Maj 2021

RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2020 ROK

WSTĘP
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie
gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Strzeleczki w 2020 roku.

I.

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Strzeleczki położona jest na Nizinie Śląskiej, w południowo - środkowej części
województwa opolskiego, w dorzeczu Białki i Osobłogi. Zajmuje obszar 117 km2., a 1/3 jej
powierzchni zajmują kompleksy leśne Borów Niemodlińskich. Gmina zlokalizowana jest przy
trasach komunikacyjnych: drogi wojewódzkiej nr DW409 Dębina – Strzelce Opolskie, od Opola
dzieli ją odległość 34 km, od Prudnika 26 km, od Krapkowic 10 km, a od autostrady A4 tylko 12
km.
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Na terenie Gminy Strzeleczki występują drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne:
a) Drogi wojewódzkie
Droga Nr 409 relacji Dębina – Strzelce Opolskie
Droga Nr 414 relacji Prudnik – Opole
- o łącznej długości 19,5 km
b) Drogi powiatowe
Przez teren gminy przebiegają następujące drogi powiatowe:
Droga nr 1811 O relacji Kornica - Dobra
Droga nr 1833 O relacji Strzeleczki – Racławiczki
Droga nr 1837 O relacji Dobra – Rzepce
Droga nr 1846 O relacji Dobra – Nowy Bud
Droga nr 1255 O relacji Pisarzowice – Buława
Droga nr 1207 O relacji Błażejowice – Smolarnia
- o łącznej długości 29,2 km.
c) Drogi gminne
Sieć dróg uzupełniają gminne drogi publiczne, o łącznej długości 49,191 km.
Gminę Strzeleczki na dzień 31.12.2020 roku zamieszkiwało 7.128 osób, z tego w Strzeleczkach
1.546 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 60,76 os./km². Gminę zamieszkuje przeważnie
rdzenna ludność śląska. Część mieszkańców należy do mniejszości narodowej niemieckiej
i posiada podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie.
Wykaz ludności wg stanu na 31.12.2020 r.
Nazwa miejscowości/ liczba mieszkańców (wg stanu na dzień
31 grudnia 2020 r.)
Gmina Strzeleczki

7128

Sołectwa i Przysiółki:
Dobra

776

Dziedzice

418

Komorniki

488

Kujawy

629

Łowkowice

581

Moszna

314

Pisarzowice

422

Racławiczki

742

Smolarnia

301

Strzeleczki

1546
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Ścigów

324

Wawrzyńcowice

64

Zielina

523

Gminę tworzy 13 sołectw: Dobra z przysiółkiem Nowy Bud, Dziedzice, Komorniki z przysiółkiem Nowy
Młyn, Kujawy, Łowkowice, Moszna z przysiółkiem Urszulanowice, Pisarzowice z przysiółkiem Buława,
Racławiczki, Smolarnia z przysiółkiem Serwitut, Strzeleczki, Ścigów z przysiółkiem Kopalina,
Wawrzyńcowie i Zielina.
Przyrost naturalny:
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Seniorzy w gminie Strzeleczki
*stan na dzień 31.12.2020 r.
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II.

703

709

RAZEM

Mężczyźni

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Przedszkola
Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach
Szkoły Podstawowe:
Szkoła Podstawowa w Dobrej
Szkoła Podstawowa w Komornikach
Szkoła Podstawowa w Racławiczkach
Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach
Szkoła Podstawowa w Zielinie
Instytucje kultury:
Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach
Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach
Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach
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III.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY:

Udział dochodów własnych do dochodów ogółem:
40 000 000,00
35 000 000,00

34 103 123,30

30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00

14 977 053,63

15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00

Wykonanie dochodów ogółem

Wykonanie dochodów własnych

* Dochody własne rozumiane jako dochody gminy pomniejszone o subwencje i dotacje z budżetu państwa

Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem:

5 992 950,17

36 133 756,29
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Dochody gminy w latach 2008-2020
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Kwota zobowiązań finansowych Gminy Strzeleczki w stosunku do
wykonanych dochodów ogółem w latach 2014-2020
6 000 000,00

4 780 423,74 zł
20,2%

5 000 000,00

4 831 071,61 zł
19,3%

4 000 000,00

3 618 861,84 zł
13,3%

3 354 778,34 zł
12,6%

3 000 000,00

2 000 000,00

1 379 494,01 zł
4,1%
573 760,49 zł
1,5%

2 159 378,54 zł
8,1%

1 000 000,00

0,00

2013

2014
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 roku
Sołectwo Dobra

Dział Rozdział Wyszczególnienie
630 Turystyka
63095 Pozostała działalność
Zakup materiałów oraz remont domku na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego
Remont mostów na terenie ośrodka wypoczynkowego i poprawa
Infrastruktury
801 Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola
Zakup lustra logopedycznego i krzesełek do przedszkola
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup i montaż oświetlenia na ulicy Sportowej
90095 Pozostała działalność
Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych i skwerów na
terenie sołectwa
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność
Organizacja imprez okolicznościowych

Wykonanie
19 999,58
19 999,58
8 549,58
11450,00
475,60
475,60
475,60
11 467,53
3 306,35
3 306,35
8 161,18
8 161,18
3 778,87
3 778,87
1 498,88

RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2020 ROK
Zakup wykładziny do kuchni przy świetlicy
wiejskiej
Zakup strojów dożynkowych
Ogółem sołectwo:
Sołectwo Dziedzice

Dział Rozdział Wyszczególnienie
010 Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
01095
Czyszczenie rowów melioracyjnych
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
Zakup rur na przepusty
801 Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola
Wymiana okien w przedszkolu w Dziedzicach
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność
Budowa siłowni zewnętrznej
Podłączenie instalacji elektrycznej do blaszaka
Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych
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479,99
1 800,00
35 721,58

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność
Zakup wyposażenia do świetlicy
Organizacja integrujących imprez sołeckich
Remont oraz malowanie świetlicy wiejskiej
926 Kultutra fizyczna
92695 Pozostała działalność
Zakup siatek na boisko wiejskie
Ogółem sołectwo:

Wykonanie
9 298,00
9 298,00
9 298,00
492,00
492,00
492,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4 654,51
4 654,51
2 995,49
564,00
1 095,02
2 669,53
2 669,53
552,97
1 116,56
1 000,00
293,00
293,00
293,00
22 407,04

Sołectwo Kujawy
Dział Rozdział Wyszczególnienie
010 Rolnictwo i łowiectwo
01095 Pozostała działalność
Melioracja rowów
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
Zakup sprzętu i materiwłów dla OSP Zielina
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność
Koszenie trawy na placu zabaw
Zakup kompletów biesiadnych
Zakup namiotu biesiadnego
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność
Doposażenie biblioteki w Zielinie
Organizacja imprez wiesjskich
926 Kultutra fizyczna

Wykonanie
3 150,00
3 150,00
3 150,00
6 497,50
6 497,50
6 497,50
11 490,00
11 490,00
4 500,00
4 000,00
2 990,00
883,22
883,22
500,00
383,22
9 000,00
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92695

Pozostała działalność
Zakup strojów na zawody sportowe
System nawadniania na boisku w Kujawach
Ogółem sołectwo:
Sołectwo Moszna

Dział Rozdział Wyszczególnienie
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
Remont ul. Prudnickiej
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność
Zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność
Organizacja spotkań integracyjnych
Ogółem sołectwo:
Sołectwo Racławiczki

Dział Rozdział Wyszczególnienie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność

Zagospodarowanie placu, zakup nowych urządzeń i przeniesienie placu
zabaw

926

Zakup paliwa do kosiarki
Zakup elementów architektury krajobrazu i zieleni ozdobnej
Kultura fizyczna
92695 Pozostała działalność
Modernizacja systemu nawadniania boiska sportowego
Ogółem sołectwo:
Sołectwo Łowkowice

Dział Rozdział Wyszczególnienie
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
Równanie dróg, zbieranie poboczy, zakup kamienia
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
Zakup wyposażenia dla OSP
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność
Zakup i montaż huśtawki, zmiana projektu placu zabaw
Zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej
Zakup gabloty informacyjnej
Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych, bieżące remonty
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9 000,00
1 000,00
8 000,00
31 020,72

Wykonanie
16 000,00
16 000,00
16 000,00
1 320,26
1 320,26
1 320,26
1 600,00
1 600,00
1 600,00
18 920,26

Wykonanie
24 676,20
24 676,20
23 176,22
499,98
1 000,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
35 176,20

Wykonanie
4 493,05
4 493,05
4 493,05
5 000,00
5 000,00
5 000,00
12 105,99
12 105,99
7 999,99
2 800,00
1 200,00
106,00

RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2020 ROK
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność
Malowanie świetlicy wiejskiej w Komornikach
926 Kultura fizyczna
92695 Pozostała działalność
System nawadniania boiska w Komornikach
Ogółem sołectwo:
Sołectwo Strzeleczki

Dział Rozdział Wyszczególnienie
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
Wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnej
Remont nawierzchni drogi
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność
Materiały i utrzymanie terenów zielonych
90015 Pozostała działalność
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II w Strzeleczkach
- zakup map do celów projektowych
Ogółem sołectwo:

11
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
28 599,04

Wykonanie
30 330,30
30 330,30
28 830,50
1499,80
6 311,40
3 500,00
3 500,00
2 811,40
2 811,40
36 641,70

Sołectwo Ścigów
Dział Rozdział Wyszczególnienie
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
Zakup kamienia oraz równanie dróg
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
Zakup wyposażenia dla OSP Ścigów
Zakup materiałów oraz przeprowadzenie remontu pomieszczenia
gospodarczego przy remizie OSP
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność
Zakup materiałów na plac zabaw
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność
Organizacja imprez ludowo-integracyjnych
Zakup materiałów biurowych
Doposażenie świetlicy
Ogółem sołectwo:

Wykonanie
3687,20
3687,20
3687,20
9 187,54
9 187,54
7 994,91
1 192,63
3 848,73
3 848,73
3 848,73
2 379,48
2 379,48
795,15
361,36
1 222,97
19 102,95
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Sołectwo Zielina

Dział Rozdział Wyszczególnienie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
Zakup wyposażenia dla OSP Zielina
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
Zakup wyposażenia SP w Zielinie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wymiana oświetlenia na ul. Słonecznej
90095 Pozostała działalność
Poprawa infrastruktury i pielęgnacja terenu zielonego na placu zabaw
w Zielinie
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność
Doposażenie biblioteki
Wydatki na organizację imprez na terenie sołectwa
Zakup strojów dożynkowych
926 Kultura fizyczna
92695 Pozostała działalność
System nawadniania na boisku w Kujawach
Ogółem sołectwo:
Sołectwo Komorniki

