nagłe wezbrania roztopowe mogą mieć charakter lokalny.
Rejony najbardziej zagrożone to: Leśnica, Krasowa, Łąki Kozielskie – gmina Leśnica,
Utrata, Grabów, Borycz – gmina Izbicko; Kadłub, Grodzisko – gmina Strzelce Opolskie,
Gąsiorowice – gmina Jemielnica, Zawadzkie, Żędowice – gmina Zawadzkie. Duży wpływ
na ograniczenie zasięgu powodzi roztopowych ma odpowiednia drożność rowów
melioracyjnych.
c. Powodzie zimowe – w powiecie strzeleckim zagrożenie powodzią wywołaną powstaniem
zatoru lodowego jest znikome. Można się liczyć z wystąpieniem zatorów lodowych na
rzekach w rejonie mostów oraz obiektów hydrotechnicznych – jazów.
W związku z przedstawioną charakterystyką, powodzie najbardziej mogą dotknąć mieszkańców gmin
Zawadzkie, Kolonowskie, Ujazd.
Istotnym zagrożeniem występującym na terenie całego powiatu są także lokalne podtopienia
spowodowane intensywnymi opadami deszczu.

78 | S t r o n a

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2014-2020

Mapa 5. Rejony zalewowe na terenie powiatu strzeleckiego
Źródło: Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego

Jedno z podstawowych narzędzi Starosty Strzeleckiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować
sytuację kryzysową o skutkach wykraczających poza granice jednej gminy lub takie, które wymagają
zaangażowania sił i środków przekraczających możliwości reagującej gminy z terenu powiatu
strzeleckiego stanowi Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Celem Planu jest zapewnienie
systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania administracji publicznej powiatu na
wystąpienie zagrożeń.
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11. EDUKACJA

PLACÓWKI PROWADZONE PRZEZ POWIAT

Do jednostek organizacyjnych powiatu strzeleckiego należą następujące placówki oświatowe:
a. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich;
b. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem;
c. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich;
d. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem;
e. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie;
f.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy;

g. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy.
Poza wyżej wymienionymi szkołami do jednostek organizacyjnych powiatu należy Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich.
Poniżej zamieszczono ogólną charakterystykę wyżej wymienionych placówek.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich jest zakładem zbiorczym. W skład zespołu
wchodzą: Publiczne Liceum Ogólnokształcące (klasy/oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim,
niemieckim, hiszpańskimi i francuskim (do wyboru), oferowane specjalizacje: matematyczno-fizyczna,
biologiczno-chemiczna, politechniczna, lingwistyczna angielska, lingwistyczna niemiecka, społecznoprawna) oraz Publiczne Gimnazjum (z oddziałami dwujęzycznymi – z językiem angielskim
i niemieckim). Zespół szkół wymaga rozbudowy zaplecza sportowego, zakupu wyposażenia
edukacyjnego i sportowego, wymiany mebli szkolnych, a także dostosowania budynku do wymogów
Opolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
Liczba uczniów
Szkoła
Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące

2009

2010

2011

2012

2013

644

613

588

614

600

Tabela 18. Liczba uczniów (w latach 2009-2013) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
Źródło: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

Zespół

Szkół

Ponadgimnazjalnych

w

Zawadzkiem,

w

skład

którego

wchodzi

Liceum

Ogólnokształcące, Technikum, Technikum Uzupełniające oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W 2013
roku do Zespołu Szkół uczęszczało 291 uczniów. Szkoła, aby we właściwy sposób kształcić młodzież
wymaga nakładów materialnych na rozbudowę bazy sportowej, wyposażenie edukacyjne oraz
sportowe. Konieczne jest również przeprowadzenie szkoleń zawodowych, szkoleń i kursów
językowych, a także szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów.
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Zasadnicza Szkoła zawodowa kształci uczniów na kierunku:
•

Elektryk,

•

Krawiec,

•

Fryzjer,

•

Sprzedawca,

•

Mechanik pojazdów samochodowych,

•

Elektromechanik,

•

Stolarz,

•

Monter-elektronik,

•

Ślusarz,

•

Monter

•

Cukiernik,

•

Piekarz,

•

Operator obrabiarek skrawających,

instalacji

i

urządzeń

sanitarnych,
•

Klasa wielozawodowa.

W technikum uczniowie mają do wyboru następujące kierunki kształcenia:
•

Technik informatyk,

•

Technik ekonomista,

•

Technik mechanik,

•

Technik handlowiec.

Liceum Ogólnokształcące w swojej ofercie posiada następujące profile kształcenia:
•

klasa medyczna,

•

klasa turystyczna,

•

klasa multimedialna,

•

klasa naukowa,

•

klasa politechniczna,

•

klasa badawcza.

Liczba uczniów
Szkoła

2009

2010

2011

2012

2013

Liceum Ogólnokształcące

215

187

177

158

144

Technikum

204

171

141

97

64

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

83

73

81

83

83

-

37

15

15

-

Technikum Uzupełniające

Tabela 19. Liczba uczniów (w latach 2009-2013) w poszczególnych szkołach Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
Źródło: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich kształciło w 2013 roku
uczniów w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz
Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Centrum wymaga inwestycji w zakresie rozbudowy bazy
edukacyjnej, sportowej, zakupu wyposażenia edukacyjnego i sportowego, a także bieżących
remontów budynku i otoczenia. Konieczne jest również przeprowadzenie szkoleń dla kadry z zakresu
m.in. wypalenia zawodowego, pracy zespołowej oraz pozyskiwania środków finansowych
z zewnętrznych źródeł.
W technikum uczniowie mają do wyboru następujące zawody:
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•

Technik elektryk,

•

Technik mechatronik,

•

Technik mechanik,

•

Technik

•

Technik ekonomista,

•

Technik handlowiec,

•

Technik spedytor,

•

Technik agrobiznesu,

•

Technik elektronik,

•

Technik obsługi turystycznej,

żywienia

i

gospodarstwa

domowego,
•

Technik

cyfrowych

procesów

graficznych,
•

Technik

urządzeń

i

systemów

energetyki odnawialnej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach:
•

Sprzedawca,

•

Krawiec,

•

Dekarz,

•

Fryzjer,

•

Lakiernik,

•

Cieśla,

•

Blacharz samochodowy,

•

Obuwnik,

•

Operator obrabiarek skrawających,

•

Zegarmistrz,

•

Ślusarz,

•

Kucharz,

•

Mechanik-operator pojazdów i maszyn

•

Monter

rolniczych,

zabudowy

i

robót

wykończeniowych w budownictwie,

•

Mechanik pojazdów samochodowych,

•

Murarz-tynkarz,

•

Elektryk,

•

Monter sieci, instalacji i urządzeń

•

Monter-elektronik,

•

Cukiernik,

•

Wędliniarz,

•

Piekarz,

•

Monter-mechanik,

•

Stolarz,

•

Klasa wielozawodowa.

sanitarnych,

W ofercie edukacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego posiada m.in. następujące kwalifikacje:
•

Użytkowanie obrabiarek skrawających,

•

Prowadzenie rachunkowości,

•

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich,

•

Sporządzanie potraw i napojów,

•

Prowadzenie działalności handlowej,

•

Prowadzenie informacji turystycznej

•

Wykonywanie i realizacja projektów

oraz sprzedaż usług turystycznych.

multimedialnych,
•

Planowanie i prowadzenie działalności
w organizacji,

W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych profil kształcenia zależy od przedmiotów rozszerzonych
wybranych przez słuchacza.
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Liczba uczniów
Szkoła

2009

2010

2011

2012

2013

Technikum

861

837

797

755

714

Zasadnicza szkoła zawodowa

461

446

400

367

330

Centrum kształcenia ustawicznego

-

-

-

42

108

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

-

-

-

146

190

27
Liceum profilowane
Tabela 20. Kierunki kształcenia (w latach 2009-2013) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich
Źródło: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem przeznaczony jest dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa
Specjalna, Gimnazjum Specjalne oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy (kształcąca na kierunkuogrodnictwo). W 2013 roku w Zespole kształciły się 34 osoby. W szkole konieczna jest rozbudowa
bazy sportowej oraz zakup wyposażenia sportowego. W celu zapewnienia odpowiednich warunków
dla uczniów należy także zlikwidować bariery komunikacyjne, stworzyć salę do zajęć motorycznoruchowych i gier zespołowych oraz przeprowadzić remont budynku. Niezbędne są również szkolenia
komunikacyjne i zawodowe (w zakresie zajęć z autystami, komunikacji pozawerbalnej, pro zawodowe
dla niepełnosprawnych).
Liczba uczniów
Szkoła

2009

2010

2011

2012

2013

Zespół
Szkół
Specjalnych
przy
DPS
41
40
38
34
34
w Zawadzkiem
Tabela 21. Liczba wychowanków w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem w latach 2009-2013
Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012-2013

Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie przeznaczony jest dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
W skład zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Szkoła Przyspasabiająca do Pracy oraz
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze. Szkoła Przyspasabiająca do Pracy kształci uczniów na kierunku
– rękodzielnictwo. W większości uczniami szkoły są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, przy
którym szkoła funkcjonuje, ale szkoła jest również otwarta na uczniów z sąsiednich miejscowości.
W 2013 roku do szkoły uczęszczało 50 uczniów. Zespół Szkół wymaga rozbudowy bazy edukacyjnej,
sportowej, a także zakupu wyposażenia edukacyjnego, sportowego i technicznego. Inwestycji
w postaci szkoleń zawodowych (w tym specjalistycznych) wymaga również kadra nauczycieli.
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Liczba uczniów
Szkoła

2009

2010

2011

2012

2013

Szkoła podstawowa

25

24

26

22

25

Gimnazjum

12

10

10

10

14

Szkoła przysposabiająca do pracy

10

14

11

15

11

Tabela 22. Liczba uczniów (w latach 2009-2013) w poszczególnych szkołach Zespołu Szkół Specjalnych przy
DPS w Kadłubie
Źródło: Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Leśnicy przeznaczony jest dla
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ośrodek kształci uczniów w takich
jednostkach jak: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Ośrodek wymaga nakładów inwestycyjnych
na remonty budynków i przebudowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, a także szkolenia
z zakresu pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej dla nauczycieli, wychowawców
i pracowników administracji i obsługi.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna kształci uczniów z upośledzeniem umysłowym na kierunku:
•

Krawiec,

•

Tapicer,

•

Mechanik pojazdów samochodowych,

•

Kucharz,

•

Murarz,

•

Murarz-tynkarz,

•

Ogrodnik,

•

Piekarz,

•

Sprzedawca,

•

Cukiernik.

•

Stolarz,

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy posiada w ofercie edukacyjnej kształcenie na kierunku:
ogrodnik, kucharz i krawiec.
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Liczba uczniów
Szkoła

2009

2010

2011

2012

2013

Szkoła Podstawowa Specjalna

6

4

4

6

13

Gimnazjum Specjalne

21

22

21

22

13

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

23

19

21

13

11

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Specjalne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

23

41

49

27

-

114

101

74

68

62

Tabela 23. Kierunki kształcenia (w latach 2009-2013) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Marii Konopnickiej w Leśnicy
Źródło: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Leśnicy

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy jest nową jednostką organizacyjną i budżetową
Powiatu (powstał w 2013 roku), która przeznaczona jest dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.
Ośrodek kształci uczniów w takich jednostkach jak: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,
Gimnazjum Specjalne. W 2013 roku ośrodek kształcił 19 dziewcząt na kierunku – kucharz. Ośrodek
wymaga inwestycji w zakresie rozbudowy bazy edukacyjnej, sportowej, zakupu wyposażenia
edukacyjnego i sportowego, a także w zakresie szkoleń kadry nauczycieli.
Liczba uczniów
Szkoła
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

19

Tabela 24. Liczba wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy w latach 2009-2013
Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012-2013

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich prowadzi działalność diagnostyczną,
terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą w środowiskach wychowujących dzieci i młodzież. Celem
pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wielozakresowa współpraca z rodziną, szkołą
i placówkami oświatowo-wychowawczymi. Placówka w roku 2014 przejęła nowe zadanie związane
z orzekaniem i opiniowaniem dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo
słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w związku z czym wymagana jest jej modernizacja
i uzupełnienie bazy dydaktycznej. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług
i dostosowania infrastruktury pomieszczeń dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, widzeniu
i słyszeniu oraz ze spektrum autyzmu konieczne jest dalsze uzupełnianie kwalifikacji zawodowych
specjalistów, zakup narzędzi do diagnozy i specjalistycznych pomocy terapeutycznych, sukcesywny
remont wybranych gabinetów i korytarzy oraz adaptacja sali do zajęć Integracji Sensorycznej i zajęć
grupowych.
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Zmieniające się warunki pracy oraz zapotrzebowanie rynku pracy jest wyzwaniem dla szkół
ponadgimnazjalnych. Placówki oświatowe z terenu powiatu strzeleckiego starają się dopasować
ofertę kształcenia do zmieniających się trendów, oferując rozwojowe kierunki kształcenia takie jak:
technik cyfrowych procesów graficznych, technik informatyk, technik spedytor, technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej, technik mechatronik. Realizowane są również programy mające
na celu zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poprzez wzbogacenie oferty szkół
o zajęcia specjalistyczne wraz z praktyką, zakończone uzyskaniem uprawnień, a poprzez to
wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
Wśród dziedzin rozwojowych i zawodów z przyszłością, w oparciu o które powinny być tworzone
kierunki kształcenia wskazać należy8:
•

zawody związane z Internetem, technologiami informatycznymi i teleinformacyjnymi;

•

nauki przyrodnicze, ochrona środowiska, biotechnologia;

•

zawody związane z medycyną i ochroną zdrowia;

•

transport i logistyka;

•

turystyka, rozrywka i rekreacja;

•

edukacja; związane jest to z potrzebą dokształcania się;

•

zawody branży finansowej.

W obrębie przedstawiony zawodów i dziedzin gospodarki w ciągu najbliższych kilku lat będzie rosło
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
Na terenie powiatu strzeleckiego corocznie realizowany jest Powiatowy Program Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, w ramach którego przyznawane są nagrody „Najlepszy uczeń
Powiatu Strzeleckiego”. Ponadto szkoły realizują liczne projekty edukacyjne, do których zaliczyć
można m.in współpracę międzynarodową szkół, praktyki zagraniczne uczniów, kurs doskonalenia
zawodowego, programy doskonalenia nauczycieli. W roku 2012 wartość zrealizowanych projektów
wynosiła 4 189 109 zł, w tym pozyskane dofinansowanie 3 990 507, a wkład własny Powiatu
198 602 zł.
Powiat Strzelecki podejmuje również liczne przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie uczniom
dobrych warunków kształcenia w placówkach oświatowych. W tabeli zawarte zostały inwestycje
zrealizowane w latach 2008-2012.

8

http://www.bfkk.pl/rynek_pracy/zawodyprzyszlosci.html
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Lp.
1

2

3

4

5

6

7

Zadanie
ORLIK 2012 – budowa kompleksu
zewnętrznych boisk sportowych w
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego
w
Strzelcach
Opolskich
ORLIK 2012 - budowa kompleksu
zewnętrznych boisk sportowych w
Liceum
Ogólnokształcącym
w
Zawadzkiem.
Modernizacja bazy dydaktycznej
Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 w
Strzelcach Opolskich.

Czas realizacji
2008-2009

Wartość zadania
Wartość zadania 1 555 892,71 zł.
Dofinansowanie zadania z budżetu Państwa i
budżetu Województwa Opolskiego wyniosło
666 000,00 zł.

2009

Wartość zadania 1 105 643,22 zł.
Dofinansowanie zadania z Budżetu Państwa
i Urzędu
Marszałkowskiego
wyniosło
666 000,00 zł.
Wartość zadania 1 909 239,98 zł.
Dofinansowane z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2007-2013 w wysokości 1 607 366,43 zł.
I Etap – wartość zadania 629 203,50 zł.
II Etap – wartość zadania 1.349.208,00 zł

2009

Ograniczenie
energochłonności
Etap I 2010
budynku
Zespołu
Szkół
Etap II 2011
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
wraz
z
wykorzystaniem
odnawialnego źródła energii
I Etap przebudowa i termoizolacja
dachu szkoły i sali gimnastycznej
II Etap Ocieplenie budynku i sali od
zewnątrz, nowa instalacja ciepłej
wody użytkowej z wykorzystaniem
energii solarnej, wymiana instalacji
centralnego ogrzewania
Wymiana okien w budynku sali
2011
Wartość zadania 159.692,00 zł
gimnastycznej, pralni i administracji
w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Leśnicy
Termomodernizacja
budynków
2012
Wartość zadania 26.586,04 zł oraz wymiana
warsztatów w Centrum Kształcenia
okien stalowych warsztatów szkolnych na okna
Zawodowego i Ustawicznego w
PCV i montaż refleksoli - 163.424,65 zł
Strzelcach Opolskich
Zakup wyposażenia w tym sprzętu
2012
Zadanie w ramach Regionalnego Programu
komputerowego i oprogramowania
Operacyjnego
Województwa
Opolskiego
przeznaczonego
do
celów
o wartości 1.046.526,00 zł.
dydaktycznych
dla
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i
Ustawicznego
w
Strzelcach
Opolskich
Tabela 25. Inwestycje w szkolnictwie w latach 2008-2012 w powiecie strzeleckim
Źródło: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

KADRA PEDAGOGICZNA

Placówki edukacyjne stanowiące jednostki organizacyjne Powiatu zatrudniają doświadczoną
i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Wśród 305 nauczycieli najwięcej, bo aż 52,1% ma tytuł
nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele mianowani stanowią 29,5% ogółu kadry, kontraktowi
14,8%, a stażyści 3,6%.
87

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2014-2020

Placówka edukacyjna

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich

0

12

19

22

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem

0

2

8

23

Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

4

7

34

43

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem

0

3

8

6

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie

1

1

9

10

Specjalny
Ośrodek
Wychowawczy w Leśnicy

Szkolno-

0

8

6

29

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy

6

9

5

16

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w Strzelcach Opolskich
Suma

-

3

1

10

11

45

90

159

Tabela 26. Kadra pedagogiczna w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu strzeleckiego
(stan na rok 2013)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie formularzy ankietowych
12. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

JEDNOSTKI SŁUŻBY ZDROWIA

Chorzy na terenie powiatu strzeleckiego mogą korzystać z pomocy udzielanej przez Szpital
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, który zapewnia stałą opiekę
wszystkim potrzebującym.
Szpital posiada siedem oddziałów:
1. Oddział Wewnętrzny,
2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
3. Oddział Chirurgii Ogólnej,
4. Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
5. Oddział Dziecięcy,
6. Oddział Noworodków,
7. Oddział Szpitalny Oddział Ratunkowy,
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Dziewięć poradni:
1. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
2. Poradnia Preluksacyjna,
3. Poradnia Patologii Noworodka,
4. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
5. Poradnia Onkologiczna (w tym Poradnia Chorób Sutka),
6. Poradnia Kardiologiczna,
7. Poradnia Diabetologiczna,
8. Poradnia Gastrologiczna,
9. Poradnia Urologiczna,
Dwa zakłady diagnostyczne:
1. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
2. Zakład Diagnostyki Obrazowej:
•

Pracownia RTG,

•

Pracownia USG,

•

Pracownia Mammografii,

•

Pracownia TK.

Dwie pracownie:
1. Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Serca,
2. Pracownia Endoskopii.
Ponadto Szpital realizuje świadczenia zdrowotne w ramach POZ nocna i świąteczna opieka
zdrowotna.
Pacjentki powiatu mogą skorzystać z dwóch programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki raka
piersi i szyjki macicy.
Na terenie Szpitala działają niezależne podmioty takie jak: Poradnia Dermatologiczna, Poradnia
Chorób Płuc i Gruźlicy, Pracownia Diagnostyki Neurologicznej oraz Centrum Obsługi Osób
Niedosłyszących.
W Szpitalu Powiatowym zatrudnione są łącznie 483 osoby. Szczegółowy podział zatrudnionych ze
względu na stanowisko został przedstawiony w tabeli.
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Stanowisko

Etaty

Kontrakty

Lekarze medycyny

44,54

59

Diagności i informatycy

8,00

-

Pielęgniarki

131,50

-

Położne

33,00

-

Farmaceuta

1,00

-

Sekr. med., ster., diet.

19,00

-

Pomoce, fasowaczka

6,75

-

Sanitariusze

4,00

-

Ratownicy medyczni

23,00

30

Techn. RTG

10,00

-

Laboranci

10,80

-

Tech. Farmacji

3,00

-

Administracja

17,32

-

Obsługa

71,50

-

Razem etaty

383,41

-

Osoby

394,00
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Tabela 27. Zatrudnienie w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2012
Źródło: Informacja o działalności Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
za rok 2012

Szpital dysponuje 205 łóżkami z czego najwięcej z nich znajduje się na Oddziale wewnętrznym (55)
oraz Oddziale chirurgicznym (46). Na pozostałych oddziałach liczba ta wynosi odpowiednio:
a. Oddział ginekologiczno-położniczy – 40;
b. Oddział dziecięcy – 30;
c. Oddział noworodkowy – 22;
d. Oddział Intensywnej Terapii – 6;
e. Szpitalny Oddział Ratunkowy – 6.
Łączna liczba hospitalizacji w Szpitalu Powiatowym od roku 2008 roku wzrastała osiągając w 2010
roku poziom 9 367 pacjentów. W kolejnych latach liczba hospitalizacji przyjmowała trend spadkowy
i na koniec 2012 roku osiągnęła poziom 8 877 pacjentów.
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Liczba pacjentów
Oddziały
2008

2009

2010

2011

2012

131

109

113

125

129

Oddział dziecięcy

1 020

1 122

1 139

1 322

1 270

Oddział noworodkowy

1 007

972

1 013

923

976

Oddział ginekologiczno-położniczy

2 652

2 659

2 618

2 478

2 531

Oddział chirurgiczny

1 899

1 912

2 010

2 054

1 945

Oddział wewnętrzny

2 268

2 483

2 474

2 136

2 026

Oddział Intensywnej Terapii

Tabela 28. Liczba pacjentów w poszczególnych oddziałach Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich
w latach 2008-2012
Źródło: Informacja o działalności Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
za rok 2012

Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”. Oznacza to, że
personel medyczny oddziałów: ginekologii, położnictwa, chirurgii oraz oddziału intensywnej terapii
został przeszkolony i stosuje zasady z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego.
W Szpitalu Powiatowym w ostatnich latach dokonano wielu modernizacji w celu unowocześnienia
placówki. Przedsięwzięcia były realizowane w ramach programów europejskich takich jak Regionalny
Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.
Dzięki pozyskanym środkom dokonano termomodernizacji budynku Szpitala (wymieniono okna,
dach, zamontowano kolektory słoneczne oraz unowocześniono kotłownię), modernizacji Zakładu
Diagnostyki Obrazowej, przeniesiono i wyremontowano Oddziały Dziecięcy. W trakcie prac
unowocześniono Szpitalny Oddział Ratunkowy poprzez rozbudowę obiektu i zakup specjalistycznej
aparatury. Administrację oraz zarządzanie danymi medycznymi Szpitala usprawniono poprzez
wdrożenie systemu informacyjnego.
Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich wyróżnia się nowoczesnym sprzętem medycznym,
zgodnym z aktualnymi wymogami i przepisami, szerokim zapleczem diagnostycznym oraz
wykwalifikowanym personelem, co pozwala na szybkie i skuteczne niesienie pomocy.
Poza Szpitalem Powiatowym chorzy mogą korzystać z porad i opieki, jaką oferują przychodnie. Na
terenie powiatu strzeleckiego działa łącznie 36 przychodni, w tym 1 podległa samorządowi
terytorialnemu. W roku 2012 we wszystkich przychodniach udzielono 265 861 porad.
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Przychodnie
ogółem
ob.
praktyki lekarskie w miastach
ob.
praktyki lekarskie na wsi
ob.
placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 tys. ludności
ob.
Przychodnie podległe samorządowi terytorialnemu

36
13
5
5

przychodnie ogółem

1

ob.
Podstawowa opieka zdrowotna - porady

ogółem
jd
przychodnie podległe samorządowi terytorialnemu
jd
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - porady lekarskie

265 861
7 605

ogółem

377 942

jd

Tabela 29. Charakterystyka Służby Zdrowia w powiecie strzeleckim (stan na rok 2012)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

APTEKI
Ludność zamieszkująca tereny powiatu strzeleckiego ma dostęp do 19 aptek oraz 4 punktów
aptecznych. Na jedną aptekę przypada 4 029 osób.
Apteki ogólnodostępne
apteki

ob.

19

punkty apteczne

ob.

4

osoba

4 029

ludność na aptekę ogólnodostępną

Tabela 30. Apteki w powiecie strzeleckim (stan na rok 2012)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Na tle województwa opolskiego i Polski wskaźnik dostępności aptek w powiecie strzeleckim wypada
bardzo niekorzystnie. Na jedną aptekę przypada o 695 osób więcej w stosunku do województwa
i 818 osób więcej w stosunku do Polski.
13. POMOC SPOŁECZNA

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na terenie powiatu strzeleckiego funkcjonują 3 Domy Pomocy Społecznej:
a. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filiami w Leśnicy i Szymiszowie prowadzony
przez Powiat Strzelecki jest Domem pobytu stałego przeznaczonym dla osób starych,
przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie. Łącznie Dom Pomocy
Społecznej przeznaczony jest dla 235 osób, w tym:
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o Dom w Strzelcach Opolskich dla 52 osób (14 niepełnosprawnych fizycznie,
38 przewlekle somatycznie chorych),
o Dom w Leśnicy dla 63 osób (29 niepełnosprawnych fizycznie i 34 przewlekle
somatycznie chorych),
o Dom w Szymiszowie dla 120 osób (10 przewlekle somatycznie chorych i 110 osób
w podeszłym wieku).
Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających,
zapewnia opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną na poziomie obowiązujących
świadczeń zdrowotnych.
b. Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Misjonarek Maryi to placówka przeznaczona dla dzieci, młodzieży i dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie płci męskiej. Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową
opiekę. Dom zaspakaja ich potrzeby osobowe, bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne
i religijne. Dom przeznaczony jest dla 110 osób. Przy placówce funkcjonuje Zespół Szkół
Specjalnych oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, dzięki któremu mieszkańcy Domu mogą lepiej rozwijać swoje
umiejętności oraz wziąć aktywny udział w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie.
c. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie w Zawadzkiem – prowadzony jest przez Zgromadzenie Braci Szkół
Chrześcijańskich.

Przeznaczony

jest

dla

dzieci,

młodzieży

oraz

osób

dorosłych

niepełnosprawnych intelektualnie, tylko płci męskiej, od 3 roku życia. Dom przeznaczony jest
dla 110 osób. Przy Domu działają także Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zespół Szkół
Specjalnych.
Łącznie Domy Pomocy Społecznej na terenie powiatu strzeleckiego dysponują 455 miejscami. Domy
pozbawione są barier architektonicznych tworząc w ten sposób bardzo dobre warunki mieszkaniowe
i bytowe dla osób niepełnosprawnych.
Każdego roku na terenie Domów Pomocy Społecznej przeprowadza się niezbędne remonty/
modernizacje oraz doposaża się placówki w potrzebny sprzęt. Realizowane przedsięwzięcia
zapewniają możliwość świadczenia pomocy na poziomie obowiązujących standardów w zakresie
i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób przebywających w Domach Pomocy
Społecznej.
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Jednym ze źródeł finansowania działalności Domów Pomocy Społecznej są dotacje. W 2013 roku
placówki pozyskały łącznie 5 030 900 zł dotacji celowej z budżetu państwa oraz 6 623 885 zł dotacji
celowej z dochodów własnych Powiatu Strzeleckiego.