Dział Rozdział Wyszczególnienie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
Doposażenie OSP Łowkowice
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup i montaż 2 lamp ulicznych hybrydowych
90095 Pozostała działalność
Zakup grilla
Zakup materiałów do pielęgnacji i upiększanie terenów zielonych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność
Remont świetlicy wiejskiej w Komornikach
Doposażenie biblioteki
926 Kultura fizyczna
92695 Pozostała działalność
System nawadniania w Komornikach
Ogółem sołectwo:
Sołectwo Smolarnia

Dział Rozdział Wyszczególnienie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
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Wykonanie
2 499,99
2 499,99
2 499,99
999,84
999,84
999,84
14 503,75
10 205,06
10 205,06
4 298,69
4 298,69
5 194,01
5 194,01
1 000,00
2 194,01
2 000,00
3 498,67
3 498,67
3 498,67
26 696,26
Wykonanie
1 000,00
1 000,00
1 000,00
16 882,23
12 000,00
12 000,00
4 882,23
634,00
4 248,23
3 500,00
3 500,00
3 000,00
500,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
25 382,23
Wykonanie
8 980,50
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75412

Ochotnicze straże pożarne
Malowanie remizy OSP Smolarnia
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność
Zagospodarowanie placu, zakup nowych urządzeń i przeniesienie placu
zabaw w Racławiczkach
Ogółem sołectwo:

8 980,50
8 980,50
10 000,00
10 000,00
10 000,00
18 980,50

Sołectwo Wawrzyńcowice

Wykonanie
Dział Rozdział Wyszczególnienie
700,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
700,00
700,00
Zakup wyposażenia dla OSP Zielina
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
9 120,03
90095 Pozostała działalność
9 120,03
Zagospodarowanie placu, zakup nowych urządzeń i przeniesienie placu
9 120,03
zabaw w Racławiczkach
9 820,03
Ogółem sołectwo:
Sołectwo Pisarzowice

Dział Rozdział Wyszczególnienie
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
Zakup równiarki drogowej
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
Zakup szafki PPOŻ
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność
Zakup witacza
Umocnienie brzegów stawu w Pisarzowicach

Zakup drzew i krzewów
Materiały i usługi do utrzymania terenów zielonych
Ogółem sołectwo:
Łącznie w roku 2020 fundusz sołecki został zrealizowany w kwocie 312 634,51 zł

IV.

Wykonanie
12 000,00
12 000,00
12 000,00
999,99
999,99
999,99
10 086,27
10 086,27
1 499,00
4 998,23
977,99
2 611,05
23 086,26

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 43 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
oraz o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata
2018-2022 przyjęty Uchwałą Nr XLII/248/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Strzeleczki posiada:
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1. grunty o powierzchni 282,1668 ha stanowiące:
• mienie przejęte z mocy prawa w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialny i ustawę o pracownikach
samorządowych,
• mienie gminy przejęte na wniosek w trybie art. 5 ust. 4 w/w ustawy,
• nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym.
2. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste stanowią 2,7770 ha.
3. W 2020 r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:
a) Zbyto z gminnego zasobu nieruchomości:
Lp.

Rodzaj
nieruchomości

Nieruchomość
1. gruntowa
niezabudowana

Forma zbycia

Powierzchnia
użytkowa
gruntu
[ha]

Numer
identyfikacyjny
nieruchomości
(nr działki, obręb)

Data
sprzedaży

Cena sprzedaży
[zł]

Przetarg
ograniczony

0,0020

Dz. nr 248/1 k.m. 3
Łowkowice

29.07.2020

760,00

Razem

0,0020

760,00

b) Nieruchomości stanowiące mienie Gminy, które z mocy prawa przeszły na rzecz
Powiatu Krapkowickiego na podstawie: Decyzji Wojewody Opolskiego
nr IN.IV.7532.1.83.2015.MR z dnia 21 lipca 2020 r. oraz Decyzji Wojewody Opolskiego
nr IN.IV.7532.1.49.2015.MR z dnia 12.08.2020 r.:
Forma zbycia

Powierzchnia
użytkowa
gruntu
[ha]

Numer
identyfikacyjny
nieruchomości
(nr działki, obręb)

Data zbycia

Cena zbycia
[zł]

Nieruchomość
1. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

0,0072

Dz. nr 320/1 k.m. 2
Dziedzice

21.07.2020

0,00

Nieruchomość
2. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

0,7344

Dz. nr 11 k.m. 1
Pisarzowice

12.08.2020

0,00

Nieruchomość
3. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

0,0602

Dz. nr 229 k.m. 2
Pisarzowice

12.08.2020

0,00

Nieruchomość
4. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

0,0032

Dz. nr 231 k.m. 2
Pisarzowice

12.08.2020

0,00

Nieruchomość
5. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

0,0053

Dz. nr 233 k.m. 2
Pisarzowice

12.08.2020

0,00

Nieruchomość
6. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

1,1075

Dz. nr 274 k.m. 2
Pisarzowice

12.08.2020

0,00

Nieruchomość
7. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

0,7940

Dz. nr 275 k.m. 2
Pisarzowice

12.08.2020

0,00

Nieruchomość
8. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

0,0122

Dz. nr 276/1 k.m. 2
Pisarzowice

12.08.2020

0,00

Lp.

Rodzaj
nieruchomości
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Nieruchomość
9. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

0,1511

Dz. nr 324/2 k.m. 2
Pisarzowice

12.08.2020

0,00

Nieruchomość
10. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

0,0081

Dz. nr 378 k.m. 2
Pisarzowice

12.08.2020

0,00

Nieruchomość
11. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

0,0004

Dz. nr 379 k.m. 2
Pisarzowice

12.08.2020

0,00

Nieruchomość
12. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

0,0008

Dz. nr 380 k.m. 2
Pisarzowice

12.08.2020

0,00

Nieruchomość
13. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

1,5579

Dz. nr 875 k.m. 2
Pisarzowice

12.08.2020

0,00

Nieruchomość
14. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

0,9190

Dz. nr 925 k.m. 4
Pisarzowice

12.08.2020

0,00

Nieruchomość
15. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

0,0332

Dz. nr 1007/1 k.m. 4
Pisarzowice

12.08.2020

0,00

Razem

5,3945

0,00

c) Nieruchomości stanowiące mienie Gminy, które z mocy prawa przeszły na rzecz
Województwa Opolskiego na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego
nr IN.I.7820.2.2020.AM z dnia 27 maja 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej:
Forma nabycia

Powierzchnia
użytkowa
gruntu
[ha]

Numer
identyfikacyjny
nieruchomości
(nr działki, obręb)

Data zbycia

Cena zbycia
[zł]

Nieruchomość
1. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

0,0208

Dz. nr 337/6
k.m. 4 Moszna

27.06.2020

0,00

Nieruchomość
2. gruntowa
niezabudowana

Decyzja Wojewody
Opolskiego

0,0211

Dz. nr 52/1
k.m. 1 Zielina

27.06.2020

0,00

Lp.

Rodzaj
nieruchomości

Razem

0,0419

0,00

4. Gmina Strzeleczki nie posiada udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego.
5. Dochody z majątku gminy w roku 2020 wyniosły :
- z tytułu dzierżawy (z przeznaczeniem pod reklamę) 2 100,00 zł;
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 3 441,10 zł;
- z tytułu najmu mieszkań 149 237,45 zł plus 634,50 zł – odsetki;
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali
(w tym płatności za nieruchomości sprzedane we wcześniejszych latach rozłożone
na raty) 17 788,44 zł;
- z tytułu użytkowania wieczystego 4 307,38 zł;
- z tytułu użytkowania nieruchomości 516,22 zł;
- z tytułu użytkowania ruchomości 11 200,00 zł;
- z tytułu korzystania z nieruchomości 219,00 zł;
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- z tytułu sprzedaży złomu 44,88 zł.
Gospodarowanie mieniem Gminy Strzeleczki odbywa się na podstawie ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którą do gminnego zasobu
nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności i nie zostały
oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania
wieczystego gminy.
Gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gminy
i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa
mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,
a także na realizację innych celów publicznych.
Podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Podstawę prawną sporządzonego planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
stanowią przepisy art. 25 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku ogólna powierzchnia mienia komunalnego wynosiła
282,1668 ha, natomiast powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste
to 2,7770 ha. W użytkowanie wieczyste zostały oddane grunty przeznaczone tylko
pod działalność gospodarczą.
Gminny zasób mieszkaniowy składa się z 23 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1424,52 m2.
W zasobie znajduje się również 11 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej
862,01 m2. Wpływy z najmu lokali wyniosły w 2020 r. - 149 237,45 zł.
Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki obejmuje 13 umów
dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolne. Łączna powierzchnia gruntów
dzierżawionych wynosi 6,8791 ha. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2020 r. - 3 441,10 zł.
Trwały zarząd został ustanowiony na rzecz następujących jednostek organizacyjnych:
•
•
•
•
•
•

Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach,
Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach,
Szkoły Podstawowej w Racławiczkach,
Szkoły Podstawowej w Zielinie,
Szkoły Podstawowej w Komornikach,
Szkoły Podstawowej w Dobrej.

W 2020 r. zbyto z mienia Gminy w formie przetargu ograniczonego 1 nieruchomość
o powierzchni 0,0020 ha.
Własność 15 nieruchomości o łącznej powierzchni 5,3945 ha zostało przeniesionych na rzecz
Województwa Opolskiego na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego.
2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0419 ha zostały przeniesione na rzecz Województwa
Opolskiego na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej.
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V.

GOSPODARKA ODPADAMI, GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA
ŚRODOWISKA

W 2020 r., tak jak w latach poprzednich, Gmina Strzeleczki objęła systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe. Liczba
nieruchomości, od których odebrano odpady komunalne wyniosła 2047. Według stanu na
dzień 31.12.2020 r. liczba deklaracji z obowiązującym naliczeniem opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynosiła 2138. Z nieruchomości zamieszkałych obowiązujących było
1998 deklaracji, natomiast z nieruchomości niezamieszkałych – 140 deklaracji.
Łączna ilość wszystkich odebranych odpadów komunalnych w 2020 r. wniosła 3 025,11 Mg,
z czego odpadów selektywnie zebranych sprzed posesji było 1 658,54 Mg – co stanowiło 55%
ogółu odebranych w ramach systemu odpadów komunalnych, natomiast niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych było 1 366,57 Mg, co w stosunku do 20120 r. stanowiło
spadek o 139,45 Mg. Ilość odpadów selektywnie zebranych w stosunku do 2020 r. wzrosła
o 220,14 Mg. W tabeli nr 1 wskazano ilości odpadów komunalnych odebranych z
nieruchomości objętych systemem gminnym, natomiast w tabeli nr 2 wskazano ilości
odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele zawarli
indywidualne umowy z firmą wywozową. Dane z tabeli nr 1 przedstawiono na wykresie nr 1 (z
uwzględnieniem danych z 2019 r.)
Tabela nr 1
Ilość odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy Strzeleczki w 2020 r. – system
gminny:

Lp.

Kod
odpadu

1.

20 01 03

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15 01 06
15 01 07
15 01 01
20 03 07
17 01 07
16 01 03
20 01 36
20 02 01

10.

20 01 99

11.

20 01 32

Rodzaj odpadu
niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
zmieszane odpady opakowaniowe
opakowania ze szkła
opakowania z papieru i tektury
odpady wielkogabarytowe
zmieszane odpady budowlane
zużyte opony
zużyty sprzęt elektryczny
odpady ulegające biodegradacji
inne frakcje zbierane w sposób selektywny
(popiół)
leki inne niż wymienione 20 01 31
SUMA:

Ilość odebranych
odpadów od
01.01.2019 r. –
31.12.2019 r. [Mg]

Ilość odebranych
odpadów od
01.01.2020 r. –
31.12.2020 r.
[Mg]

1506,02

1364,75

174,42
59,42
3,38
206,94
12,68
0,54
0
601,46

202,86
107,91
13,53
201,84
9,44
3,30
14,37
510,91

369,66

577,60

0
2934,52

0,02
3006,53
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Wykres nr 1. Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2019 i 2020 r.

leki inne niż wymienione 20 01 31
inne frakcje zbierane w sposób selektywny…
odpady ulegające biodegradacji
zużyty sprzęt elektryczny
zużyte opony
zmieszane odpady budowlane
odpady wielkogabarytowe
opakowania z papieru i tektury
opakowania ze szkła
zmieszane odpady opakowaniowe
niesegregowane (zmieszane) odpady…
2020

2019

0
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Wykres nr 2. Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2020 r. – system gminny.

ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH W 2020 R. [MG]
inne frakcje zbierane
w sposób selektywny
(popiół); 577,6

leki inne niż
wymienione 20 01 31;
0,02

niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne; 1364,75

odpady ulegające
biodegradacji; 510,91

zużyty sprzęt
elektryczny; 14,37
zużyte opony; 3,3
zmieszane odpady
zmieszane odpady
opakowania ze szkła;
budowlane; 9,44 odpady
opakowania z papieru
opakowaniowe;
107,91
wielkogabarytowe;
i tektury; 13,53
202,86
201,84
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Tabela nr 2
Ilość odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy Strzeleczki w 2020 r.- umowy
właścicieli z firmą wywozową.
Lp.

Kod odpadu

1.

20 01 03

2.

20 03 99

3.

20 02 03

Rodzaj odpadu
niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
Inne odpady nieulegające biodegradacji
SUMA:

Ilość odebranych odpadów
od 01.01.2020 r. –
31.12.2020 r. [Mg]
1,28
12,12
4,64
18,04

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) wymagany poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2020 r.
powinien wynieść 50%. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z w/w rozporządzeniem w
2020 r. powinien osiągnąć wartość 70%. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2412) dopuszczalny poziom do dnia 16 lipca 2020 r. powinien wynieść nie więcej
niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Gmina Strzeleczki osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych,
szkła, który wyniósł 53%, a także osiągnęła poziom redukcji masy odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania na dopuszczalnym poziomie poniżej 30% osiągając
28%. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych został osiągnięty i wyniósł
100%. W tabeli nr 3 przedstawiono dopuszczalny poziom redukcji masy odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania oraz wymagane poziomy recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia obowiązujące na 2020 r.
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Tabela nr 3
Zestawienie dopuszczalnych/ wymaganych poziomów redukcji masy odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów oraz poziomów
osiągniętych przez gminę w 2020 r.

Wskaźnik
Poziom redukcji masy odpadów
ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania
Poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych, szkła
Poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Dopuszczalny / wymagany
poziom w 2020 r.

Poziomy osiągnięte przez
gminę w 2020 r.

dopuszczalny poziom –
35%

28%

wymagany
poziom – 50%

53%

wymagany
poziom – 70%

100%

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od marca 2020 roku uległy zmianie.
Miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, w przypadku
przedsiębiorców uległa zmniejszeniu, w przypadku mieszkańców wzrosła do 30 zł od osoby.
Wprowadzono również zniżkę w opłacie za gospodarowanie odpadami w wysokości 7 zł
w przypadku kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowym
kompostowniku. Stawki opłaty zestawiono w tabeli nr 4 i tabeli nr 5:

Tabela nr 4
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych (mieszkańców).
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość
1
2
3
4
5
powyżej 5 osób

Podstawowa stawka opłaty
30 zł
60 zł
90 zł
120 zł
150 zł
150 zł za 5 osób i 5zł dodatkowo
od każdej kolejnej osoby

Stawka opłaty uwzględniająca
zniżkę
23 zł
46 zł
69 zł
92 zł
115 zł
115 zł i 5 zł dodatkowo od każdej
kolejnej osoby

Tabela nr 5
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
niezamieszkałych (firmy) za opróżnienie pojemnik / worka o określonej pojemności.
Pojemnik o kreślonej pojemności
[l]
120 l
240 l
660 l
1100 l
Worek na odpady zbierane
selektywnie o pojemności 120 l

Stawka opłaty [zł]
5,90 zł
11,80 zł
32,50 zł
54,10 zł
16,90 zł

W związku ze zmianą od marca 2020 r. stawki i metody naliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od osoby (zamiast jak dotychczas od gospodarstwa domowego)
wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani byli do złożenia nowych
deklaracji. W 2020 r. przyjęto w sumie 2444 deklaracje, w tym deklaracje zmieniające
wysokość opłaty i tzw. „deklaracje zerowe”.
Gmina Strzeleczki w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wyposaża właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów
komunalnych. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości sprzed obejmuje następujące
rodzaje odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) selektywnie zbierane:
a) papier,
b) metal, tworzywa oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
c) szkło opakowaniowe,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
e) popiół.
W 2020 r. odpady ulegające biodegradacji odbierane były cały rok, a nie jak dotychczas tylko
w tzw. „sezonie letnim”. Popiół natomiast odbierany był w osobnym pojemniku w okresie tzw.
„zimowym” tj. od listopada do kwietnia, z częstotliwością raz na dwa tygodnie oraz jeden raz
w miesiącu maju.
W 2020 r. do czasu wybudowania stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (tzw. PSZOK) na terenie Gminy Strzeleczki funkcjonował Mobilny Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. MPSZOK. Punkt ten zlokalizowany był obok
boiska LZS przy ulicy Dworcowej w Strzeleczkach. Dwa razy w roku mieszkańcy gminy mogli
nieodpłatnie przekazać tam następujące rodzaje odpadów selektywnie zebranych:
1. przeterminowane leki;
2. chemikalia;
3. zużyte baterie i akumulatory;
4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 50 kg od gospodarstwa domowego;

22

RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2020 ROK
7. odpady zielone i kuchenne biodegradowalne;
8. opony o średnicy do 56 cm w ilości do 4 sztuk.
Ponadto w ramach systemu akcyjnego przeprowadzone zostały dwa razy w roku zbiórki
objazdowe odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Jesienią 2020 r. oddano do użytku mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych tzw. PSZOK w Łowkowicach przy ul. Krapkowickiej 59. Otwarcie PSZOK nastąpiło
20.10.2020 r. jednak z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju 05.11.2020 r. PSZOK
został zamknięty. Wznowienie działalności PSZOK nastąpiło 15.12.2020 r.
W 2020 r. w PSZOK odnotowano 159 przyjęć odpadów od właścicieli nieruchomości. Przyjęto
w sumie 17,146 Mg odpadów, głównie były to odpady budowlane i rozbiórkowe, opony,
odpady wielkogabarytowe, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W tabeli nr 6
przedstawiono ilość przyjętych od mieszkańców w PSZOK odpadów komunalnych. Poniższe
dane przedstawiono na wykresie nr 3.

Tabela nr 6. Zestawienie ilości przyjętych w PSZOK odpadów komunalnych:

Lp.

Kod odpadu

1.

17 01 07

2.
3.
4.
5.
6.

20 01 39
16 01 03
20 01 32
20 02 01
17 03 80

7.

20 01 36

8.

20 03 07

9.

20 01 34

10.

20 01 28

11.
12.
13.

20 01 26
20 01 01
20 01 11

Rodzaj odpadu
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
tworzywa sztuczne
zużyte opony
leki inne niż wymienione 20 01 31
odpady ulegające biodegradacji
odpadowa papa
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35
odpady wielkogabarytowe
baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
01 33
farby, tusze drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
inne niż wymienione w 20 01 27
oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
papier i tektura
tekstylia
SUMA:

Ilość odebranych
odpadów od
20.10.2020 r. –
31.12.2020 r.
[Mg]
8,7685
0,4400
1,1540
0,0125
0,3500
0,2990
1,7205
4,1400
0,0230
0,1005
0,0160
0,0155
0,0045
17,146

Wykres nr 3. Ilość odpadów przyjętych w PSZOK.