Placówka

Dotacja celowa z budżetu
państwa [zł]
1 218 060

Dotacja celowa z dochodów
własnych Powiatu [zł]
6 597 885

DPS Zawadzkie

2 000 600

11 000

DPS Kadłub

1 812 240

15 000

Razem

5 030 900

6 623 885

DPS Strzelce Opolskie

Tabela 31. Dotacja celowa z budżetu państwa oraz dochodów własnych Powiatu Strzeleckiego w roku 2013
Źródło: Informacja o działalności Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Strzelecki oraz
instytucje kościelne
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Poza Domami Pomocy Społecznej działającymi na terenie powiatu strzeleckiego pomoc i opiekę
świadczą Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzone przez gminy:
a. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku,
b. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy,
c. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem,
d. Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy,
e. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich,
f.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe,

g. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich jako jednostka organizacyjna wykonuje
zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i orzecznictwa osób
niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich współpracuje
z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi lub też wspierającymi działalność na rzecz osób
wymagających pomocy, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych.
Centrum pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, który ma za zadanie pozyskiwanie
nowych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, promowania tej formy pieczy zastępczej,
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kwalifikowanie, szkolenie i przygotowywanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
a także udzielanie poradnictwa, wsparcia i pomocy istniejącym już rodzinom zastępczym. Ponadto
tworzy i realizuje programy osłonowe, sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej, opracowuje
trzyletnie programy dotyczące rozwoju pieczy zastępczej, opracowuje i realizuje powiatowy program
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Do zadań Centrum z zakresu pieczy zastępczej należy umieszczanie dzieci w rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej, nadzór nad rodzinną pieczą zastępczą, usamodzielnienia
pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, sprawy związane
z wydawaniem decyzji dotyczących świadczeń, zwrotem nienależnie pobranych świadczeń, opłatą
rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
przygotowywaniem list wypłat dotyczących przyznanych świadczeń, realizacja i przygotowywanie
porozumień oraz umów dla rodzinnej pieczy zastępczej, sprawozdawczość, obsługa systemu
informatycznego POMOST, sporządzanie oceny sytuacji dziecka oraz sporządzanie opinii dotyczącej
zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazanie jej do właściwego
Sądu, udział w Zespołach ds. okresowej oceny dziecka, wytaczanie na rzecz dziecka przebywającego
w pieczy zastępczej powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych.
Do zadań Centrum z zakresu pomocy społecznej należy umieszczanie w domach pomocy społecznej,
sprawy przemocy domowej, organizowanie i przyznawanie pomocy dla uchodźców, a także
udzielanie pomocy w ramach interwencji kryzysowej.
Centrum realizuje również zadania wynikające z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, m.in.: opracowuje i realizuje, zgodnie ze strategią rozwoju
województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, podejmuje działania
zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności, opracowuje i przedstawia plany zadań
i informacji z prowadzonej działalności oraz udostępnia na potrzeby samorządu województwa,
dofinansowuje do:
a. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
e. rehabilitacji dzieci i młodzieży,
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f.

usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

g. kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na terenie Powiatu Strzeleckiego
powołany został przez Starostę Strzeleckiego w dniu 01.07.1999 roku. Od dnia 01.07.2002 roku przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje natomiast Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, który zajmuje się m.in. wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
osobom powyżej 16 roku życia oraz orzeczeń o niepełnosprawności osobom do 16 roku życia.
Ponadto w Powiatowym Zespole osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o wydanie legitymacji
osoby niepełnosprawnej oraz składać wnioski o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg
i uprawnień.
14. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

INFRASTRUKTURA SPORTOWA

Infrastruktura sportowa na obszarze powiatu strzeleckiego jest dobrze rozwinięta. Składają się na nią
liczne sale gimnastyczne i kompleksy boisk zlokalizowane przy szkołach, a także stadiony, hale,
baseny, korty tenisowe i łowiska.
Do najnowszych obiektów sportowych na terenie powiatu strzeleckiego zaliczyć można:
•

kompleks boisk sportowych i halę sportową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich (ul. Krakowska 38),

•

kompleks boisk sportowych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leśnicy
(ul. Kozielska 20),

•

kompleks sportowy ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich (ul. Powstańców Śląskich 3).

Ponadto na terenie powiatu boiska ORLIK 2012 zlokalizowane są w:
•

Izbicku ul. 15 Grudnia 32,

•

Jemielnicy ul. Szkolna 2b,

•

Strzelcach Opolskich ul. Wyszyńskiego 2,

•

Ujeździe ul. Rokicińska 6,

•

Zawadzkiem ul. Powstańców Śląskich 1, ul. Krótka 1.

W Strzelcach Opolskich działa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (zakład budżetowy
Gminy Strzelce Opolskie), które realizuje zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Centrum daje możliwość korzystania mieszkańcom z basenu sportowego, rekreacyjnego (z atrakcjami
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wodnymi), nauki pływania oraz sauny. W 2013 roku Centrum zostało nagrodzone I miejscem
w Konkursie Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego w kategorii działalność usługowa.

KLUBY SPORTOWE I DYSCYPLINY SPORTOWE

Ludność zamieszkująca tereny powiatu strzeleckiego, a w szczególności młodzież, aktywnie spędza
wolny czas angażując się w uczestnictwo w zajęciach i treningach klubów oraz stowarzyszeń
sportowych. W 2012 roku na terenie powiatu strzeleckiego działało 40 klubów sportowych, które
zrzeszały 2 493 członków.
Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS
kluby
członkowie
ćwiczący ogółem
ćwiczący mężczyźni
ćwiczący kobiety
ćwiczący do lat 18 ogółem
ćwiczący do lat 18 chłopcy
ćwiczący do lat 18 dziewczęta
sekcje sportowe
trenerzy
instruktorzy sportowi
inne osoby prowadzące zajęcia sportowe

szt.
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
szt.
osoba
osoba
osoba

40
2 493
2 408
2 162
246
1 547
1 335
212
55
27
57
39

Tabela 32. Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS na terenie powiatu strzeleckiego
(stan na rok 2012)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Do najpopularniejszych dyscyplin uprawiany przez ludność powiatu strzeleckiego należy niewątpliwie
piłka nożna, a także piłka ręczna, tenis stołowy, siatkówka, karate i modelarstwo.
15. POWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE

JEDNOSTKI PARTNERSKIE

Powiat strzelecki współpracuje z samorządami gminnymi wchodzącymi w jego skład, a także od 2001
roku z niemieckim powiatem Soest z kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii. Głównymi
celami współpracy jest budowa europejskiego społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku
i akceptacji oraz współtworzenie nowych zasad dobrosąsiedzkich stosunków między regionami
i państwami współczesnej Europy. Partnerska współpraca gremiów politycznych i Zarządów obu
powiatów powinna być skierowana na wypełnienie zadań zawartych w konstytucjach
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samorządowych oraz przyczyniać się do wspierania rozwoju obu powiatów oraz dobrobytu ich
mieszkańców.
Partnerstwo powiatów opiera się o wymianę doświadczeń i współpracę w dziedzinach:
a. samorządności powiatowej oraz współpracy politycznej,
b. oświaty, pomocy socjalnej oraz opieki zdrowotnej,
c. bezpieczeństwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego,
d. stosowania prawa lokalnego oraz prawa europejskiego w praktyce.
Ponadto współpraca kontynuowana jest przez szkoły z obu powiatów. Uczniowie wspólnie realizują
projekty ekologiczne, historyczne oraz przygotowują sztuki teatralne. Powszechną formą współpracy
jest również wymiana młodzieży.
Powiat Strzelecki aktywnie wspiera i współpracuje również ze Śląskim Stowarzyszeniem
Samorządowym, którego misją jest przede wszystkim wspieranie inicjatyw kulturalnych
i oświatowych służących pielęgnowaniu tradycji rodzimych, a także promocja gospodarcza,
turystyczna i kulturalna gmin śląskich czy poszukiwanie środków pozabudżetowych dla projektów
regionalnych.
Powiat Strzelecki jest jednym z 13 samorządów terytorialnych, którzy 3 czerwca 2013 r.
w Kędzierzynie- Koźlu podpisali porozumienie o współpracy w ramach Subregionu KędzierzyńskoKozielskiego. Preambuła dokumentu brzmi następująco: „Wychodząc naprzeciw wyzwaniom
gospodarczym i społecznym, służąc lokalnym społecznościom oraz przyjmując zintegrowane
podejście

terytorialne

jako

podstawę

współpracy

Subregionu

Kędzierzyńsko-Kozielskiego,

Sygnatariusze niniejszego porozumienia przyjmują misję kreowania wzrostu gospodarczego oraz
poprawy jakości życia mieszkańców”. Wyznaczone zostały również obszary tej współpracy. Obejmują
one:
1. Ochronę środowiska i ochronę przeciwpowodziową,
2. Turystykę i rekreację,
3. Ochronę dziedzictwa kulturowego,
4. Infrastrukturę społeczną i techniczną,
5. Gospodarkę,
6. Osadnictwo,
7. Komunikację i nowoczesne technologie,
8. Rynek pracy i problemy demograficzne.
Przedstawiciele gmin: Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Cisek, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew,
Reńska Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie i Jemielnica oraz dwóch powiatów: kędzierzyńsko-

98

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2014-2020

kozielskiego i strzeleckiego podpisali umowę partnerską o wspólnej realizacji Projektu „Zintegrowane
podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru
Funkcjonalnego”, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Powiat strzelecki współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie oświaty i wychowania,
kultury i sztuki, sportu i rekreacji, turystyki, promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom
i innym patologiom społecznym oraz łagodzenia ich skutków.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest prowadzona w celu:
a. budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie poczucia odpowiedzialności
za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz kulturę i tradycję,
b. wzrostu aktywności społeczności lokalnej,
c. zwiększania udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
d. wzmacniania merytorycznego i instytucjonalnego organizacji pozarządowych,
e. rozwoju wolontariatu,
f.

wzmacniania różnorodności oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej na terenie powiatu,

g. poprawy jakości i efektywności współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi,
h. zaspokajania potrzeb społecznych,
i.

kształtowania pozytywnego wizerunku samorządu terytorialnego służącego społeczeństwu.
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ZAŁĄCZNIK NR 2. ANALIZA SWOT
ANALIZA SWOT
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Dobra dostępność komunikacyjna: drogi
o znaczeniu krajowym – autostrada A4,
wojewódzkim, powiatowym;
• Bliskość dużych ośrodków miejskich m. in.
Wrocław, Opole, Katowice;
• Atrakcyjność powiatu pod względem
walorów przyrodniczych i kulturowych;
• Korzystne warunki do rozwoju turystyki;
• Góra św. Anny jako znaczący element
turystyki pielgrzymkowej;
• Dobra sieć hydrograficzna;
• Zróżnicowany profil kształcenia w placówkach
edukacyjnych powiatu;
• Dobry standard kształcenia zawodowego;
• Wzrost zainteresowania kształceniem na
poziomie wyższym;
• Dobrze
zorganizowane
usługi
opieki
społecznej;
• Aktywna działalność Powiatowego Urzędu
Pracy w zakresie aktywizacji bezrobotnych i
tworzenia nowych miejsc pracy;
• Sprzyjające otoczenie biznesu wspomagające
prowadzenie działalności gospodarczej;
• Atrakcyjne tereny inwestycyjne (w tym
Strzelecki Obszar Gospodarczy, Strzelecka
Strefa Gospodarcza, podstrefa katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej) zachęcające
do inwestowania na terenie powiatu;
• Duży udział w strukturze zatrudnienia spółek
z kapitałem zagranicznym;
• Wysokie
kwalifikacje
i
kompetencje
powiatowej
kadry
administracji
samorządowej;
• Dobry standard opieki zdrowotnej (w tym
usług Szpitala Powiatowego w Strzelcach
Opolskich);
• Dobra
współpraca
z
organizacjami

• Niezadowalający, wymagający nakładów
finansowych, stan infrastruktury jednostek
oświatowych, jednostek pomocy społecznej
oraz Szpitala Powiatowego w Strzelcach
Opolskich;
• Niezadowalający
poziom
infrastruktury
w obszarze
bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego m. in.
zły stan
techniczny niektórych odcinków wałów;
• Niewystarczająca oferta w zakresie opieki nad
osobami
starszymi,
niesamodzielnymi
i niepełnosprawnymi;
• Niska
innowacyjność
podmiotów
gospodarczych w tym w zakresie tworzenia
nowych usług;
• Dominujący handel i drobne usługi
w strukturze gospodarki;
• Duże natężenie ruchu drogowego w centrum
miasta w tym brak obwodnicy Strzelec
Opolskich;
• Niekorzystna struktura agrarna – duże
rozdrobnienie gospodarstw rolnych;
• Niezadowalający stan techniczny dróg
powiatowych;
• Niski
wskaźnik
skanalizowania
i
zgazyfikowania miejscowości na terenie
powiatu;
• Niezadowalający
poziom
zdawalności
egzaminów zawodowych i maturalnych;
• Duże zanieczyszczenie powietrza w tym w
okresie grzewczym wynikające z ogrzewania
indywidualnego węglem.
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pozarządowymi
umożliwiająca
wieloaspektowy rozwój powiatu,
• Rozwinięta współpraca zagraniczna Powiatu
Strzeleckiego.
SZANSE
• Uwzględnienie w planach wojewódzkich i
krajowych potrzeb inwestycyjnych w zakresie
budowy obwodnicy Strzelec Opolskich;
• Potencjał
i
wzrost
wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii – możliwość
pozyskania
zewnętrznych
źródeł
finansowania;
• Wzrost zainteresowania ofertą turystyczną
powiatu;
• Wdrożenie modelu realizacji inwestycji
poprzez partnerstwo publiczno-prywatne;
• Realizacja projektów zmierzających do
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
(np.: przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie);
• Zbieżność celów i zadań z Programami
Operacyjnymi Unii Europejskiej na lata 20142020;
• Wzrost znaczenia podmiotów ekonomii
społecznej w polityce krajowej i regionalnej;
• Współpraca na poziomie Subregionu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego;
• Realizacja założeń polityki profilaktyki na
poziomie kraju, dostosowanie priorytetów do
potrzeb społeczeństwa starzejącego się;
• Promocja zdrowego stylu życia;
• Promocja kształcenia ustawicznego, w tym na
odległość – wsparcie na poziomie kraju i Unii
Europejskiej;
• Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb
rynku pracy;
• Wzrost
konkurencyjności
terenów
inwestycyjnych na terenie powiatu;
• Wzrost znaczenia współpracy w ramach
różnych form zrzeszania w tym w
Stowarzyszeniu Kraina św. Anny;
• Zintensyfikowana współpraca pomiędzy