Ilość odpadów komunalnych przyjętych w PSZOK w 2020 r.
[Mg]
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Wydatki obejmujące: koszt usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzeleczki, wydatki
związane z wyposażeniem i obsługą PSZOK, edukacją ekologiczną oraz obsługą
administracyjną systemu wyniosły łącznie: 1 827 163,12 zł.
Wydatki majątkowe związane z budową PSZOK wyniosły 1 097 210,91 zł, z czego Gmina
Strzeleczki otrzymała ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 r.
dofinansowanie w wysokości 981 976, 23 zł. Środki własne związane z budową PSZOK
stanowiły 115 234,68 zł.
Wpływy do systemu z tytułu dokonanych opłat uwzględniające również koszty upomnienia
i nadpłaty wyniosły odpowiednio: 1 646 359,86 zł.
Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosły 34 179,90 zł.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 2020 roku realizowane było przez Gminę Strzeleczki z ujęcia
w miejscowości Dobra - Nowy Bud. Ponadto do celów zaopatrzenia części odbiorców woda
zakupiona została z ujęcia komunalnego należącego do Gminy Głogówek.
W 2020 roku uzdatniono i przesłano ze Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Budzie 278 913 m3
wody.
Zakład Komunalny w Głogówku w 2020 roku dostarczył 4 558 m3 wody.
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Na terenie Gminy Strzeleczki eksploatowane jest jedno ujęcie w miejscowości
Dobra - Nowy Bud. Dwie studnie wiercone w obrębie ujęcia ujmują wodę z otworów
trzeciorzędowych.
Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej wynosi ok. 91 km, w tym sieci
tranzytowej 26 km, a czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) – 65 km;
Na terenie gminy Strzeleczki z usług wodociągowych korzysta ok. 98 % mieszkańców.
Dane dotyczące wodociągów na terenie Gminy Strzeleczki:
- przyłącza do budynków i innych obiektów 2096 szt.;
- woda dostarczona na cele bytowe - 229 272 m3;
- zużycie roczne wody na 1 mieszkańca - 32 m3 ;
- stawka opłaty za 1m³ wody: 2,95 brutto (2,73 netto).
Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie następujących miejscowości: Dobra,
Komorniki, Łowkowice, Strzeleczki oraz Moszna.
Zgodnie z zawartą umową z firmą Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ścieki
odprowadzane są rurociągami z miejscowości Dobra, Komorniki, Łowkowice, Strzeleczki
do oczyszczalni ścieków w Krapkowicach. W 2020 roku odprowadzono do oczyszczalni
w Krapkowicach 76 267 m³ ścieków, za kwotę 421 566,50 zł.
Ścieki komunalne z miejscowości Moszna odprowadzono na mechaniczno-biologiczną
oczyszczalnię ścieków w Mosznej należącą do Gminy Strzeleczki. W 2020 roku poddano
procesom oczyszczania 14 297 m3 ścieków komunalnych
Drugą oczyszczalnią będącą w posiadaniu i eksploatowaną przez Gminę jest oczyszczalnia
ścieków „Zielina” w Kujawach. W 2020 roku poddano mechanicznym i biologicznym procesom
oczyszczania łącznie 1765 m3 ścieków - pochodzących ze Szkoły Podstawowej w Zielinie oraz
budynku mieszkalnego i budynku wielofunkcyjnego w Zielinie.
Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Strzeleczki:
- łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 41,65 km,
- ilość przyłączy kanalizacyjnych czynnych 802 szt.
- stawka opłaty za 1m³ ścieków wynosi 7,18 brutto (6,65 netto).
Wpłaty za wodę i ścieki w 2020 roku wyniosły: 1 141 246,80 zł;
W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem Gminy jest
zapewnienie niezawodności dostawy wody oraz podwyższenie jakości świadczonych usług.
W zakresie sieci wodociągowej planujemy również inwestycje rozwojowo-modernizacyjne,
których podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości i odpowiedniego ciśnienia
w dostawach wody dla odbiorców.
W ramach usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Gmina na bieżąco
podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego
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i podniesienie poziomu świadczenia usług w celu poszerzenia kręgu odbiorców. Wskaźnik
skanalizowania gminy wyniósł 37%.
Gmina Strzeleczki w swej działalności dąży do optymalizacji gospodarowania zasobami
wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody przez odbiorców oraz minimalizację strat wody
w procesach technologicznych uzdatniania i dystrybucji wody, a także oczyszczania ścieków.
Celowi temu służy prowadzona gospodarka wodomierzowa – montaż wodomierzy głównych
u wszystkich odbiorców wody, okresowa legalizacja wodomierzy i kontrole wskazań, a także
prowadzenie ciągłej kontroli legalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
Etapowa rozbudowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się do uporządkowania gospodarki
ściekowej na terenie gminy Strzeleczki i związanej z tym ochrony zasobów wodnych przed
niekontrolowanym odprowadzaniem ścieków z gospodarstw domowych, zakładów
produkcyjnych i usługowych oraz przed zanieczyszczaniem środowiska.

VI.

INWESTYCJE GMINNE W KONTEKŚCIE REALIZACJI STRATEGII

Dla osiągnięcia założonych w poprzedniej Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki celów, działania
prowadzone na terenie gminy Strzeleczki przez samorząd gminy, obejmują realizowane
przedsięwzięcia sklasyfikowane tematycznie i skierowane na wzmocnienie rozwoju
gospodarczego gminy oraz jej zrównoważony rozwój.

Przebudowa Rynku – etap III
Wartość zadania: 1 062 477,06 zł, dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
w kwocie 500.000,00 zł, termin wykonania: kwiecień 2020.
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Przebudowa dotyczyła Rynku (odcinek od strony Urzędu Gminy) a także ulicy Wodnej z obydwu
stron.
W ramach zadania wykonano:
− wymianę nawierzchni części jezdni i chodników z kostki kamiennej i granitowej,
− nową kanalizację deszczową,
− montaż lampy solarnej.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łowkowicach

Wartość zadania: 1 185 505,00 zł, dofinansowanie: 999 922,40 zł z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, termin wykonania: wrzesień
2020.
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W ramach PSZOK powstały następujące obiekty:
− kontener socjalno - biurowy,
− budynek magazynowy,
− kontener EKOSKŁAD.
Wykonano:
− sieć oświetlenia terenu,
− sieć wod. - kan.,
− ogrodzenie.

Rozbudowa z Przebudową Budynku Domu Kultury w Racławiczkach

Wartość zadania: 1.870.701,00 zł, dofinansowanie: 500 000,00 zł z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 oraz 425 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, termin wykonania: listopad 2020
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W ramach zadania wykonano:
− wentylację obiektu,
− wymianę instalacji wod – kan., CO, elektrycznej,
− wymianę instalacji CO,
− podjazd dla niepełnosprawnych,
− ocieplenie budynku,
− remont pomieszczeń wewnątrz obiektu,
− wymianę dachu oraz fotowoltaikę.
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Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
(tryb zaprojektuj i wybuduj)
Wartość zadania: 1 606 380,00 zł, dofinansowanie: 688 805,84 zł z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, termin wykonania: listopad
2020

W ramach zadania wykonano:
− ciągi pieszo – rowerowe,
−

oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

−

oznakowanie szlaków rowerowych,

−

kanalizację deszczową,

−

sieć oświetlenia ulicznego,

−

parking dla rowerów wyposażony w stojaki.

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym
Budzie

Wartość zadania: 595 006,15 zł, dofinansowanie: 101 400,00 zł Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych, 491 312,00 zł Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych, termin wykonania: listopad
2020

W ramach inwestycji wykonano:
Przebudowę drogi z płyt betonowych w miejscowości Nowy Bud o długości 566 m. na nawierzchnię
z asfaltu betonowego.

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Bud

Wartość zadania: 79 305,48 zł, ze środków budżetu gminy, termin wykonania: grudzień 2020

Ponadto na drogach gminnych wykonano:
Na zakupy wydatkowano kwotę 45 689,69 zł z przeznaczeniem na:
1. Zakup znaków drogowych, słupków wraz z montażem
2. Zakup materiałów do zabudowy przy drogach
3. Zakup masy asfaltowej na zimno celem remontu dróg gminnych
4. Zakup trawy do zasiania przy drogach polnych w Kujawach
5. Zakup elementów do kładki na drodze wewnętrznej
6. Zakup materiałów do remontu odwodnienia drogi w Kujawach
7. Zakup piasku celem blokady drogi relacji Strzeleczki – Łowkowice
8. Zakup emulsji do spękań jezdni
9. Zakup niesortu szarogłazowego celem remontu dróg wewnętrznych w poszczególnych
sołectwach Gminy Strzeleczki – 39 672,02 zł w tym:
• Sołectwo Zielina – 2 397,25 zł,
• Sołectwo Dziedzice – 3 034,51 zł,
• Sołectwo Kujawy – 3 285,76 zł,
• Sołectwo Strzeleczki – 5 713,28 zł,
• Sołectwo Komorniki – 4 205,94 zł,
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•
•
•
•
•
•

Sołectwo Dobra – 2 664,73 zł,
Sołectwo Łowkowice – 5 043,31 zł,
Sołectwo Pisarzowice – 6 477,43 zł,
Sołectwo Ścigów – 2 056,70 zł,
Sołectwo Moszna – 1 527,24 zł,
Sołectwo Racławiczki – 3 265,87 zł.

Na remonty wydatkowano kwotę 153 537,78 zł z przeznaczeniem na:
1. Roboty remontowe przy drogach gminnych
2. Remont drogi ul. Partnerstwa Bitburg w Strzeleczkach
3. Roboty remontowe na drogach polnych w ranach Funduszu Drogowego, sołectwo
Strzeleczki
4. Remont cząstkowy dróg gminnych przy użyciu grysu i emulsji asfaltowej
5. Remont drogi polnej w Dobrej
6. Wynajem minikoparki celem konserwacji rowów przydrożnych w m. Kujawy i Ścigów
7. Remont studzienek kanalizacji burzowej na ul. Kościelnej w Strzeleczkach
8. Udrożnienie rury burzowej na ul. Kolejowej w Kujawach
9. Remont dróg ładowarką w Kujawach
10. Remont ul. Prudnickiej w Mosznej
11. Równanie dróg w m. Dobra
12. Konserwacja rowów przydrożnych na terenie Gminy Strzeleczki
13. Uprzątnięcie blokady na drodze relacji Strzeleczki – Łowkowice
14. Przełożenie wjazdu w pasie drogi wewnętrznej w Nowym Budzie
15. Remont drogi wewnętrznej w Nowym Budzie
16. Naprawa chodnika na ul. Kolejowej w Zielinie
Na usługi wydatkowano kwotę 20 139,11 zł z przeznaczeniem na:
1. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu Racławiczki ul. Graniczna – 738,00 zł,
2. Wytyczenie granic działki drogowej w Mosznej i Strzeleczkach – 861,00 zł,
3. Wykonanie przeglądu dla 55 odcinków dróg gminnych oraz 2 obiektów mostowych –
8 979,00 zł,
4. Zasianie trawy przy drogach polnych w Kujawach – 450,10 zł,
5. Czyszczenie kanalizacji burzowej w Zielinie oraz Kujawach na ul. Kolejowej – 1 107,00 zł,
6. Koszenie poboczy na terenie Gminy Strzeleczki – 8 004,10 zł,
Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 739 626,30 zł z przeznaczeniem na:
1. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Budzie –
595 006,15 zł, w tym:
− Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów
− Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru budowlanego
− Wykonanie robót ogólnobudowlanych
2. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem map do celów projektowych dla
zadania „Projekt przebudowy dróg gminnych nr 1064390 ul. Leśnej oraz nr 1064410 ul.
Bocznej w Racławiczkach
3. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Bud
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Modernizacja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dobra –
Strzeleczki

Wartość inwestycji: 983 989,36 zł, sfinansowano ze środków budżetu Województwa
Opolskiego, bez udziału środków gminy Strzeleczki.

Wykonano:
− wymianę nawierzchni drogi na całym odcinku ok.1,3 km,
− lokalne wzmocnienia konstrukcji drogi,
− wzmocnienia poboczy.
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Utwardzenie pobocza fragmentu
w miejscowości Pisarzowice

skrzyżowania

dróg

powiatowych

Wartość zadania: 17.907,10 zł, sfinansowano ze środków Powiatu Krapkowickiego, brak
udziału środków gminy.

Zakres zadania:
− remont drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Bud o łącznej długości 210 mb,
− nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz z umocnieniem poboczy kruszywem łamanym
oraz z wyprofilowaniem z masy asfaltowej z istniejącymi zjazdami.
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Remonty cząstkowe na terenie Gminy Strzeleczki 1 199,50 m2

Wartość zadania: 105.162,00 zł, sfinansowano ze środków Powiatu Krapkowickiego, brak
udziału środków gminy.

Ponadto na drogach powiatowych wykonano:
1) Zimowe utrzymanie dróg – koszt 10 404,00zł,
2) Wycinkę 4 szt. drzew rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 1811 O relacji „KórnicaDobra” na odcinku Dobra-Łowkowice – koszt 4 800,00 zł,
3) Wykonanie remontu zjazdu (przepust) na odcinku Kierpień-Pisarzowice,
w ciągu drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra – Rzepcze – koszt 1 168,50 zł,
4) Obustronne koszenie traw i chwastów na poboczach i skarpach Drogi powiatowej nr
1811 O, na odcinku od skrzyżowania DP 1811 O z ulicą Urbana w miejscowości
Komorniki do skrzyżowania z DW 416 w miejscowości Kórnica. – koszt 1 296,00 zł.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Sołectwo Dobra - Zakup i montaż oświetlenia na ul. Sportowej,
Wartość zadania - 8 945,41 zł, Kwota dofinansowania – 5000,00 zł,
Sołectwo Moszna - Remont ul. Prudnickiej w Mosznej
Wartość zadania – 21000,00 zł, Kwota dofinansowania – 5000,00 zł,
Sołectwo Racławiczki - Zakup elementów architektury krajobrazu i zieleni ozdobnej
Wartość zadania – 6000,00 zł, Kwota dofinansowania - 5000,00 zł,
Sołectwo Strzeleczki - Wykonanie nawierzchni chodnikowej ul. Kościelna
Wartość zadania - 36 641,90 zł, Kwota dofinansowania – 5000,00 zł.
Termin wykonania: październik 2020r.

Hybrydowe lampy uliczne w Komornikach

Wartość zadania: 17 000,00 zł ze środków budżetu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego wsi
Komorniki, termin wykonania: grudzień 2020

Wykonano w ramach zadania:
− montaż dwóch lamp ulicznych hybrydowych w miejscowości Komorniki.
Budowa nowych ciągów świetlnych realizowana była z wykorzystaniem nowoczesnych
energooszczędnych opraw LED lub też opraw metalohalogenowych.
W chwili obecnej całkowity majątek, którego utrzymanie finansuje Strzeleczki, a dzięki
któremu realizowane jest oświetlenie uliczne na terenie gminy stanowi:
- ok. 90 szt. słupów i 790 szt. opraw świetlnych w tym ok. 15% stanowią oprawy LED
lub metalohalogenkowe,
w tym majątek, który stanowi wyłączną własność Gminy Strzeleczki to:
- ok. 90 szt. słupów i 730 szt. opraw świetlnych (w tym ok. 10% stanowią oprawy LED
lub metalohalogenkowe),
Właścicielem pozostałego majątku jest TAURON Dystrybucja SA.
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Obecnie Gmina przystąpiła do kolejnej od 2003 roku modernizacji oświetlenia ulicznego,
w ramach inwestycji w roku 2021 zostanie wykonany inwentaryzacja wraz z projektem źródeł
światła, a w 2022 zostanie przeprowadzona wymiana opraw oświetleniowych
z zastosowaniem źródeł światła LED. Zastosowany nowy typ opraw charakteryzuje się
mniejszym zużyciem energii, korzystniejszymi parametrami świetlnymi jak również są one
bezpieczniejsze dla środowiska naturalnego.
Na oświetlenie ulic, placów i dróg w roku 2020 wydatkowano kwotę 333 241,15 zł z
przeznaczeniem na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zakup energii
Naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Strzeleczki
Remont oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej w Zielinie oraz ul. Prudnickiej w Dobrej
Usunięcie awarii oświetlenia ulicznego w Mosznej
Eksploatację oświetlenia drogowego
Zwiększenie mocy przyłączeniowej oraz opłata przyłączeniowa na potrzeby oświetlenia
przejścia dla pieszych w Zielinie
Ponad to poniesiono wydatki na:
1. Ubezpieczenie OC
2. Zakup szyb i uszczelek do wiat przystankowych

Budowa wiejskich placów rekreacyjnych wraz z miejscami postojowymi

Wartość zadania: 40 895,50 zł, sfinansowano ze środków budżetu gminy w ramach m.in.
Funduszy Sołeckich wsi: Smolarnia, Racławiczki, Wawrzyńcowice, termin wykonania: grudzień
2020

Zakres zadania obejmował:
− przygotowanie terenu wraz z montażem ogrodzenia,
− montaż altany oraz urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej.
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VII.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym
uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem terenów zamkniętych,
należy do zadań własnych gminy. Gospodarowanie przestrzenią na obszarach pozbawionych
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje na podstawie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest
dokumentem określającym zarys polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy uwzględniający uwarunkowania rozwoju przestrzennego. Studium nie
jest aktem prawnym obowiązującym mieszkańców i podmioty gospodarcze. Jako akt
kierownictwa wewnętrznego stanowi zbiór informacji ułatwiających prowadzenie gospodarki
przestrzennej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
spełnia trzy funkcje, jest: aktem polityki przestrzennej gminy, aktem polityki rozwoju
gospodarczego i promocją gminy wśród potencjalnych inwestorów.
Gmina Strzeleczki posiada aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Strzeleczki. W roku 2019 Uchwałą Rady Gminy Strzeleczki nr IV/25/19
z dnia 30 stycznia 2019 r. przyjęto zmianę Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki.

Rysunek zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki –
załącznik graficzny do uchwały nr IV/25/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.
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Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki
Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności
nieruchomości.
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze
Gminy Strzeleczki:
Lp.

Plan

Nr uchwały

Data uchwały

1.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Strzeleczki

XXX/188/2013

26.09.2013 r.

2.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu działalności
usługowej we wsi Smolarnia

XLI/294/2009

29.12.2009 r.

3.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej i usług we wsi Dobra

XXXII/207/2009

19.03.2009 r.

4.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu działalności
gospodarczej we wsi Wawrzyńcowice

XXII/153/2008

26.06.2008 r.

5.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług
we wsi Smolarnia

z dnia 24.02.2010 r.
Nr 32 poz.580
z dnia 12.05.2009 r.
Nr 71 poz.1875
z dnia 18.09.2008 r.

27.03.2003 r.

z dnia 16.05.2003 r.

IX/58/2003

30.06.2003 r.

Nr 66 poz.1264
z dnia 03.09.2003 r.

Zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzeleczki
i teren w miejscowości Łowkowice

XLVII/267/2002

20.06.2002 r.

7.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu górniczego
„Komorniki”

XLVII/268/2002

20.06.2002 r.

Zmiana uchwały XLVII/265/02

Nr 22 poz.346

VI/50/2003

6.

8.

z dnia 18.10.2013 r.

Nr 35 poz. 821

Zmiana uchwały VI/50/03

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzeleczki –tereny w miejscowości
Komorniki, Łowkowice

Publikacja
w Dz. Urzędowym
Woj. Opolskiego
Nr 2260

Nr 74 poz.1010
z dnia 25.07.2002 r.
Nr 80 poz. 1088
z dnia 06.08.2002 r.
Nr 81 poz.1104

XLVII/265/2002

20.06.2002 r.

z dnia 08.08.2002 r.

XLIX/287/2002

12.09.2002 r.

Nr 103 poz.1347
z dnia 14.10.2002 r.

40

RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2020 ROK

9.

Zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzeleczki –
tereny w miejscowości Dobra,
Łowkowice, Strzeleczki

XLIV/238/2002

14.02.2002 r.

10.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu górniczego
„Racławiczki”

XXXVII/183/2001

02.08.2001 r.

11.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Strzeleczki- tereny
w miejscowości Komorniki

Nr 22 poz.332
z dnia 27.03.2002 r.
Nr 76 poz.631
z dnia 31.08.2001 r.

XL/209/2001

25.10.2001 r.

Nr 112 poz.955
z dnia 29.11.2001 r.

XLIX/286/2002

12.09.2002 r.

Nr 103 poz.1346
z dnia 14.10.2002 r.

Zmiana uchwały XL/209/01

12.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzeleczki w części dotyczącej wsi Dobra,
Smolarnia- Serwitut i Racławiczki

XXXIX/203/2001

27.09.2001 r.

13.

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzeleczki – kanalizacja w miejscowości
Strzeleczki, Dobra, Łowkowice, Komorniki

XXXVI/179/2001

28.06.2001 r.

14

Linia energetyczna 400 kV,

XXXVI/177/01

28.06.2001 r.

Nr 103 poz. 863
z dnia 08.11.2001 r.

Nr 68 poz.543
z dnia 03.08.2001 r.
Nr 65 poz.494
z dnia 27.07.2001 r.