ZAGROŻENIA
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Położenie w województwie opolskim, w
którym znaczącym problemem są procesy
depopulacji;
Pogłębienie
niekorzystnych
trendów
demograficznych w tym starzenia się
społeczeństwa;
Niedostosowanie oferty opieki zdrowotnej
i pomocy
społecznej
do
potrzeb
społeczeństwa
starzejącego
się
(rehabilitacja, opieka paliatywna, dzienne
domy opieki nad osobami starszymi);
Odpływ osób wykształconych i specjalistów
do
konkurencyjnych
ośrodków
gospodarczych;
Niska skłonność do współpracy podmiotów
gospodarczych w powiecie;
Niechęć
sektora
prywatnego
do
pozyskiwania
zewnętrznych
środków
finansowania;
Brak współpracy z podmiotami społecznymi,
gospodarczymi, samorządowymi z kraju i
zagranicy;
Zagrożenie przeciwpowodziowe;
Załamanie się sytuacji na rynku pracy w tym
kryzys gospodarczy;
Dekapitalizacja infrastruktury i pogłębiająca
się jej degradacja;
Wysokie koszty pracy;
Degradacja środowiska przyrodniczego;
Wzrost zanieczyszczenia środowiska;
Pogłębianie się problemów społecznych w
tym patologii.
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•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

samorządami w kraju i zagranicą;
Stymulowanie
współpracy
lokalnych
przedsiębiorców;
Rozwój gospodarczy i pozytywne trendy na
rynku pracy,;
Polityka państwa w zakresie prowadzenia
działalności
gospodarczej
ułatwiająca
prowadzenie biznesu;
Zapobieganie przedwczesnemu kończeniu
edukacji;
Bliskość dużych ośrodków miejskich (Opole,
Wrocław, Kędzierzyn - Koźle);
Możliwość
rozwijania
współpracy
transgranicznej (Niemcy, Czechy);
Rozwój budownictwa mieszkaniowego na
terenie powiatu;
Kontynuacja
procesów
modernizacji
rolnictwa (zrzeszanie producentów, scalanie
gruntów);
Duży rynek zbytu na produkty żywnościowe
(w tym ekologiczne) umożliwiający rozwój
rolnictwa oraz przetwórstwa spożywczego;
Handel, współpraca i wymiana transgraniczna
umożliwiająca rozwój lokalnej gospodarki.
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ZAŁĄCZNIK NR 3. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO
WSTĘP

Badanie ankietowe zostało zrealizowane na zlecenie Starosty strzeleckiego w ramach
opracowywanej Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego. Objęto nim reprezentatywną grupę
mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, pochodzących z obszaru powiatu.
Raport powstał w oparciu o dane z niniejszego badania ankietowego przeprowadzonego na
terenie powiatu strzeleckiego w kwietniu 2014r., na potrzeby którego przygotowano 3 rodzaje
ankiet:
•

dla mieszkańców powiatu strzeleckiego,

•

dla przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub działających na obszarze powiatu
strzeleckiego,

•

dla organizacji pozarządowych posiadających siedzibę lub działających na obszarze powiatu
strzeleckiego.
W tak sformułowanym kształcie badania ankietowego przyjęto możliwość wypełnienia więcej

niż jednej ankiety. Dla przykładu, jeśli mieszkaniec jest równocześnie właścicielem firmy oraz
członkiem stowarzyszenia, to miał możliwość wypełnienia trzech ankiet. Przyjęto, że inna jest
percepcja mieszkańca, przedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej, gdyż podmioty te mają zupełnie
inne problemy, cele, zakres działań, potrzeby, oczekiwania, a także relacje z samorządem
terytorialnym.
Układ

przedstawionych wyników

stanowi odzwierciedlenie

zrealizowanych

ankiet.

Opracowanie składa się z uwag metodologicznych, charakterystyki badanej populacji oraz tabel
zawierających wyniki udzielonych odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszach formularzy.

CEL I METODA BADAŃ

Realizacja niniejszego projektu badawczego stanowi integralną część prac nad „Strategią
Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020”. Zgodnie z założeniem, dokument ten ma
nakreślać najważniejsze cele, do których dążyć będzie Powiat strzelecki w perspektywie 2014-20209.

Termin powiat rozumiany jest w niniejszym Raporcie jako obszar terytorialny. Nie należy go mylić z organem
administracji publicznej jakim jest Starosta oraz Starostwem, który jest jednostką pomocniczą dla Starosty.
9
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Kształt kwestionariuszy użytych do badania ankietowego i problematyka zawarta
w poszczególnych formularzach wychodzi naprzeciw problemom istotnym z punktu rozwoju powiatu
strzeleckiego.
Celem ankiety skierowanej dla mieszkańca było przede wszystkim zbadanie poziomu jakości
życia w powiecie strzeleckim. A zatem w szczególności istotne było zebranie informacji o problemach,
potrzebach i jakości życia w powiecie. Było to badanie ukierunkowane na zgromadzenie danych
o subiektywnych odczuciach mieszkańców, z tym, że nie w znaczeniu indywidualnych potrzeb,
a w formie opinii społeczeństwa powiatu strzeleckiego w ogóle. Respondenci odpowiadali także na
pytania dotyczące m.in. oceny realizacji zadań i inwestycji na terenie powiatu w podziale na kategorie
takie, jak: edukacja, bezpieczeństwo, rekreacja, kultura. Odpowiadający ponadto mogli wskazać,
który obszar rozwoju powinien stanowić ich zdaniem priorytet działań Powiatu w latach 2014-2020.
Ankieta dedykowana przedsiębiorcom była narzędziem badawczym do zobrazowania oceny
prowadzenia działalności gospodarczej pozarolniczej/ rolniczej oraz możliwości jej rozwoju na
obszarze powiatu strzeleckiego.
Kwestionariusz przeznaczony dla organizacji pozarządowych miał na celu przedstawienie
problematyki dotyczącej prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje
pozarządowe, zebranie informacji o ich sytuacji, możliwościach rozwoju, a także o współpracy
z administracją publiczną w powiecie strzeleckim.
Należy przy tym zaznaczyć, iż kategorie wyżej wskazanych ankiet nie dotyczyły tylko zadań
realizowanych przez samorząd terytorialny na poziomie Powiatu, ale także poruszały kwestie, za
które odpowiedzialność spoczywa na poziomie Gminy, czy innych jednostek centralnych realizujących
zadania kluczowe dla mieszkańców. Dla przykładu, zadano pytania o edukację na poziomie zarówno
podstawowym, gimnazjalnym jak i ponadgimnazjalnym, mimo, że te pierwsze leżą w gestii
odpowiedzialności Gminy. Takie podejście związane jest z podstawowym założeniem badania,
którego celem było kompleksowe spojrzenie na ogół życia mieszkańców – obywateli w danym
regionie zawężonym jego granicami administracyjnymi, a nie ocena stopnia wywiązywania się
Powiatu z przypisanych mu zadań własnych.
Każda osoba wypełniająca ankietę – niezależnie od tego czy był to mieszkaniec,
przedstawiciel przedsiębiorstwa czy organizacji pozarządowej – mogła zaproponować zadanie jego/
jej zdaniem priorytetowe do realizacji na obszarze objętym badaniem. Było to pytanie otwarte,
w którym proszono respondenta o podanie tematu zadania wraz z krótkim jego opisem oraz
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wskazaniem miejsca jego realizacji. Celem tego pytania była możliwość szerszego zaangażowania
mieszkańców powiatu strzeleckiego w proces uspołeczniania i wspólnego budowania jej strategii
rozwoju. Pytanie to miało również na celu zweryfikowanie potrzeb oraz oczekiwań respondentów
w zakresie przyszłości powiatu, a także nakreślenie ważnych kierunków rozwojowych z poziomu
operacyjnego.
Kwestionariusze do przeprowadzenia badania ankietowego zostały przygotowane zarówno
w formacie DOC, PDF jak i stworzono ich wersję elektroniczną udostępnioną na portalu
www.ebadania.pl. Dokumenty w formacie DOC miały utworzone i włączone makra, celem ułatwienia
i zautomatyzowania wyboru preferowanej przez respondenta odpowiedzi.
Kwestionariusze były dystrybuowane wieloma kanałami komunikacyjnymi, w tym m.in.
poprzez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich oraz jednostki organizacyjne Powiatu.
Do ostatecznej analizy statystycznej zakwalifikowano wszystkie przesłane drogą elektroniczną
jak i w wersji papierowej ankiety. W wyniku realizacji badania uzyskano łącznie 469 ankiet, z czego:
37 ankiety dla przedsiębiorstw, 27 dla organizacji pozarządowych, 405 dla mieszkańców. Dane
z kwestionariuszy zostały poddane analizie statystycznej i merytorycznej. Przy realizacji ankiet
zachowano anonimowość osób ankietowanych.
Przygotowane ankiety tj. dla mieszkańca, przedsiębiorstwa, organizacji pozarządowej,
przeznaczone były do samodzielnego wypełnienia. Struktura kwestionariuszy uwzględniała zarówno
pytania zamknięte, jak i otwarte, przy czym zdecydowanie przeważał typ pytania zamkniętego.
W wybranych pytaniach o charakterze zamkniętym uwzględniono odpowiedź „inne”, z możliwością
wyszczególnienia odpowiedzi, która nie znalazła się w zaproponowanym przez autorów badania
katalogu. Ponadto, w ankietach pojawiły się pytania ze skalą odpowiedzi od 1 do 5 (gdzie „1”
oznaczało bardzo źle, a „5” – bardzo dobrze).
Sposób pozyskiwania respondentów warunkował strukturę próby badawczej. Wyłożenie
ankiet w Starostwie, bezpośrednie dostarczenie wersji papierowych ankiet, czy też zamieszczenie ich
w Internecie, spowodowało, że wypełniały je w głównej mierze osoby zainteresowane powiatem
strzeleckim, aktywne i dobrze zorientowane w sprawach swojego regionu.
W niżej przedstawionej analizie wypełnionych ankiet, w części pytań odpowiedzi mogą nie
sumować się do 100%. Spowodowane jest to występowaniem pytań, w których respondenci mogli
nie udzielić odpowiedzi. W przedstawionych tabelach są również takie, w których wynik może
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przekroczyć wartość 100%, co wiąże się z możliwością udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na
pytanie.
Niniejsze opracowanie stanowi raport z przeprowadzonych badań. Przy jego opracowaniu
kierowano się zasadą precyzyjnego przedstawienia wyników i unikania ich krzyżowej, głębszej
interpretacji statystycznej. Dzięki temu potencjalnie zainteresowany tą problematyką czytelnik
będzie miał możliwość dokonania samodzielnej analizy w oparciu o przedstawione dane ilościowe
i jakościowe.
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POWIAT STRZELECKI W PERCEPCJI MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

ANALIZA NA PODSTAWIE ANKIET DLA MIESZKAŃCÓW

Ankieta dla mieszkańca zawiera 8 pytań oraz metryczkę. Autorzy ankiety sformułowali 6 pytań
zamkniętych oraz 2 pytania otwarte.
Zakres badaniaankietowegoobejmowałnastępująceobszarytematyczne:
1. Ocena potrzeby posiadania strategii rozwoju powiatu.
2. Ogólna ocena życia w powiecie.
3. Ocena sytuacji w powiecie.
4. Ocena poczucia przynależności do powiatu.
5. Ocena realizacji zadań i inwestycji na terenie powiatu 10.
6. Propozycja 3 obszarów rozwoju, które powinny stanowić priorytet działań na terenie powiatu
w latach 2014-2020.
7. Propozycja zadania do realizacji na terenie powiatu w okresie 2014-2020 z punktu widzenia
respondenta.
8. Plany zmiany miejsca zamieszkania w okresie najbliższych 5-7 lat.
9. Metryczka – Informacje o respondentach.
METRYCZKA – INFORMACJE O RESPONDENTACH
Istotne jest, aby scharakteryzować grupę docelową, która wzięła udział w badaniu
ankietowym skierowanym do mieszkańców. W tej części ankiety należało odpowiedzieć na pytania
o to, jaka jest struktura płci, wieku, wykształcenia oraz zatrudnienia respondentów.

Termin powiat rozumiany jest przez autorów niniejszego Raportu w kontekście terytorialnym. Przywołanego
terminu powiat nie należy odnosić do pojęcia prawnego, w tym w szczególności do przypisanych kompetencji w
ustawach samorządowych. Z wyjątkiem pytania 5 w ankiecie dla mieszkańca, w którym powiat rozumiany jest
jako organ administracji publicznej o przypisanych kompetencjach i obowiązkach, pozostałe terminy odnoszą
się do powiatu w kontekście geograficznych, wspólnoty celów.
10
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Tabela 33. Struktura płci respondentów

PŁEĆ RESPONDENTÓW

% WYPEŁNIONYCH ANKIET

Kobieta

54

Mężczyzna

46
Razem 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Większość respondentów, która wzięła udział w badaniu, stanowiły kobiety, jednak ich
przewaga jest nieznaczna, gdyż udział kobiet w badaniu wyniósł 54%, a mężczyzn 46%. Oznacza to, iż
zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne powiatu strzeleckiego rozkłada się równomiernie z
punktu widzenia struktury płci.
Tabela 34. Struktura wiekowa respondentów

WIEK

% WYPEŁNIONYCH ANKIET

15-20

4

21-30

27

31-40

25

41-50

20

51-60

16

Powyżej 60

8
Razem 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wśród zrealizowanych ankiet najwięcej należało do osób w wieku między 21 a 30 rokiem
życia, które stanowią 27% wszystkich respondentów badania oraz do osób pomiędzy 31 a 40 rokiem
życia, którzy z kolei stanowią 25% wszystkich ankietowanych. Znaczący jest także udział w badaniu
osób w wieku 41-50 lat, tj. 20% respondentów oraz w wieku 51-60 lat – 16%. Odsetek procentowy
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dwóch skrajnych grup wiekowych, tj.: powyżej 60 lat oraz między 15 a 20 rokiem życia jest
najmniejszy i wynosi odpowiednio 8 i 4%. Jest to ważna informacja z perspektywy aktywizowania
osób najmłodszych oraz najstarszych do zaangażowania w życie społeczne powiatu. Należałoby się
zastanowić przy okazji tej informacji m.in. nad poszukaniem innych kanałów informacyjnych dla tych
grup wiekowych, a także nad diagnozą problemów w zakresie kapitału społecznego powiatu. Tym
bardziej, iż sytuację w tym zakresie w powiecie strzeleckim odzwierciedla badanie realizowane
w skali ogólnopolskiej przez Instytut Spraw Publicznych dotyczące społeczeństwa obywatelskiego
oraz kapitału społecznego w Polsce, które wskazuje, że udział osób w wieku 15-20 oraz powyżej 60
roku w miejscowościach poza aglomeracjami miejski ma tendencje do utrzymywania się na
stosunkowo niskim poziomie11.
Wykres 16. Struktura wykształcenia respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Najwięcej wśród osób ankietowanych deklarowało posiadanie wykształcenia wyższego (26%)
oraz średniego (24%). Reprezentatywna była także grupa osób z wykształceniem policealnym (15%),

11

Zob. szerzej, Partycypacja publiczna w praktyce, red. Anna Olech, Warszawa 2013; Przepis na uczestnictwo.
Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, red. Anna Olech, Warszawa 2013. Raporty dostępne są:
http://www.isp.org.pl/publikacje,25.html
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zasadniczym zawodowym (14%) oraz podstawowym (12%). Niewielki był natomiast udział w badaniu
mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym (9%).
Wykres 17. Struktura zatrudnienia

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Najwięcej osób ankietowanych deklarowało zatrudnienie w sferze budżetowej (38%).
Reprezentatywna była także grupa osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach prywatnych (24%),
a także bezrobotnych, których udział w badaniu stanowił aż 18% wszystkich jego respondentów.
Znaczącą ilość w przeprowadzonym badaniu stanowią również osoby prowadzące własną działalności
gospodarczą, gdyż ich udział wyniósł 10%. Udział uczniów/ studentów oraz emerytów/ rencistów jest
nieznaczny, gdyż kształtuje się on pomiędzy 4 a 5%. Najmniej liczną grupę pod kątem struktury
zatrudnienia stanowią osoby prowadzące własne gospodarstwo rolne, gdyż udział takich osób
w badaniu wyniósł raptem 1%.

OCENA POTRZEBY POSIADANIA STRATEGII ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO
Autorzy badania uznali za zasadne zapytanie respondentów o opinię, czy uważają oni za
konieczne budowanie strategii rozwoju powiatu. Ważny jest aspekt akceptacji procesu tworzenia
strategii rozwoju, stąd istotnym jest zbadanie na samym wstępie jakie jest podejście do tego tematu
samego społeczeństwa, a także czy występuje wśród niego i jaka jest ewentualna skala
niezadowolenia.

110

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2014-2020

Wykres 18. Ocena potrzeby posiadania strategii rozwoju

Źródł
o: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Zdecydowana większość, bo aż 95% respondentów, uznała proces budowania Strategii
Rozwoju Powiatu Strzeleckiego za zasadny, w tym 47% ankietowanych uważa, że taka strategia jest
zdecydowanie potrzebna, 33% uważa, że jest potrzebna, a 15%, że jest raczej potrzebna. Zaledwie 2%
ankietowanych zdecydowanie nie lub raczej nie widzi potrzeby posiadania takiego dokumenty
planistycznego, a 4% respondentów stwierdziło, że „trudno powiedzieć”. Taka struktura odpowiedzi
oznacza, że mieszkańcy powiatu strzeleckiego widzą potrzebę planowania strategicznego przez
Starostwo w oparciu o dokument strategii rozwoju.

OGÓLNA OCENA ŻYCIA W POWIECIE STRZELECKIM
Celem pytania była próba zaprezentowania ogólnego poziomu jakości życia w powiecie
strzeleckim. Jest to ważna informacja w szczególności przy diagnozowaniu problemów, celów oraz
kierunków rozwoju powiatu, które mają na celu podwyższenie poziomu jakości życia mieszkańców
w powiecie strzeleckim.
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Wykres 19. Ogólna ocena życia w powiecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Należy zwrócić uwagę na odpowiedź respondentów w pytaniu o ogólną ocenę poziomu
życia w powiecie strzeleckim. Większość osób, bo aż 64%, zadeklarowało, że jakość ich życia jest
zadowalająca, w tym: 2% oceniło ją bardzo dobrze, 24% dobrze, a 38% raczej dobrze. Negatywnie
jakość życia w powiecie strzeleckim oceniło około 22% respondentów, w tym: 4% z nich oceniło tę
jakość bardzo źle, a 18% raczej źle. Natomiast 14% osób biorących udział w badaniu wskazało na
trudność w zweryfikowaniu ich jakości życia w powiecie. Analizując otrzymane odpowiedzi warto
podkreślić, iż zdecydowanej większości respondentów żyje się dobrze w granicach powiatu
strzeleckiego.
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OCENA SYTUACJI W POWIECIE STRZELECKIM
Wykres 20. Ocena sytuacji w powiecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Zdecydowana większość badanych twierdzi, że sytuacja w powiecie strzeleckim jest dobra i
stabilna (37%), a 4% uważa, że Powiat podąża w bardzo dobrym kierunku i wyróżnia się na tle innych
regionów. Z drugiej jednak strony, aż 34% ogółu badanych nie widzi, aby Powiat rozwijał się. Wśród
odpowiedzi pojawiły się również głosy mieszkańców negatywnie oceniających kierunki rozwoju
Powiatu, które stanowią 22% wszystkich odpowiedzi. Jedynie 3% respondentów wskazało, że rozwój
powiatu jest im obojętny. Oznacza to, iż spory odsetek mieszkańców pozytywnie ocenia sytuację
powiatu strzeleckiego.

OCENA POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI DO POWIATU STRZELECKIEGO
Problematyka poruszona w pytaniu opiera się na dwóch zagadnieniach. Pierwsze to: opinia
o współpracy, relacjach Powiatu z mieszkańcami. Drugie to poczucie przynależności do powiatu.
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Intencją tak sformułowanego pytania było badanie krzyżowe, z jednej strony opinii o współpracy,
komunikacji Powiatu z mieszkańcami, a z drugiej poczucia przynależności do wspólnoty, do Powiatu.
Należy to pytanie potraktować jako otwierające dyskusję, a nie jako podsumowanie dotyczące
interakcji pomiędzy mieszkańcem, a samorządem terytorialnym, władzą w Powiecie.
Wykres 21. Ocena poczucia przynależności do Powiatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Najwięcej respondentów zakreśliło odpowiedź: Wyczuwam słabą więź z Powiatem oraz
Czuję, że należę do wspólnoty (po 28% wskazań). Jednocześnie aż 19% ankietowanych stwierdziło, iż
ich poczucie przynależności do powiatu jest bardzo silne. Oznacza to, iż 75% osób biorących udział
w badaniu wyczuwa jakąkolwiek przynależność do powiatu strzeleckiego, z naciskiem na pozytywny
aspekt tego uczucia. Niemniej jednak, należy wziąć pod uwagę, iż wśród odpowiedzi, 14% wskazań
było na stwierdzenie „nie mam zdania”, a 11% respondentów nie czuje w ogóle przynależności do
powiatu.
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OCENA REALIZACJI ZADAŃ I INWESTYCJI NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO
Wykres 22. Ocena realizacji zadań i inwestycji na terenie powiatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Wykres radarowy przedstawia linie, która odzwierciedla skalę oceny od 1 do 5 (1 – bardzo
źle, 5 – bardzo dobrze) poszczególnych kategorii. Obszary zadań, które były oceniane w tym pytaniu
to:
1.

Ochrona środowiska, ekologia

2.

Edukacja przedszkolna

3.

Edukacja

4.

Transport

5.

Kultura

6.

Bezpieczeństwo

7.

Pomoc społeczna

8.

Opieka zdrowotna

9.

Mieszkanie

10. Rekreacja
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11. Rynek pracy
12. Inwestycje w powiecie
Liczby 0, 50… aż do 200 oznaczają liczbę ocen wyrażonych przez mieszkańców w danej
kategorii.
Spośród kategorii najsłabiej zostały ocenione: rynek pracy, mieszkanie, inwestycje
w powiecie oraz transport. Rynek pracy 150 osób oceniło bardzo źle (1), zaś 1114 osób źle (2). Z kolei
zadania realizowane na terenie powiatu strzeleckiego w ramach budownictwa mieszkaniowego
zostały określone przez 148 mieszkańców bardzo źle (1), a 117 ankietowanych – źle (2). Nieco lepiej
jest postrzegany transport publiczny (100 osób oceniło transport bardzo źle, 89 – źle, 115 –
przeciętnie) oraz inwestycje w powiecie (86 osób oceniło inwestycje bardzo źle, 96 – źle, 107 –
przeciętnie). Jest to bardzo znaczący sygnał, że muszą to być kluczowe obszary w diagnozowaniu
problematyki, celów, kierunków rozwojowych, a także zadań operacyjnych.
PRIORYTETOWE OBSZARY ROZWOJU NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO
Kolejne pytanie bezpośrednio wynika z poprzedniego tj. oceny zadań oraz inwestycji na
terenie powiatu. Respondenci mieli tutaj za zadanie przedstawić, które obszary są według nich
priorytetowymi w okresie 2014-2020.
Tabela 35. Propozycja 3 obszarów rozwoju, które powinny stanowić priorytet działań na terenie powiatu
w latach 2014-2020

LP.

NAZWA OBSZARU ROZWOJU

LICZBA WSKAZAŃ W ANKIETACH

1

OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA

50

2

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

31

3

DOSTĘPNOŚĆ DO EDUKACJI SZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

43

4

TRANSPORT

53

5

KULTURA

14

6

BEZPIECZEŃSTWO

27

7

OSOBY STARSZE

2

8

OPIEKA ZDROWOTNA

61

9

MIESZKANIE

73

10

REKREACJA

52

11

RYNEK PRACY

202

12

INWESTYCJE W POWIECIE

65

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wyróżnione zostały obszary, które według mieszkańców stanowią priorytet do rozwoju w
okresie 2014 – 2020. Najwięcej wskazań w zakresie konieczności skoncentrowania się na szukaniu
rozwiązań otrzymały takie obszary, jak: rynku pracy, mieszkalnictwo, opieka zdrowotna oraz
inwestycje w powiecie.

PLANY RELOKACYJNE MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO
Badani odpowiadali na pytania dotyczące planów związanych ze zmianą miejsca
zamieszkania poza obszar powiatu. Jest to istotne pytanie w kontekście odczuć, opinii społeczeństwa
o ogólnym poziomie życia, warunków, możliwości rozwoju na terenie powiatu.
Wykres 23. Plany zmiany miejsca zamieszkania w okresie najbliższych 5-7 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Większość ankietowanych (30% udzielonych odpowiedzi) zdecydowanie nie zamierza zmienić
swojego miejsca zamieszkania poza obszar powiatu, ponadto 25% respondentów raczej nie zamierza
tego robić. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż 19% osób biorących udział w badaniu rozważa
możliwość przeprowadzki, a 15% zdecydowanie lub raczej chce to uczynić. Taki rozkład odpowiedzi
oznacza, iż zdecydowana większość respondentów uważa, że ich życie w powiecie jest na takim
poziomie, że nie zamierzają oni zmienić miejsca zamieszkania poza jego obszar. Przy wytyczaniu
kolejnych kierunków rozwoju powiatu strzeleckiego należy jednak zwrócić uwagę na głosy tej części
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społeczeństwa, która na chwilą obecną nie widzisz szans dalszego prosperowania w jego granicach
i rozważa, albo w ogóle podjęła już decyzję, o zmianie miejsca zamieszkania.

ANALIZA NA PODSTAWIE ANKIET DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Kolejną grupą docelową badania ankietowego byli przedstawiciele przedsiębiorstw.
Ankietyzacji poddano nie tylko firmy, które mają swoje siedziby na terenie powiatu strzeleckiego, ale
także te, które prowadzą w jego granicach działalność. Ważne było wydzielenie tematu rynek pracy,
prowadzenie działalności gospodarczej, gdyż już na etapie diagnozy społeczno-gospodarczej ten
obszar pojawił się jako problematyczny. Ponadto przedstawiciele przedsiębiorstw mają inną
perspektywę oceny powiatu niż pozostałe grupy interesariuszy.
Zakresbadaniaankietowegoobejmowałnastępująceobszarytematyczne:
1. Dane o firmie: branża, rok rozpoczęcia działalności, wielkość zatrudnienia, siedziba firmy,
miejsce wykonywania działalności.
2. Ocena rozwoju prowadzonej działalności.
3. Ocena bieżącej sytuacji finansowej.
4. Korzystanie z zewnętrznych form wsparcia finansowego.
5. Warunki prowadzenia działalności.
6. Wsparcie lokalnej działalności.
7. Propozycja zadania do realizacji na terenie powiatu w okresie 2014-2020 z punktu widzenia
respondenta.
8. Podejście przedstawicieli samorządu terytorialnego do przedsiębiorstwa.
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DANE O FIRMIE
Na początku należy scharakteryzować grupę przedstawicieli przedsiębiorstw, które wzięły
udział w badaniu ankietowym.
Wykres 24. Rodzaje branż

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Zdecydowana większość przedstawicieli przedsiębiorstw, która wzięła udział w badaniu
ankietowym reprezentuje branże usługowe (59% ankietowanych). Wśród kolejnych wskazań znalazły
się: rolnictwo (14%), transport (11%), handel (8%), przemysł (3%).

Tabela 36. Rok rozpoczęcia działalności

ROK ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

% WYPEŁNIONYCH ANKIET

Do 1989r.