Przeprowadzona w roku 2019 „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze
Gminy Strzeleczki”, wykazała, że jako jedno z zadań, które należy podjąć
w zakresie obowiązujących dokumentów planistycznych powinno być zmiana planu
miejscowego wsi Strzeleczki. W roku 2020 podjęto uchwałę nr XVIII/110/20 z dnia
30.01.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki oraz wszczęto procedurę i podjęto prace
planistyczne z tym związane.
Realizując obowiązek ustawy z dnia 4 marca 2010 r o infrastrukturze informacji przestrzennej
w roku 2020 kontynuowano współpracę z specjalistyczną firmą, której powierzono
uruchomienie i serwis usługi iGeoPlan, służącej do publikacji na stronie internetowej Gminy
Strzeleczki gminnych dokumentów planistycznych oraz przetworzenie (wektoryzację)
i wprowadzenie do systemu obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wraz przygotowaniem dla nich metadanych (https://strzeleczki.emapa.net/?admin).
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https://strzeleczki.e-mapa.net/?admin

Decyzje o warunkach zabudowy
Ustalenia warunków zabudowy na obszarach pozbawionych planu wymaga zmiana
zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego niemającego
charakteru celu publicznego lub wykonaniu innych tego typu robót budowlanych, ale także
zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Decyzja o warunkach
zabudowy określa: rodzaj inwestycji, warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy wynikające z przepisów szczególnych, w tym warunki obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej i wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, linie
rozgraniczające teren inwestycji.
W roku 2020 przeprowadzono ponad 40 postępowań administracyjnych dotyczących wydania
decyzji o warunkach zabudowy, w których dokonana została analiza funkcji, cech zabudowy
i zagospodarowania terenu w sąsiedztwie planowanej inwestycji w celu zabezpieczenia
prawidłowego rozwoju zainwestowania z zachowaniem ładu przestrzennego i ochrony
środowiska. Dla 2 inwestycji wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w oparciu o art. 51 i 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy z podziałem na miejscowości [%]

Ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy z podziałem na rodzaj zabudowy [%]

43

Zabytki
Na terenie gminy Strzeleczki występują liczne zabytki nieruchome i ruchome, chronione
głównie wpisem do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków. Gmina Strzeleczki
posiada aktualną Ewidencję Zabytków Nieruchomych. Lista zabytków ujętych
w Gminnej Ewidencji Zabytków dostępna do jest na stronie internetowej Urzędu Gminy
Strzeleczki (www.strzeleczki.pl).
Ochronę zabytków w roku 2020 na terenie Gminy Strzeleczki realizowano na zasadach
określonych w obowiązujących ustawach oraz Programie Opieki nad Zabytkami Gminy
Strzeleczki przyjętym w roku 2017 na lata 2017-2020. Program ma na celu wdrożenie
systemowego planu ochrony i zarządzania zabytkami, który poprawi stan ich zachowania oraz
jednocześnie wzmocni rolę dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki i promocji regionu
W roku 2020 rozpoczęto prace nad kolejnym, nowym programem Opieki nad Zabytkami
Gminy Strzeleczki na lata 2021-2024.
Celem zachowania wartości zabytkowych, na bieżąco współpracowano w Opolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, występując o opinie i uzgodnienia planowanych
inwestycji przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Gminy Strzeleczki.

VIII. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
Komunikacja publiczna na terenie gminy odbywa się poprzez realizowanie usług transportu
publicznego przez 2 prywatnych przewoźników, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Strzelcach Opolskich SA oraz Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej SA w Opolu. W ramach komunikacji publicznej na terenie Gminy
funkcjonowało 8 linii autobusowych transportu publicznego, stanowiących łącznie kilkanaście
kursów, przebiegających przez większość miejscowości terenu gminy. W stanie obecnym
systematyka kursów jest zróżnicowana i zależna od opłacalności ekonomicznej
przedsiębiorstw. Ponadto w roku 2019 gmina zapewniała dowóz wszystkich dzieci do szkół z
terenu gminy, w tym osób do szkół specjalnych. W ramach dowozu dzieci do placówek
oświatowych na terenie Gminy Strzeleczki, przewozem objęto także mieszkańców gminy,
tworząc kolejnych 5 linii (7 kursów). W takim stanie rzeczy transport publiczny zapewnia
dowóz i odwóz mieszkańców pomiędzy siedzibą gminy Strzeleczkami oraz poszczególnymi
miejscowościami, a co za tym idzie zlikwidowano tzw. „białe plamy” w zakresie dowozu
mieszkańców.

IX.

OŚWIATA

W Gminie Strzeleczki znajduje się 5 Szkół Podstawowych (Strzeleczki, Dobra, Komorniki,
Zielina, Racławiczki) oraz Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach.
W roku 2020 do placówek oświatowych gminy uczęszczało 484 uczniów Szkół Podstawowych
oraz 274 dzieci do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzeleczkach.
SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBREJ

Do Szkoły Podstawowej w Dobrej w 2020 roku uczęszczało 53 uczniów uczących się w 5
oddziałach.
W szkole zatrudnionych było:
• 12 pracowników pedagogicznych,
• 5 pracowników niepedagogicznych.
Udział w konkursach:
• Konkurs KRUS „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i szanujesz”,
• udział w szkolnym konkursie czytelniczym,
• konkurs recytatorski,
• Akcja MURAL konkurs dla uczniów klas III- VI,
• Wielki Konkurs Dyktanda online.
Dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony nauczycieli i dobrej współpracy z rodzicami,
mieszkańcami wsi i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną w Strzeleczkach, strażą
pożarną, policją, Parafią, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krapkowicach,
z Profilaktyką Alkoholową, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej mogliśmy zorganizować
wiele uroczystości, spotkań. Do większych z nich należy zaliczyć:
• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
• Dzień Papieski,
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•
•
•
•

Pasowanie pierwszoklasistów,
Dzień Edukacji Narodowej,
Dzień Babci i Dziadka,
Przedstawienie teatralne "Tajemnica skarbu sułtana"

Placówka prowadziła akcje wolontariatu:
 „Razem na święta”,
 zbiórka słodyczy, odzieży, środków higienicznych, zabawek dla podopiecznych Domu
Dziecka w Głogówku,
 zbiórka żywności, koców dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Opolu,
 akcja pieczenia świątecznych pierników, które uczniowie ofiarowali wszystkim
samotnym mieszkańcom Dobrej i Pisarzowic,
 zbiórka korków i datków w porozumieniu z fundacją „Opolskie Stowarzyszenie
Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej” na rzecz Wiktorka - mieszkańca Dobrej ze
względu na jego przewlekłą chorobę i kosztowną rehabilitację.
 pomoc Manuelowi przy współpracy: Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym
„Kawałek Nieba”,
 Adopcja Duchowa Dziecka z Krajów Misyjnych- uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Zorganizowano wiele spotkań:
•

spotkanie z adwokatem,

•

spotkanie z weterynarzem, misjonarzem, z policjantem,

•

cykl spotkań z pedagogiem, psychologiem z pielęgniarką,

•

pogadanki z policjantem z Komendy Powiatowej w Krapkowicach i dzielnicowym
Strzeleczek,

•

Trening zastępowania agresji"- cykl spotkań z pracownikami z PPP
w Krapkowicach,

•

prelekcja dla rodziców pt. „Kiedy dziecko wyprowadza z równowagi”- pracownicy
PPP w Krapkowicach,

•

spotkanie z psychologiem - "Słucham i też chcę być wysłuchany”, spektakl
profilaktyczny „W krainie bajtów” poświęcony problematyce uzależnienia od
telefonów komórkowych, Internetu i komputera,

•

Teatr telewizji –„Trudno być nastolatkiem”,

•

spotkanie z Panią Poprawialską - temat „Wiem co to: empatia, tolerancja,
szacunek, hejt”,

Promowanie zdrowego stylu życia:
•

wdrażanie nawyków prozdrowotnych i sportowych, przy współpracy z pielęgniarką;
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•

„Zdrowe śniadanie”,

•

„Dbam o swoje zdrowie”

•

„Dzień marchewki”,

•

udział w zawodach sportowych, wycieczkach, zajęcia SKS, lekcje W-F na powietrzu;

•

„Szkoła Promująca Zdrowie”,

•

ogólnopolskie akcje: Europejski Dzień Zdrowego Odżywiania i Gotowania,

•

„Program dla szkół”,

•

„Zdrowy Dzień Rodziny ”,

•

udział dzieci i rodziców w XVII Prudnickim Maratonie Pieszych,

•

fluoryzacja, pomiar wzrostu, ważenie tornistrów, możliwość przebadania wzroku,
kręgosłupa, stóp, koślawość kolan/stóp,

•

Akcja ekologiczna "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci", przedstawienie
ekologiczne „SMOG WAWELSKI”,

•

Żywa lekcja przyrody.

W szkole realizowano szereg programów, projektów:
Udział w projekcie „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych
z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej” - pogadanki/lekcje dla dzieci
w zakresie gospodarki odpadami klasa I-III
Projekt:
 ”Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny- bogactwo przyrody Gminy
Strzeleczki Krapkowice oraz powiatu Krapkowickiego”,
 Zielona Szkoła w Zamku w Mosznej,
 „Międzypokoleniowych
lekcjach
bioróżnorodności
w
Centrum
Bioróżnorodności na terenie zespołu Zamkowo- parkowego w Mosznej”

Ochrony

 „Bezpieczny Puchatek”,
 „Program Szkolny Klub Sportowy”,
 „Szkoła Promująca Zdrowie”,
 Ogólnopolskie akcje: Europejski Dzień Zdrowego Odżywiania i Gotowania,
 „Zdrowy Dzień Rodziny ” ,
 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - dofinansowanie bibliotek szkolnych,
 „Aktywna tablica ‘’- zakup 2 monitorów interaktywnych,
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 Udział w projekcie ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA + realizowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu pozyskano 4 laptopy.
Realizowano również innowacje pedagogiczne:
„Zawiłości językowe matematyki”.
„Czy w Dobrej zawsze działo się dobrze? Historia Dobrej w latach 1939-2020” W czasie
zdalnego nauczania na terenie szkoły odbyły się konsultacje dla uczniów
i zorganizowano zajęcia opiekuńczo –wychowawcze zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla
szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 14 maja 2020.
Ponadto nauczyciele zaangażowani byli w promocje naszej szkoły na rynku lokalnym i nie tylko,
poprzez udział we wspomnianych wyżej zawodach, konkursach, w uroczystościach,
przedstawieniach, akcjach charytatywnych, w których nasi uczniowie mieli okazję
zaprezentować swoją wiedzę, umiejętności i zdolności.
Cały rok szkolny monitorowane było bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy
w szkole, a w okresie od marca do czerwca ze szczególnym uwzględnienie wytycznych GIS,
MEN i MZ w związku COVID-19. Na bieżąco przekazywane były informacje MEN, GIS, MZ,
a także kuratora oświaty w Opolu , dotyczące funkcjonowania i działania szkoły w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. – zdalne nauczanie (na stronie
internetowej szkoły i e- dzienniku). Monitorowano przebieg nauczania poprzez pozyskiwanie
informacji: czy każdy uczeń ma możliwość korzystania z urządzeń umożliwiających pracę
zdalną i czy potrafi na nich pracować (komputer, telewizor, telefon), także rozpoznano
sytuację rodzinną uczniów, na przykład: czy uczeń ma w domu komputer, albo czy z jednego
komputera nie muszą korzystać wspólnie z rodzeństwem lub rodzicami pracującymi zdalniena tej podstawie szkoła użyczyła uczniom laptopy.
Na podstawie wywiadu z nauczycielami , rodzicami i uczniami analizowana była forma pracy
przez e- dziennik, nie zgłaszano zastrzeżeń, ewentualne drobne problemy były na bieżąco
rozwiązywane.
Ustalono także zasady oceniania oraz formy kontaktu z uczniami i rodzicami.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOMORNIKACH

Do Szkoły Podstawowej w Komornikach w 2020 roku uczęszczało 59 uczniów uczących się w 5
oddziałach.
W szkole zatrudnionych było:
•15 pracowników pedagogicznych
•3 pracowników niepedagogicznych