14

1990-2004

59

2005-2013

24

2014

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Większość firm (59%), która wzięła udział w badaniu ankietowym, powstała lub też prowadzi
działalność na terenie powiatu w okresie między 1990-2004. Z kolei 24% ankietowanych reprezentuje
firmy powstałe w okresie między 2005-2013, 14% w okresie do 1989r., a 3% zostało założonych
w 2014r.
Wykres 25. Struktura wielkości zatrudnienia

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Spośród wszystkich przedstawicieli firm, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, 51%
pracuje w mikroprzedsiębiorstwach (do 9 pracowników), 27% reprezentuje firmy jednoosobowe,
a 22% pracuje w firmach małych (do 49 pracowników).
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Wykres 26. Pierwsza siedziba firmy/ pierwsze miejsce wykonywania działalności

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Z danych wynika, że zdecydowana większość (93%) przedstawicieli firm, którzy wzięli udział
w badaniu ankietowym, reprezentuje firmy, które działają lub posiadają siedzibę od początku na
terenie powiatu strzeleckiego. Należałoby w dalszym procesie uspołeczniania zastanowić się nad
zagadnieniem, co przyciąga firmy, a co je z kolei zniechęca do działania na terenie niniejszego powiatu.
A zatem co jest jego słabą, a co mocną stroną w pozyskiwaniu firm, w konkurowaniu z jednostkami
ościennymi o nowe miejsca pracy, nowych przedsiębiorców.

121

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2014-2020

OCENA ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Pytanie dotyczyło zarówno możliwości rozwoju samej działalności gospodarczej na terenie
powiatu jak i elementu współpracy, relacji przedsiębiorca – samorząd terytorialny.
Wykres 27. Jak ocenia Pan/ Pani możliwość rozwoju prowadzonej działalności rolniczej/ pozarolniczej na
obszarze powiatu?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Najwięcej respondentów (36%) uznało, że ma przeciętne możliwości rozwoju na terenie
powiatu. Z kolei 33% ankietowanych oceniło te warunki jako dobre, a 14% nawet jako bardzo dobre.
Tyle samo osób biorących udział w niniejszym badaniu (tj. 14%) wskazało na znikome szanse rozwoju
działalności na terenie powiatu strzeleckiego. Zatem ogólna ocena możliwość rozwoju prowadzonej
działalności rolniczej/ pozarolniczej na obszarze powiatu jest pozytywna jeśli chodzi o dostrzeganie
silnych stron działalności gospodarczej, jak i wzajemnego pola oddziaływania w relacjach firma –
samorząd terytorialny. Nie należy jednak traktować tego pytania jako podsumowania analizy, a wstęp
do dialogu przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu, tym bardziej,
iż 1% respondentów w niniejszym pytaniu udzieliło odpowiedzi, iż nie widzą oni szans na dalszy
rozwój na terenie powiatu prowadzonej przez siebie działalności.
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OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI FINANSOWEJ
Wykres 28. Jak oceniają Państwo bieżącą sytuację finansową gospodarstwa/ firmy?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Ocena sytuacji finansowej firm funkcjonujących w powiecie strzeleckim jest ogólnie
pozytywna. Zaledwie po 3% firm deklaruje, że ich sytuacja finansowa jest na bardzo złym lub złym
poziomie. Najwięcej osób uznaje, że obraz ich finansów jest przeciętny (50%) oraz dobry (35%), a 9%
osób biorących udział w badaniu wskazał nawet na bardzo dobrą kondycję ich firmy.

KORZYSTANIE Z ZEWNĘTRZNYCH FORM WSPARCIA FINANSOWEGO
Tabela 37. Czy korzystali Państwo w ramach prowadzonej działalności rolniczej/ pozarolniczej z zewnętrznych
źródeł finansowania?

KATEGORIA
Instrumenty finansowe o charakterze komercyjnym (pożyczki, kredyty, inne)
Finansowanie ze środków europejskich (np. POKL, PO IG, pożyczki Jeremie)
Dotacje z budżetu Skarbu Państwa (np. Funduszu Pracy, PFRON, inne)
Inne – jakie, wymień
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

TAK
17
7
3
2

NIE
7
14
13
7
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Najwięcej respondentów deklaruje, że korzystało z instrumentów finansowych o charakterze
komercyjnym (pożyczek, kredytów). Nieco mniejsza grupa starała się o dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej. W dalszym etapie uspołeczniania procesu budowy strategii rozwoju należałoby
poruszyć kwestie dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie firm.

WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
Wykres 29. Jak ocenia Pan/ Pani warunki prowadzenia działalności rolniczej/ pozarolniczej na terenie
powiatu?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Większość respondentów wskazuje, że jest problem z możliwością pozyskania pracowników
z odpowiednimi kwalifikacjami. Pozostałe kategorie związane z warunkami prowadzenia działalności
gospodarczej zostały ocenione jako przeciętne.
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WSPARCIE LOKALNEJ DZIAŁALNOŚCI
Tabela 38. Które z niżej przedstawionych propozycji wsparcia lokalnej działalności są realizowane na terenie
powiatu?

KATEGORIA

TAK

NIE

Zrzeszanie przedsiębiorców, rolników, rzemieślników

13

16

Wsparcie finansowe przedsiębiorców, rolników, rzemieślników

7

22

Poziom infrastruktury technicznej

16

13

Poziom infrastruktury logistycznej

9

18

Pomoc formalna przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

12

17

Promocja przedsiębiorców, rolników, rzemieślników

10

20

Pomoc w znalezieniu lub wyszkoleniu kadry

9

21

Wsparcie w zatrudnianiu pracowników, doposażeniu stanowisk pracy

7

23

Pomoc w znalezieniu odpowiednich nieruchomości

4

20

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Respondenci stwierdzili, że nie mają wsparcia w zatrudnianiu pracowników, doposażaniu
stanowisk pracy, a także nie mają pomocy w znalezieniu lub wyszkoleniu kadry, czy brakuje im
wsparcia finansowego. Badani pozytywnie oceniają tworzenie stref ekonomicznych, poziom
infrastruktury technicznej i logistycznej, a także zrzeszanie przedsiębiorców, rolników, rzemieślników.
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PODEJŚCIE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO PRZEDSIĘBIORSTWA
Wykres 30. Jak oceniają Państwo podejście przedstawicieli samorządu terytorialnego do osób prowadzących
działalność rolniczą/ pozarolniczą?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Najwięcej

respondentów

uznało,

że

podejście,

relacje

przedstawicieli

samorządu

terytorialnego do osób prowadzących działalność gospodarczą jest neutralne (40% wskazań).
Natomiast 30% badanych twierdzi, że jest ono dobre, na właściwym poziomie, a 14% uważa, że jest
ono wręcz wyróżniające się. Należy zwrócić jednak uwagę, na fakt, iż 13% ankietowanych uważa
podejście to za niesprzyjające, a w 3% przypadków nawet za zniechęcające do prowadzenia
działalności gospodarczej.
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ANALIZA NA PODSTAWIE ANKIET DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ostatnia grupa docelowa, która poddana została badaniom ankietowym to przedstawiciele
organizacji pozarządowych. Środowiska organizacji pozarządowych są ważnym źródłem informacji
o funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego, zrzeszania mieszkańców, poziomu rozwoju
kapitału społecznego w powiecie
Zakresbadaniaankietowegoobejmowałnastępująceobszarytematyczne:
1. Obszar działalności organizacji pozarządowej.
2. Ocena kondycji organizacji pozarządowej.
3. Mocne strony organizacji pozarządowej.
4. Słabe strony organizacji pozarządowej.
5. Rozwój region, a fundusze pozyskiwane przez organizacje pozarządowe.
6. Współpraca z samorządem terytorialnym.
7. Formy współpracy organizacji pozarządowej z samorządem terytorialnym.
8. Rada działalności organizacji pozarządowej.
9. Potrzeby organizacji pozarządowych.
10. Propozycja zadania do realizacji na terenie powiatu strzeleckiego w okresie 2014-2020
z punktu widzenia respondenta

Na początku należy określić do jakich organizacji pozarządowych należą respondenci
niniejszego badania ankietowego oraz jaki jest ogólny obraz środowiska NGO w powiecie strzeleckim.
A zatem należy odpowiedzieć na pytania dotyczące obszaru działań (tutaj można było wskazać więcej
niż jeden), kondycji trzeciego sektora, jego słabych i mocnych stron.
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OBSZAR DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Tabela 39. Proszę zaznaczyć właściwy obszar działalności Państwa organizacji pozarządowej

KATEGORIA

LICZBA WSKAZAŃ

Pomoc społeczna

5

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

5

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

12

Edukacja i wychowanie

15

Ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego

2

Ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich

1

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

5

Ochrona i promocja zdrowia

4

Profilaktyka uzależnień

5

Wspomaganie i/ lub zrzeszanie organizacji

2

Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości

4

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

5

Inne

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Wskazywane działania, realizowane przez środowisko pozarządowe z powiatu strzeleckiego
to przede wszystkim: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, a także edukacja i wychowanie.
Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe działają w zdecydowanej większości w tych dwóch
obszarach.
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OCENA KONDYCJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Wykres 31. Jak ocenia Pan/ Pani kondycję swojej organizacji pozarządowej?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Przedstawiciele organizacji pozarządowych deklarują w 55%, że ich kondycja jest dobra,
a w 15% nawet bardzo dobra. Zatem wizerunek środowiska organizacji pozarządowych w ogóle, jego
sytuacja, ogólne warunki działalności jest pozytywny.

MOCNE STRONY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Tabela 40. Jakie są mocne strony Państwa organizacji pozarządowej?

KATEGORIA

LICZBA WSKAZAŃ W ANKIETACH

Wysokie przychody

2

Duża liczba członków/ pracowników

6

Rozpoznawalność organizacji w otoczeniu

15

Owocna współpraca ze społecznością lokalną

15

Wysokie kwalifikacje pracowników

11

Zaangażowanie członków/ pracowników

11

Realizacja ciekawych projektów

12

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Jako mocne strony przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu strzeleckiego
wskazali przede wszystkim: rozpoznawalność organizacji w otoczeniu, owocna współpraca ze
społecznością

lokalną,

wysokie

kwalifikacje

pracowników

oraz

zaangażowanie

członków/

pracowników, a także realizacja ciekawych projektów. Głównymi zaletami środowiska NGO jest zatem
społeczność lokalna, jej kapitał społeczny, chęć do angażowania się w sprawy społeczne, kulturalne.

SŁABE STRONY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Tabela 41. Jakie są słabe strony Państwa organizacji pozarządowej?

KATEGORIA

LICZBA WSKAZAŃ W ANKIETACH

Niskie przychody

17

Mała liczba członków/ pracowników

5

Niska rozpoznawalność organizacji w otoczeniu

1

Słaba współpraca ze społecznością lokalną

0

Niskie kwalifikacje pracowników

0

Niskie zaangażowanie członków/ pracowników

8

Brak realizacji ciekawych projektów

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Ankietowani wskazali, że głównymi słabymi stronami organizacji pozarządowych
funkcjonujących w granicach powiatu strzeleckiego są przede wszystkim: niskie przychody, niskie
zaangażowanie członków/ pracowników, a także mała liczba członków/pracowników.
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ROZWÓJ REGION, A FUNDUSZE POZYSKIWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Wykres 32. Czy widzą Państwo szansę na rozwój regionu dzięki funduszom pozyskiwanym przez organizacje
pozarządowe?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Respondenci w zdecydowanej większości (96% wskazań) zadeklarowali, że fundusze
pozyskiwane przez organizacje pozarządowe są szansą na rozwój regionu. Jest to istotne w kontekście
także silnych i słabych stron organizacji pozarządowych. Ocena, że fundusze mają ważny wpływ na
rozwój regionu, świadczy o tym, że należy ten proces wspierać w ramach współpracy samorządu
terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Środki te nie są postrzegane jako pozyskiwane na
własne cele organizacji, ale dla dobra ogółu społeczności lokalnej, która będzie korzystała z produktów
realizowanych działań.
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WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM
Wykres 33. Czy Państwa organizacja pozarządowa dąży do współpracy z samorządem terytorialnym?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Pytanie dotyczyło postrzegania samorządu terytorialnego jako partnera w realizowanych
działaniach, w którym respondenci jednoznacznie wskazali na chęć współpracy z samorządem,
nawiązanie lub też kontynuowanie współpracy. Warto by w takim razie przemyśleć w jaki sposób do
tej pory była prowadzona współpraca jednostek samorządu powiatowego ze środowiskiem NGO i na
odwrót, a także jak poprawić te relacje, jak rozwinąć działania partnerskie.
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FORMY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM
Tabela 42. Zaznacz formy współpracy dotyczące Państwa organizacji pozarządowej z samorządem
terytorialnym, które są stosowane w powiecie. Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

LICZBA
KATEGORIA
WSKAZAŃ
Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych

12

Tworzenie wspólnych zespołów – doradczych, opiniujących, inicjatywnych

5

Doradztwo i udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej w przygotowywaniu
13
projektów i pisaniu wniosków
Wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób
8
fizycznych organizacjom pożytku publicznego
Prowadzenie i udostępnianie bazy danych o organizacjach pozarządowych

6

Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych

9

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Przedstawiciele organizacji pozarządowych najczęściej wskazywali, że w powiecie strzeleckim
prowadzone jest doradztwo w zakresie przygotowywania projektów i pisania wniosków
o dofinansowanie. Jest to istotna informacja ze względu na wskazane słabe strony przez
respondentów tj. przede wszystkim niskie dochody organizacji, a co za tym idzie trudności związane
z realizacją ciekawych, potrzebnych projektów na terenie powiatu. Respondenci wskazali także na
popularyzację działalności organizacji pozarządowych przez samorząd, a co za tym idzie możliwość
szerszego dotarcia do społeczności lokalnych, a także potencjalnych partnerów, wolontariuszy,
członków. Ponadto ankietowani wskazali na współpracę w ramach konsultowania aktów prawnych,
wspieranie akcji promującej przekazanie 1% podatku, prowadzenie i udostępnianie bazy danych
o NGO oraz tworzenie wspólnych zespołów – doradczych, opiniujących, inicjatywnych.
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RADA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Wykres 34. Czy w Państwa powiecie działa Rada Działalności Pożytku Publicznego?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Zdecydowana większość (60%) respondentów odpowiedziała, iż na terenie powiatu
strzeleckiego nie działa rada pożytku publicznego. Odpowiedź taka może wskazywać na faktyczny brak
tego typu działalności, może jednak oznaczać brak danych o działaniach rady na terenie powiatu lub
na słaby przepływ informacji między radą a członkami organizacji pozarządowych.
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POTRZEBY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Tabela 43. Jakie są zgłaszane potrzeby organizacji pozarządowych z Państwa powiatu?