W szkole roku 2020 odbyło się wiele interesujących wydarzeń:
•

Zbiórka makulatury przez Radę Rodziców,

•

wizyta policjanta w klasach I, II, III w czasie której omawiana była z uczniami bezpieczna
droga do szkoły oraz bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych,

•

dzień ziemniaka organizowany przez Radę Rodziców,

•

dzień tabliczki mnożenia zorganizowany przez nauczyciela matematyki,

•

zawitał do szkoły Teatr z Krakowa z darmowym przedstawieniem "Królewna o złotym
sercu" oraz „Piotruś i Przyjaciele” dla uczniów wszystkich klas. Przedstawienie
zorganizowane przez Bibliotekę w Strzeleczkach. Na przedstawieniu obecne były
również dzieci z przedszkola w Komornikach,

•

szkoła brała udział w akcji „Szkoła pamięta”- zostały uporządkowane groby osób
zasłużonych, uczniowie odwiedzili lokalne miejsca pamięci i zgłębili ich historię, zapalili
znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej, posprzątali
bezimiennie opuszczone groby, zorganizowali zbiórkę zniczy, odwiedzili groby
zmarłych nauczycieli naszej szkoły,
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•

uczniowie klasy V i VI brali udział w Zielonej szkole na zamku w Mosznej,

•

odbyła się próbna ewakuacja szkoły dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników
szkoły nadzorowana przez Komendę Straży Pożarnej w Krapkowicach,

•

odbyły się warsztaty teatralne dla uczniów klasy VI, które prowadzone były przez
aktorów z teatru z Krakowa,

•

odbyły się badania przesiewowe uczniów klasy I dotyczące ryzyka dysleksji,

•

klasy I – III wyjechały na zajęcia lekcyjne na zamku w Mosznej w ramach gminnego
projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny”,

•

odbyło spotkanie z psychologiem dla zainteresowanych rodziców,

•

spotkanie z Mikołajem,

•

uczniowie wyjechali na wycieczkę do miejscowości Staniszcze Małe,

•

szkoła brała udział w akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”,

•

odbyło się spotkanie dla uczniów klasy III na temat „ABC emocji” oraz dla uczniów klasy
V „Budujemy mosty” zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w
Krapkowicach,

•

uczniowie brali udział w konkursie plastycznym w ramach udziału w gminnym projekcie
„Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny”,

•

odbył się bal karnawałowy,

•

uczniowie klasy III i V brali udział w programie „Troska” dotyczącym badań
przesiewowych sfery emocjonalno – społecznej, zorganizowanej przez pracowników
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach,

•

klasy I, II i III uczestniczyły w spektaklu pt. Jaś i Małgosia poświęconym tematowi
segregowania odpadów w Sali widowiskowej GOK w Strzeleczkach,

•

odbyła się akademia z okazji Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.

•

przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli pracowników obsługi z udzielania pierwszej
pomocy.

W roku 2020 realizowano w szkole szereg projektów i programów:
• Lepsza szkoła, ogólnopolski projekt edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli i uczniów
korzystających z podręczników „Matematyka z plusem” i „Między nami”. Celem projektu jest
badanie efektywności nauczania, podniesienie poziomu kształcenia i przygotowanie
do egzaminów zewnętrznych.
• „Trzymaj formę” to inicjatywa zorganizowana przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Krapkowicach, propagująca zdrowy styl życia o unikalnym

50

RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2020 ROK
dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną
aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy,
przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci
i aktualnej sprawności fizycznej.
• Radosny uśmiech, radosna przyszłość , program profilaktyki próchnicy zębów i chorób
przyzębia. Celem programu było wyrobienie u dzieci nawyku dbania o higienę jemy ustnej,
uczenie prawidłowych sposobów pielęgnowania jamy ustnej.
• Dziewiątka – Bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły, program realizowany we współpracy
z Komendą Policji w Krapkowicach mający na celu uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa
czyhające w drodze do i ze szkoły.
• Klub Bezpiecznego Puchatka , ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się
w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas szkoły
podstawowej.
• Dzień Ziemi, projekt edukacyjny dla I i II etapu edukacji. Był realizowany celem
uświadomienia uczniom konieczności ochrony środowiska i propagowania zdrowego stylu
życia.
• Konstytucja 3 Maja , projekt ukazujący genezę i przebieg prac nad utworzeniem Konstytucji
3 Maja 1791r.
• Program „Szklanka mleka” , celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży
dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów
mlecznych. Programem objęte były dzieci klas I – V.
• Program „ Owoce w szkole” , program skierowany jest do uczniów klas I-V. Głównym celem
programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału
owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez
działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkole.
• Śniadanie daje moc, najważniejsze cele programu to zwiększanie świadomości nt. zdrowego
odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka, przyczynianie się do obniżania poziomu
niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.
Nasi uczniowie brali udział w wielu konkursach:
•Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kolejowe ABC – akcja mural” – zasady bezpieczeństwa na
obszarach kolejowych
•Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i
szanujesz.”
• Gminny konkurs plastyczny „Bioróżnorodna gmina Strzeleczki” – wyróżnienie
• Gminny Konkurs Recytatorski „Poezja Noblistów” – I miejsce
• Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, wyniki IX 2020
• Konkurs na najlepszego czytelnika roku – organizator biblioteka szkolna
• Wojewódzki Konkurs Polonistyczny – etap szkolny
• Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – etap szkolny
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• Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – etap szkolny
• Wojewódzki konkurs Historyczny – etap gminny
• Szkolny Konkurs na Najpiękniejszy Stroik Świąteczny
• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2020 – etap wojewódzki, 5 uczniów
• Szkolny Konkurs Tabliczki Mnożenia
• Święto Tabliczki Mnożenia – promocja szkoły w gminie
Osiągnięcia sportowe uczniów:
• Sztafetowe Biegi przełajowe – chłopcy – II miejsce gmina
• Sztafetowe Biegi przełajowe – dziewczyny – V miejsce gmina
• Halowa piłka nożna – chłopcy – IV miejsce gmina
• Halowa piłka nożna – dziewczyny – I miejsce gmina
• Tenis stołowy – drużynowy – III miejsce dziewczyny gmina
• Turniej Piłki Nożnej - Tymbark – chłopcy – I miejsce gmina
• Halowa piłka nożna – dziewczyny – III miejsce powiat
• Turniej Piłki Nożnej - Tymbark – chłopcy – III miejsce powiat
• Turniej Piłki Nożnej - Tymbark – dziewczyny – IV miejsce powiat
SZKOŁA PODSTAWOWA W RACŁAWCZKACH
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Do Szkoły Podstawowej w Racławiczkach w 2020 roku uczęszczało 77 uczniów uczących się
w 6 oddziałach.
W szkole zatrudnionych było:
•13 pracowników pedagogicznych,
•4 pracowników niepedagogicznych.
W szkole realizowano programy i projekty:
• Klasa I wzięła udział w programie ,,Klub Bezpiecznego Puchatka”, którego celem było
uczenie dzieci bezpiecznych zachowań na drodze i w innych sferach aktywności: w domu,
w szkole czy w czasie zabawy.
• Uczniowie klasy II brali udział w programie edukacyjnym w zakresie higieny jamy ustnej
„Radosny uśmiech – radosna przyszłość”, którego celem było zmniejszenie występowania
próchnicy zębów u dzieci, wzrost wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej, wyrobienie
nawyków higienicznych od najmłodszych lat, podniesienie wśród dzieci odpowiedzialności
za higienę jamy ustnej oraz zachęcanie rodziców do współdziałania na rzecz prawidłowej
higieny jamy ustnej.
• Kampania „Bezpieczna droga” utrwalająca zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
przeznaczona dla uczniów klas I-VI.
• Klasa I „5 porcji zdrowia w szkole” to program edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi
na potrzebę zadbania o edukację w zakresie zbilansowanej diety już od najmłodszych lat.
Program jest częścią działań prowadzonych w ramach kampanii o charakterze
informacyjno-edukacyjnym ,,5 porcji warzyw, owoców lub soku”.
• Uczniowie klasy V brali udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj
Formę!”, którego celem była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych
nawyków wśród młodzieży szkolnej. Promowano zasady aktywnego stylu życia i
zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Powyższe działania pozwoliły na wypracowanie u dzieci właściwych nawyków
żywieniowych, a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach
projektu uczniowie przygotowywali sałatki z warzyw i owoców oraz plakaty zachęcające do
spożywania pożywnych dań.
• W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której jednym z najważniejszych celów
jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla
dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii,
przeprowadzono zajęcia i pogadanki na temat szkodliwości używek typu alkohol, papierosy,
narkotyki.
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• „Program dla szkół” kl. I-V.(owoce, warzywa ,mleko).
• Udział w projekcie „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody
Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” polegający na organizacji
międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w
Mosznej wraz z zapewnieniem transportu i wyżywieniem uczestników lekcji z terenu
województwa opolskiego. Uczestnicy lekcji poznawali występujące na tym terenie
interesujące gatunki flory i fauny, w tym gatunki objęte ochroną. Poznawali sposoby dbania
o bioróżnorodność i przyrodę, a także korzyści jakie daje nam bioróżnorodność.
• Projekt dla klasy II „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”
• Klasa I –III udział „ Szkolne przygody Gangu Słodziaków”
• Innowacja pedagogiczna dla klas I-VI „ To już wiem czas na konkurs”
• W ramach zajęć - Wychowanie do życia w rodzinie przeprowadzono program edukacyjny
dla dziewcząt klasy V i VI - „Między nami kobietkami”. Celem programu było
uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania i wyrobienie właściwych nawyków
higienicznych.
• „Razem przepisujemy biblię” – projekt przygotowany przez Wydział Katechetyczny Diecezji
Opolskiej na czas nauki zdalnej”
• Projekt „Jan Paweł II – papież”, przeznaczony dla ucznia w ramach zindywidualizowanej
ścieżki kształcenia.
• Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”
Przeprowadzono spotkania z policjantem w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne ferie
zimowe i wakacje”.
Pani Pedagog przeprowadzała z uczniami pogadanki na temat właściwego
i bezpiecznego zachowania się w szkole. Uczniowie wzięli udział w spotkaniu z leśniczym
w czasie , którego dowiedzieli się różnych ciekawostek z życia ptaków.
Leśniczy przekazał zapas karmy dla ptaków. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w festynie
parafialnym, występowali na Dożynkach Gminnych w Smolarni, przygotowywali dekoracje na
wozy dożynkowe. Odbyło się spotkanie z p. Poprawialską w ramach projektu edukacyjnego
uczniowie wysłuchali prelekcji „Wiem co to empatia, tolerancja, agresja, szacunek, hejt”.
W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Strzeleczkach uczniowie korzystali
z księgozbioru w bibliotece w Racławiczkach.