KATEGORIE

LICZBA
WSKAZAŃ

Brak

odpowiedniej

liczby

członków/

pracowników/

wolontariuszy

lub
5

niedostateczne ich kwalifikacje
Trudności we współpracy, angażowaniu społeczności lokalnej, w nawiązywaniu
7
partnerstw z innymi podmiotami z powiatu/ spoza powiatu
Trudności we współpracy z samorządem terytorialnym
Brak środków finansowych na działalność statutową

9

Trudności w sprostaniu wszystkim obowiązkom formalnym

2

Niewystarczająca liczba szkoleń, doradztwa dla organizacji pozarządowych

4

Braki lokalowe lub w wyposażeniu

10

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Najczęściej zgłaszane potrzeby przez organizacje pozarządowe, które deklarują respondenci,
to: braki lokalowe lub w wyposażeniu, brak środków finansowych na działalność statutową, trudności
we współpracy, angażowaniu społeczności lokalnej, w nawiązywaniu partnerstw z innymi podmiotami
z powiatu lub spoza jego obszaru.
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SUGEROWANE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO

Każda

ankieta

–

zarówno

skierowana

do

mieszkańców,

przedsiębiorstw

jak

i organizacji pozarządowych – zawierała tzw. kartę zadania, w której poproszono respondentów
o zaproponowanie priorytetowego zadania do realizacji na terenie powiatu strzeleckiego w okresie
programowania na lata 2014-2020. Ankietowaniu zostali poproszeni o wskazanie nazwy zadania,
krótkiego opisu oraz miejsca jego realizacji.
Zamieszczenie pytania w każdej ankiecie, do wszystkich grup docelowych badania
ankietowego, miało na celu zbadanie potrzeb w zakresie zadań o charakterze inwestycyjnym lub
nieinwestycyjnym (miękkim). Uwzględniono indywidualną perspektywę spojrzenia na potrzeby na
terenie powiatu strzeleckiego. Ponadto uwzględniono zróżnicowanie potrzeb u różnych grup
docelowych. Inne potrzeby ma przedsiębiorstwo, które działa na terenie powiatu strzeleckiego, inne
zaś mieszkaniec, a jeszcze inne organizacja pozarządowa. Jest to także ważna informacja dla władz
lokalnych, powiatowych oraz wojewódzkich odnośnie potrzeb powiatu.
Celem karty zadań było także wytyczenie przykładowych kierunków rozwoju powiatu
strzeleckiego.
Z pewnością propozycje zawarte w karcie zadania należy traktować jak pewną próbę
wskazania kierunku rozwoju dla powiatu strzeleckiego. Elementem uzupełniającym będą m.in.
konsultacje społeczne, na które zaproszeni zostaną wszyscy zainteresowani. Sam sposób dotarcia do
respondentów sprawia, że katalog zadań na lata 2014-2020 należy potraktować jako otwarty.
Informację podawały osoby, które są aktywne, zainteresowane sprawami regionu, uczestniczą
w sprawach swojego regionu, mają kontakt ze administracją publiczną.

PROPOZYCJE ZADAŃ DO REALIZACJI NA TERENIE POWIATU – PROPOZYCJA Z ANKIET DLA
MIESZKAŃCÓW
Respondenci wskazali, że ich zdaniem priorytetowe do realizacji w okresie 2014-2020 są takie
zadania, jak:
 Modernizacja stanu dróg na terenie powiatu.
 Wycinka drzew przy drogach.
 Budowa skate parku.
 Budowa parkingów w szczególności w Centrum w Strzelcach Opolskich.
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 Zadbanie o infrastrukturę rekreacyjną.
 Zakładanie centralnego ogrzewania w blokach.
 Renowacja elewacji starych bloków.
 Więcej oświetlenia w parku.
 Budowa obiektu rekreacyjnego na świeżym powietrzu.
 Urzędy przyjazne dla petenta.
 Segregacja śmieci przez mieszkańców.
 Małe mieszkania dla seniorów.
 Renowacja zamku w parku.
 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.
 Budowa kina.
 Więcej mieszkań socjalnych.
 Wysypisko śmieci, punkt segregacji śmieci na terenie miasta.
 Poprawa rynku pracy w zachodniej części powiatu.
 Zwiększenie inwestycji w rejonie Kalinów, Kalinowice, Niwki, Ligoty.
 Mieszkania dla młodych.
 Zapewnienie transportu na terenie miasta Strzelce Opolskie.
 Remonty ulic wraz z miejscami parkingowymi.
 Rynek pracy konkurencyjny, koordynacja działań w kierunku wspomagania nowo
powstających firm.
 Rozwój wiejski w kierunku zachodnim.
 Komunikacja zbiorowa między wsiami a miastem.
 Budowa kanalizacji.
 Poprawa infrastruktury drogowej.
 Budowa ścieżek rowerowych.
 Melioracja wsi, naprawa rowów i przepustów wodnych, zbiorników retencyjnych i stawów.
 Konserwacja parku Kalinowice.
 Utworzenie ścieżek spacerowych.
 Promocja miasta Strzelce Opolskie poprzez estetyczny wygląd rynku.
 Możliwość rozwoju i lokalizacji placówek bankowych.
 Likwidacja głównej drogi przez centrum.
 Rozwój kultury, stworzenie nowoczesnego centrum kulturalnego.
 Rozwój dzieci – ułatwienie rozwoju, dostęp do możliwości rozwoju ich zainteresowań.
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 Atrakcje wodne na basenie.
 Budowa drogi oraz chodników i ścieżek rowerowych.
 Rozbudowa krytej pływalni.
 Generalny remont odkrytych basenów letnich.
 Polepszenie komunikacji na terenie powiatu.
 Modernizacja dworca PKP i terenu wokół dworca.
 Utworzenie kanalizacji.
 Odbudować szkołę na mieszkania samotnej matki.
 Zadbanie i wysprzątanie terenu koło Rybaczówki, wysprzątanie lasu.
 Więcej ścieżek rowerowych.
 Zapewnienie młodzieży miejsca spotkań.
 Poprawa drogi i chodników na wsiach.
 Opieka zdrowotna – większy nacisk na profilaktykę.
 Dokończyć hale do segregacji śmieci.
 Opieka żłobkowa.
 Zapewnienie bezpieczeństwa – straż miejska.
 Rozbudowa pływalni o basen solankowy.
 Zwiększyć aktywność policji, szczególnie drogówka.
 Budowa Aquaparku.
 Organizacja atrakcji na świeżym powietrzu, zabawy, pikniki, wystawy, konkursy dla całych
rodzin.
 Kultura organizowana w przystępnych godzinach, kino, teatrzyki, więcej imprez na stadionie.
 Ochrona środowiska.
 Konsekwencja w egzekwowaniu przepisów.
 Opieka zdrowotna, dostęp do lekarzy specjalistów.
 Renowacja zamku.
 Czyste rowy i pobocza.
 Kosze na śmieci wzdłuż chodnika.
 Zagospodarowanie budynku i terenu po byłej szkole zawodowej.
 Obniżenie poziomu hałasu.
 Ukierunkowanie edukacji i kształcenia młodych ludzi tak by mogli znaleźć dobra prace na
terenie powiatu.
 Uruchomić zniszczone zakłady pracy.
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 Przyjazny urząd.
 Dostęp do żłobka i przedszkoli dla maluchów.
 Ulgi dla chroniących środowisko.
 Budowa obwodnicy.
 Poszerzyć ofertę mieszkaniowa dla młodych.
 Kontynuacja budowy Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu,
 Wyeliminowanie ruchu tranzytowego ciężarówek przez centrum miasta Strzelce Opolskie.
 Budowa parkingów w mieście, ul. Parkowa, plac targowy, ul. Kościuszki, na miejscu ruin
zamku.
 Edukacja szkolna - wieś - brak kompetentnej kadry nauczycielskiej, niski poziom nauczania we
wiejskich szkołach.
 Ścieżki rowerowe.
 Budownictwo mieszkaniowe dostępne dla ludzi młodych oraz pozyskiwanie inwestorów
gwarantujących nowe miejsca pracy.
 Pozyskiwanie nowych inwestorów. Mimo że w obrębie powiatu jest stosunkowo dużo
zakładów pracy, to są to zakłady proponujące pracę za najniższą krajową
 Aktywizacja dzieci i młodzieży, pozyskiwanie sponsorów spośród lokalnych przedsiębiorców
na rzecz aktywizacji młodzieży w powiecie.
 Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla dzieci w wieku żłobkowym
i przedszkolnym w powiecie.
 Budownictwo mieszkaniowe w tym socjalne.
 Połączenie

Strzelec

Opolskich

węzłem

komunikacyjnym

(PKS,

inni

przewoźnicy)

z atrakcyjnymi miejscami turystycznymi w regionie i kraju.
 Miejsca parkingowe – miejsce: centrum miasta, osiedle Piastów.
 Budowa kanalizacji na terenach, które w planie zagospodarowania przestrzennego są
przewidziane pod budownictwo jednorodzinne, zabudowę szeregową, itp.
 Budowa wielorodzinnego budynku dla młodych ludzi (kredyt + środki własne + udział gminy)
odnowienie klatek schodowych w zasobach komunalnych.
 Obwodnica Strzelec Opolskich.
 Przywrócenie połączenia kolejowego z Kędzierzynem-Koźlem.
 Duży nacisk powinno się kłaść na inkubatory przedsiębiorczości.
 Likwidacja domowych kotłowni na węgiel i zmiana ich na bardziej ekologiczne – środek
miasta, a ludzie palą w piecach i na dodatek zwykłymi domowymi śmieciami.
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 Jest za mało żłobków, przedszkoli.
 Budownictwo mieszkaniowe – mieszkania dostępne dla młodych rodzin.
 Pomysł na opiekę nad dziećmi do lat 3 brak miejsc w żłobku trudności z dostaniem się do
żłobka, brak ścieżek rowerowych.
 Tańsza ziemia, miejsca pracy, przyciąganie inwestorów przy autostradzie, tańsza ziemia, ulgi
podatkowe dla inwestorów nie tylko zagranicznych, przede wszystkim ulgi i zwolnienia
podatkowe dla miejscowych firm.
 Kino! Strzelczanie jeżdżą do kin w Opolu, Gliwicach.
 Budowa żłobków by wspierać politykę prorodzinną – jeden na całe Strzelce to mało.
 Poprawa jakości dróg: - chodniki dostosowane do wózków dziecięcych i inwalidzkich. –
parkingi.
 Osiedle Piastów Śl. Budowa parkingów przed blokami.
 Południowa obwodnica miasta.
 Odbudowa placu zabaw w miejscowości Rozmierz (o boisku nie wspomnę, chociaż też by
wymagało małej modernizacji). Następnie budowa ścieżek rowerowych.
 Renowacja i odnowa infrastruktury przy placu Żeromskiego – odrestaurowanie
i zaaranżowanie na nowo tzw. „piramid” – zadbanie o zieleń – stworzenie miejsc aktywnego
wypoczynku.
 Budownictwo wielorodzinne (od 1989 roku nie wybudowano ani jednego budynku tego
typu).
 Remont drogi prowadzącej ze Strzelec Opolskich do Dziewkowic. Remont powinien
obejmować nie tylko naprawę nawierzchni, ale również usunięcie starych drzew rosnących
wzdłuż trasy, które zagrażają bezpieczeństwu ze względu na ich zły stan.
 Drogi, poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa poruszania się po nich. Chodzi o drogę
Rozmierka Grodzisko (zniszczone od lat pobocza i liczne wypadki spowodowane złą
nawierzchnią).
 Połączenie komunikacyjne (chodnik i droga rowerowa) od Strzelec Op. Do Rożniątowa i od
Strzelec Op. Do Rozmierki (kierunek po byłej cementowni).
 Nowe ośrodki rekreacyjne i kulturowe, które pomogą młodym ludziom w kształceniu, ale
również osobom starszym, by zapewnić im miejsca do spędzania czasu. W naszym powiecie
jest wiele pustych, zaniedbanych miejsc, na których powinno wybudować się różnego typu.
 Wymiana azbestowych rur sieci wodociągowej w sołectwie Nowa Wieś.
 Zrobienie porządku z centrum osiedla Piastów, chodniki deptaki itd.
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 Remonty dróg i poprawa bezpieczeństwa na nich – w mieście powinny powstać na terenach
zamieszkałych mijanki, kwietniki na drogach utrudniające szybką jazdę, podwyższone
skrzyżowania na wzór niemieckich osiedli. Budowa małych rond. Monitoring miasta.
 Zwiększenie atrakcji na pływalni – jacuzzi.
 Wyposażenie ogródków przedszkolnych.
 Budownictwo mieszkaniowe – mieszkania dwupokojowe zamiast nowych miejsc na
budownictwo jednorodzinne ścieżki rowerowe remonty dróg place zabaw dla dzieci.
 Uporządkowanie przestrzeni komunikacyjnej – utworzenie miejsc parkingowych.
 Postawienie tablic dwujęzycznych w całym powiecie.
 Nowe miejsca pracy w przedszkolach! Brak nianiek oraz pomocy nauczyciela. A dzieci są coraz
młodsze. Zbyt krótkie otwarte są przedszkola na wsiach.
 Budowa mieszkań o niskim czynszu średniego standardu za pomocą partnerstwa publicznoprywatnego.
 Zwiększanie atrakcyjności i promowanie terenów na budowę zakładów przemysłu lekkiego i
przemysłu wysokich technologii.
 Ścieżki rowerowe lub pasy oddzielające pieszych od rowerzystów na chodnikach (bez
bezsensownych przerw jakie istnieją na ulicy bocznicowej, z powodu, których rowerzyści i tak
jadą ulicą)
 Kanalizacja sołectwa Szymiszów.
 Zburzyć lub wyremontować zamek w parku i zagospodarować teren.
 Tanie budowanie dla młodych – gmina powinna wydzielić tereny pod budownictwo domków
jednorodzinnych, które będą uzbrojone i w pełni gotowe by postawić na nich dom
 Ekologia i czystość zwłaszcza na osiedlu Piastów.
 Pobudzanie, wspieranie powstawania małych lokalnych firm.
 Budowa i modernizacja dróg oraz budowa mieszkaniowa.
 Budowa nowych mieszkań socjalnych oraz dla młodych.
 Budowa drogi między miejscowościami Rozmierz i Grodzisko, droga ta nie tylko ułatwiłaby
dojazd rolnikom, ale mogłaby być wykorzystywana jako miejsce rekreacji dla mieszkańców.
 Dalsza rewitalizacja parku miejskiego, budowanie nowych mieszkań (i wsparcie przy ich
zakupie dla młodych osób).
 Rozbudowa parkingów na osiedlu Piastów Śląskich przy bloku nr 7, przy każdym innym
budynku jest duża ilość miejsc do parkowania jednak u nas wciąż ich brakuje trzeba cisnąć się
w wąską uliczkę przy czym rysuje się samochód gałęziami.
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 Budowa osiedlowych parkingów – np. przy ul. Rychla, gdzie w związku z niedoborem miejsc
parkingowych, samochody parkują gdzie tylko można, a także w miejscach które
uniemożliwiają przejazd samochodom uprzywilejowanym (pogotowie ratunkowe, straż).
 Umożliwienie pracy przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) w godzinach adekwatnych do
godzin pracy rodziców, a nie rodziców/ matek niepracujących – do 13 godz.
 Przebudowa infrastruktury drogowo- chodnikowej na osiedlu / centrum osiedla/
 Budowa chodników, dróg, usprawnienia osobom starszym i niepełnosprawnym
 Utworzenie działającej strony internetowej z dostępem do lekarzy ich dyżurów w gabinetach
prywatnych jak i w placówkach służby zdrowia z uwzględnieniem cenny za wizyty.
 Utworzenie ścianki wspinaczkowej.
 Zagospodarowanie terenu wokół byłego stadionu budowlani na market. Brak w tym rejonie
miasta sklepu
 Wysypisko śmieci spełniające standardy europejskie.
 Wyposażenie placów zabaw w przedszkolach, w mieście i na wsi.
 Budowa ścieżki rowerowej do Rożniątowa, wyłączenie z ulicy marka prawego samochodów
ciężarowych, tworzenie nowych miejsc pracy, zbywanie działek pod usługi przemysłowe,
budowa nowych mieszkań.
 Naprawa początku ulicy Nowowiejskiej od strony małego mostu, która jest w kiepskim stanie,
oraz koniec tej drogi przy wyjeździe z nowej wsi na obwodnicę miasta od strony Opola, strach
tam jechać autem, buja gorzej niż na morzu.
 Budowa kolejnych etapów krytej pływalni oraz remont odkrytej monitoring w parku oraz na
dworcu PKP i okolic uporządkować tereny koło PKP i PKS jak również wloty i wyloty z miasta.
 Siłownia zewnętrzna na osiedlu Piastów Śląskich dalsza rozbudowa basenu- atrakcje dla
dzieci i osób starszych spa, biały orlik – skate park w letnich miesiącach polepszenie jakości
wody płynącej.
 Stworzenie miejsc, w których młodzi mogliby spędzać swój wolny czas, mowa tu o kinie,
lokalu o charakterze rozrywkowym.
 Wyznaczenie strefy przemysłowej dla nowych inwestorów (strategicznych).
 Modernizacja dróg m.in. Ulica Karola Miarki przy wyjeździe na ulicę dworcową.
 Zagospodarowanie stadionu budowlanych i resztę terenu po agromecie
 Poprawa infrastruktury drogowej; polepszenie nawierzchni, poprawienie skrajni pasa
drogowego
 Stworzenie nowych miejsc pracy.
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 Otwarcie baru ,restauracji.
 Utworzenie letniego parku miejskiego.
 Pomoc w rozwoju małych firm rozpoczynających działalność gospodarczą.
 Poprawa stanu dróg w powiecie.
 Organy działające w zakresie bezpieczeństwa – akcje informacyjne i prewencyjne, bardziej
zdecydowane działania w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie.
 Remont drogi Strzelce- Kadłub.
 Budowa ścieżek rowerowych.
 Podniesienie poziomu edukacji w szkołach.
 EkoModernizacja w zakresie źródła ogrzewania i zasilania w energię elektryczną budynków.
 Remont dróg tego wymagających - być może z uwzględnieniem pasa dla rowerzystów.
 Realizacja programów zdrowotnych skierowanych do osób starszych.
 Rewitalizacja Amfiteatru w Górze Świętej Anny.
 Budowa żłobka i przedszkola.
PROPOZYCJE ZADAŃ DO REALIZACJI NA TERENIE POWIATU – PROPOZYCJA Z ANKIET DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW
 Drogi na terenie powiatu.
 Parkingi w centrum miasta.
 Gazyfikacja wsi.
 Instalacja oświetlenia, lamp.
 Tworzenie żłobków i przedszkoli – przyciągnie to młode rodziny i zachęci je do zamieszkania
w mieście, to zaś zwiększy popyt na usługi i konsumpcję.
 Remont dróg powiatowych.
 Nowe zakłady produkcyjne.
 Renowacja elewacji.
 Poprawa stanu wodociągów i wody na terenie miasta Strzelce Opolskie.
 Parking na rynku.
 Potrzeba powiązań transportowych z Opolem, Gliwicami i Kędzierzynem-Koźlem.
 Remont chodnika, wiaduktu na ul. Chabryki.
 Parkingi w centrum miasta, najlepiej za dużą apteką.
 Miejsca parkingowe.
 Poprawa w oznakowaniu kierunków gdzie mieszczą się firmy, budowa miejsc parkingowych
w centrum miasta.
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 Postawienie tablic dwujęzycznych miejscowości w naszym powiecie.
 Wspieranie lokalnej działalności poprzez odciążenia płacowe(ulgi) a ograniczenie napływu
zagranicznych korporacji handlowych. Otwarcie się na przemysł i produkcję.
 Dofinansowanie na zakup maszyn i urządzeń - związane z zatrudnieniem nowych
pracowników.
 Lepszy dostęp do środków unijnych dla średnich przedsiębiorstw.
 pozyskanie firm produkcyjnych.
 Niższe podatki.
 Szkolenia np. dla spawaczy.
 Najważniejsze to obniżyć koszty funkcjonowania firmy oraz prowadzić prawidłową politykę
związaną ze szkoleniem kadr.
 Zwiększenie kooperacji z większymi ośrodkami miejskimi, w których jest kadra pracownicza.

PROPOZYCJE ZADAŃ DO REALIZACJI NA TERENIE POWIATU – PROPOZYCJA Z ANKIET DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 Plac rekreacyjny z postojem samochodów.
 Zakup busa w celu dowożenia osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu
samopomocy w Strzelcach Opolskich.
 Tworzenie ścieżek rowerowych.
 Budowa budynku, w którym mieściły by się m.in. Szatnie wraz z zapleczem, sala
konferencyjna, magazyny na sprzęt itp. Budynek tego typu jest nieodzowny w
funkcjonowaniu klubu na poziomie rozgrywek krajowych. Aktualnie brak dostępu do takich
urządzeń.
 Remont drogi dojazdowej do centrum integracji społecznej.
 Utworzenie Domu Dziennego Pobytu – organizacja różnych form zajęć, integracja osób
niepełnosprawnych i samotnych; aktywizacja tych osób.
 Przeszkolenie pracowników Urzędu Miejskiego – wypełnianie i rozliczanie wniosków i
projektów.
 Szkolenia za zakresu tworzenia produktów o zasięgu ponadlokalnym we współpracy z innymi
organizacjami.
 Szkolenie z obowiązujących zasad prowadzenia stowarzyszenia.
 Szkolenie z księgowości.
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 Szkolenie z pisania projektów do grantodawców zewnętrznych.
 Stworzenie kompleksowego programu pomocy osobom w podeszłym wieku.
 Sieciowy projekt angażujący kilka NGO, kilka samorządów i sferę biznesową.
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WNIOSKI

W wyniku realizacji badania ankietowego otrzymano 469 ankiet, z czego 405 od mieszkańców
powiatu strzeleckiego. Wśród mieszkańców szczególnie aktywną grupą były kobiety. Nie
zdominowały one jednak badania, gdyż ich udział stanowi 54%. Oznacza to, iż zaangażowanie
mieszkańców w życie publiczne powiatu strzeleckiego rozkłada się równomiernie z punktu widzenia
struktury płci.
Z kolei struktura wiekowa jest stosunkowo zróżnicowana. Największą reprezentację mają
osoby w wieku 21-30 (27%). Odsetek procentowy dwóch skrajnych grup wiekowych, tj.: powyżej 60
lat oraz między 15 a 20 rokiem życia jest najmniejszy i wynosi odpowiednio 8 i 4%. Jest to ważna
informacja z perspektywy aktywizowania osób najmłodszych oraz najstarszych do zaangażowania
w życie społeczne powiatu.
Struktura wykształcenia mieszkańców jest również zróżnicowana. Największa grupa
uczestników to osoby z wykształceniem wyższym (26%) i średnim (24%). Pozostałe osoby stanowią
udział poniżej 20 punktów procentowych.
Największa grupa respondentów deklaruje zatrudnienie w strefie budżetowej (38%). Nieco
mniejsza zaś w przedsiębiorstwach prywatnych (24%). Najmniej liczni są uczniowie/ studenci,
emeryci/ renciści oraz bezrobotni, odpowiednio: 5, 4 i 18 punktów procentowych.
Mieszkańcy w większości (64%) są zadowoleni z jakości życia na terenie powiatu
strzeleckiego. Z kolei 4% badanych orzekło, że ich poziom życia jest bardzo zły, a 18%, że jest raczej
zły.
Wyrównana jest wielkość grupy, która deklaruje poczucie przynależności do powiatu oraz
tych, którzy deklarują słabą więź z nim (po 28% wskazań). Niemniej jednak, 75% ankietowanych
wyczuwa jakąkolwiek przynależność do powiatu strzeleckiego, z naciskiem na pozytywny aspekt tego
uczucia.
Z kolei udział osób, które nie zamierzają zmienić miejsca zamieszkania w okresie najbliższych
5-7 lat wynosi około 30% ogółu ankietowanych. Przy wytyczaniu kolejnych kierunków rozwoju
powiatu strzeleckiego należy jednak zwrócić uwagę na głosy tej części społeczeństwa, która na chwilą
obecną nie widzisz szans dalszego prosperowania w jego granicach i rozważa (19% respondentów
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badania), albo w ogóle podjęła już decyzję, o zmianie miejsca zamieszkania (około 15%
ankietowanych) poza granice powiatu.
Na poziomie prawie 41% kształtuje się odsetek osób pozytywnie rozpatrujących sytuację
w powiecie strzeleckim. Uczestnicy, którzy deklarują, że nie dostrzegają rozwoju powiatu, stanowią
34% ogółu ankietowanych. Koniec końców taki rozkład odpowiedzi oznacza, iż spory odsetek
mieszkańców pozytywnie ocenia sytuację powiatu strzeleckiego.
Respondenci niemal jednogłośnie orzekli, że Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego jest
potrzebna. Negatywne odpowiedzi stanowią zaledwie 2% wskazań.
Ponadto, mieszkańcy powiatu widzą dużą potrzebę w rozwoju obszaru związanego z rynkiem
pracy, transportem, budownictwem mieszkaniowym, inwestycjami w infrastrukturę drogową. Są to
kategorie, które pojawiają się zarówno w tzw. karcie zadań priorytetowych do realizacji w okresie
2014-2020, a także w pytaniach zamkniętych, w oparciu o skalę odpowiedzi 1-5 (1- bardzo źle, 5bardzo dobrze).

PRZEDSIĘBIORSTWA
Zdecydowana większość przedstawicieli przedsiębiorstw, która wzięła udział w badaniu
ankietowym reprezentuje branże usługowe (59% ankietowanych).
Większość firm (59%), która wzięła udział w badaniu ankietowym, powstała lub też prowadzi
działalność na terenie powiatu strzeleckiego w okresie między 1990-2004.
Spośród wszystkich przedstawicieli firm, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, 51%
pracuje w mikroprzedsiębiorstwach (do 9 pracowników), 27% reprezentuje firmy jednoosobowe,
a 22% pracuje w firmach małych (do 49 pracowników).
W badaniu wzięli udział przedsiębiorcy przede wszystkim posiadający siedzibę na terenie
powiatu pierwotnie, od momentu założenia działalności.
Najwięcej respondentów (36%) uznało, że ma przeciętne możliwości rozwoju na terenie
powiatu. Z kolei 33% respondentów oceniło te warunki jako dobre. Zatem ogólna ocena możliwość
rozwoju prowadzonej działalności rolniczej/ pozarolniczej na obszarze powiatu strzeleckiego jest
pozytywna jeśli chodzi o dostrzeganie silnych stron działalności gospodarczej, jak i wzajemnego pola
oddziaływania w relacjach firma – samorząd terytorialny.
Ocena sytuacji finansowej firmy jest ogólnie pozytywna. Zaledwie po 3% przedstawicieli firm,
którzy wzięli udział w niniejszym badaniu deklaruje, że ich sytuacja finansowa jest na bardzo złym
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poziomie, lub na złym. Najwięcej osób uznaje, że obraz ich finansów jest przeciętny (50%) oraz dobry
(35%). Co więcej, 9% respondentów oceniło tę sytuację jako bardzo dobrą.
Najwięcej respondentów deklaruje, że korzystało z instrumentów finansowych o charakterze
komercyjnym (pożyczek, kredytów). Nieco mniejsza grupa starała się o dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej. Dlatego też na dalszym etapie uspołeczniania procesu budowy strategii rozwoju
należałoby poruszyć kwestie dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych.
Najwięcej

respondentów

uznało,

że

podejście,

relacje

przedstawicieli

samorządu

terytorialnego do osób prowadzących działalność gospodarczą jest neutralne (40% wskazań).

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Najwięcej osób reprezentujących organizacje pozarządowe z terenu powiatu strzeleckiego
działa na rzecz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz edukacja i wychowanie. Większość
respondentów (70%) ocenia kondycję organizacji pozytywnie: 55% dobrze, 15% bardzo dobrze. Mocne
strony zostały przez nich określone jako: potencjał społeczny, zaangażowanie członków, ich
kompetencje. Jako główna strona zostały określone niskie dochody organizacje pozarządowe, co też
ma swoje przełożenie na angażowanie członków, realizację ciekawych projektów.
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