Uczniowie brali udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych na szczeblu
gminnym, powiatowym i wojewódzkim:
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Konkursy:
•

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej ŻAK 2020

•

Kangur Matematyczny

•

Konkurs plastyczny w ramach projektu „Śladami Bioróżnorodności w sercu
Opolszczyzny”

•

Udział uczniów w Zielonej Szkole w ramach projektu „Śladami Bioróżnorodności w
sercu Opolszczyzny”,

•

Udział uczniów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych

•

Gminny Konkurs Recytatorski

•

Gminny Konkurs Kroszonkarski

•

Wewnątrzszkolny konkurs fotograficzny ”Święta w moim domu”

•

Gminny przegląd piosenki religijnej „ Leć muzyczko do niebieskiej krainy”

•

Konkurs na Audiobook, przygotowany przez bibliotekę szkolną

Działania na rzecz wolontariatu:
● Szlachetna Paczka
● Zbieranie nakrętek
● Opieka i sprzątanie Grobu Powstańców Śląskich na cmentarzu parafialnym w Racławiczkach
Zawody sportowe:
● Drużynowe biegi przełajowe - chłopcy
● Halowa piłka nożna chłopcy
● Halowa piłka nożna - dziewczęta
● Tenis stołowy drużynowy - chłopcy
● Tenis stołowy drużynowy - dziewczęta
Klasy I – VI brały udział wycieczce do Filharmonii w Opolu.
Uczniowie szkoły brali udział w próbnej ewakuacji.
Zadania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze na rok 2020 zostały zrealizowane zgodnie
z podstawą programową oraz planem nadzoru pedagogicznego.
Od 16.03.2020 r. do 26.06.2020 r. nauka w szkole odbywała się w systemie zdalnym.
Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, podstawa
programowa została zrealizowana.
Sukcesywnie uzupełniano i modernizowano bazę dydaktyczną szkoły.
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Do Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach w 2020 roku uczęszczało 234 uczniów uczących się
w 12 oddziałach.
W szkole zatrudnionych było:
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• 26 pracowników pedagogicznych,
•6 pracowników niepedagogicznych.

DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU ORGANIZACJI PRACY ZDALNEJ:
Od 25 marca 2020r. trwało nauczanie zdalne.
1.

Analiza zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, GIS, poszukiwanie informacji
na stronie MEN i Kuratorium Oświaty w Opolu na temat edukacji zdalnej;

2.

Opracowywanie dokumentacji;

3.

Prowadzenie zdalnych konferencji;4. Konsultacje telefoniczne z nauczycielami
przedmiotów i wychowawcami klas w celu ustalenia form pracy zdalnej;

4.

Ustalenie form kontaktu z uczniami i rodzicami;

5.

Tworzenie bazy materiałów przydatnych w pracy zdalnej;

6.

Poszukiwanie narzędzi do pracy w sieci.

FORMY PRACY ZDALNEJ:
E-dziennik
Komunikatory: Messenger i WhatsApp
Portal społecznościowy Facebook
Kontakt telefoniczny.

Realizacja programów i projektów:
1) ,,ŚNIADANIE DAJE MOC” - to program z zakresu edukacji zdrowotnej realizowany w naszej
szkole w klasach I – VI. Najważniejsze cele programu: zwiększanie świadomości nt. zdrowego
odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka, przyczynianie się do obniżania poziomu
niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.
2) ,,AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA” – to program edukacyjny realizowany w kl. I. Aby
pomóc maluchom uniknąć różnego rodzaju zagrożeń, już po raz ósmy Puchatek organizuje dla
klas I program "Akademia Bezpiecznego Puchatka". Celem Puchatkowego programu jest
uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich
aktywności: w domu, w szkole czy w czasie zabawy.
3) Ogólnopolski Program Edukacyjny „LEPSZA SZKOŁA” mający na celu badanie efektywności
nauczania. Jest prowadzony przez GWO. Wymaga on systematycznego przeprowadzania
badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Posługiwania się specjalistycznymi
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narzędziami pomiaru dydaktycznego, a także analizowania osiągnięć uczniów oraz
porównywania ich z wynikami pozostałych uczestników programu.
4) Program "TRZYMAJ FORMĘ!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich
prozdrowotne nawyki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza
podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekt służy promocji aktywności
fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się
dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej
za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Realizowany przy współpracy z Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Krapkowicach.
5) Program SZKOLNY KLUB SPORTOWY to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Cele programu to:
− stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci
i młodzież,
− poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym
profilaktyka nadwagi i otyłości,
− promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
− zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży,
− motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych
i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży,
− tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego
pokolenia,
− optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury
przyszkolnej,
− promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,
− wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
6) BIEG PO ZDROWIE to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany
w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami, którego celem jest:
−

opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

−

pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

−

zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości
palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych
metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć było
stymulowanie kreatywności i aktywności.
7) Realizacja projektu „NIE HEJTUJĘ – REAGUJĘ”, cykl zajęć profilaktycznych oraz kursy elerningowe dla uczniów klas VI – VIII na temat bezpieczeństwa w sieci „Gdzie jest Mimi”, „Dbaj
o Fejs”.
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8) DZIAŁAMY RAZEM. DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU. DBI ma na celu przede wszystkim
inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży
do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców
z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania
Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo,
zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu
instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Podczas obchodów DBI
organizatorzy zachęcają lokalne ośrodki edukacyjne i kulturalne – szkoły, domy kultury,
organizacje pozarządowe, ale także firmy i osoby prywatne do wspierania tego
przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych
internautów.
9) EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA - to oddolna inicjatywa, w ramach której świętujemy
kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania
związane z technologią. Główną ideą stojącą za wydarzeniem jest promowanie
programowania poprzez pokazywanie młodzieży sposobów na realizację pomysłów przy
pomocy kodu, rozwiewanie wątpliwości i mitów otaczających te umiejętności oraz
gromadzenie zmotywowanych jednostek w celu wspólnej nauki.
10) ,,IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMSIE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” to ogólnopolska kampania
społeczna organizowana przez Fundację ,,Dbam o Mój Z@sięg”, której celem jest zwrócenie
uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna
pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może
nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.
11) „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” – XII edycja programu. Cele programu: popularyzacja
ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania czasu wśród uczniów, wzrost
świadomości ekologicznej wśród dzieci, zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu
i ruchu, uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.
12) „DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach
projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych
uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach projektu
uczniowie klas I - VIII otrzymali kamizelki odblaskowe, zostały przeprowadzone lekcji
wychowawczych nt. bezpieczeństwa na drodze. Podjęte działania, przyczyniły się
do wyrobienia postawy wyrażającej się poprzez następujące elementy:
−

Wiedza – dotycząca zasad uczestnictwa w ruchu drogowym.

−

Świadomość – poznanie, w sposób dostosowany do wieku odbiorcy, konsekwencji
nieprzestrzegania tych reguł.

−

Odpowiedzialność – zrozumienie, że zachowanie pieszego na drodze wpływa nie tylko
na jego życie i bezpieczeństwo, ale równie mocno dotyka pozostałych uczestników ruchu
drogowego.
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−

Gotowość – bycie odpowiednio wyekwipowanym i umiejętność przystosowania się
do zmian (sytuacyjnych, atmosferycznych etc.) w sytuacji na drodze.

−

Życzliwość – zrozumienie, że wszyscy uczestniczy ruchu drogowego mają wspólny cel –
sprawne przemieszczenie się z punktu A do punktu B – który łatwiej osiągnąć przy
wzajemnym pozytywnym nastawieniu.

13) NASZA SZKOŁA W ŚRODOWISKU LOKALNYM - Poszerzony został zakres działania strony
internetowej, facebook i Instagram, które pozwoliły na przedstawienie naszych działań
i dokonań oraz stały się najlepszą naszą wizytówką i promocją. Promocja szkoły
i współpraca ze społecznością lokalną polegała na organizacji wspólnych imprez
środowiskowych, współorganizowania konkursów, zawodów oraz imprez kulturalnych.
Podejmowane działania to:
Sprzątanie świata - Razem #sprzątaMY polskie lasy- Akcja organizowana przy
współpracy z Nadleśnictwem Prószków,
• Akcja EKOGENERACJA - akcja sprzątania Aglomeracji Opolskiej. Akcja organizowana
przy współpracy z UG w Strzeleczkach i Fundacją Aglomeracja Opolska,
• przygotowanie programu artystycznego na Świętego Marcina,
• przygotowanie programu artystycznego o tematyce patriotycznej prezentowanego
mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach oraz uczniom
Zespołu Szkół Specjalnych podczas spotkania w Zespole Szkół Zawodowych
w Krapkowicach,
•
program artystyczny prezentowany podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy,
•
akcja „Poczta marzeń dla Pawełka” i „Listy do Nataniela”,
•
Dzień Babci i Dziadka,
•
zabawa walentynkowa dla rodziców,
•
Finał akcji „Szlachetna Paczka”
•
Kolędowanie wolontariuszy na rzecz Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” w Opolu Międzynarodowy Dzień Wolontariusza,
•
WF Challenge. Akcja sportowa prowadzona zdalnie na szkolnym profilu Facebook
•
Dzień Ziemi. Akcja fotograficzna prowadzona zdalnie z wykorzystaniem portalu
Facebook. Publikacja zdjęć wykonanych przez uczniów oraz ich rodziców
prezentujących ujęcia przyrody otaczającej ich domostwa.
•
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OSIĄGNIĘCIA
Uczniowie wzięli udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez
Kuratorium Oświaty w Opolu. Zmagali się z zadaniami konkursowymi z 9 przedmiotów (język
niemiecki, język angielski, matematyka, język polski, historia, fizyka, chemia, biologia,
geografia). Nasi uczniowie brali również udział w innych konkursach. Szczegóły dotyczące
rangi sukcesów w poszczególnych konkursach zestawiono poniżej w tabeli i przedstawiano
cyklicznie na apelach szkolnych.
Zestawienie udziału naszych uczniów w konkursach i ich sukcesów:
Lp.

Nazwa konkursu

1.

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny (etap gminny)

2.

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego (etap gminny)

3.

4.

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
(etap gminny)
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
(etap wojewódzki)

Osiągnięcia
I miejsce
II miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
I miejsce,
3 uczniów zakwalifikowanych
do finału
tytuł laureata – 3 uczniów,
tytułu finalisty – 2 uczniów

5.

Wojewódzki Konkurs Fizyczny
(etap gminny)

I miejsce

6.

Wojewódzki Konkurs Chemiczny (etap gminny)

I miejsce

7.

Wojewódzki Konkurs Biologiczny (etap gminny)

udział

8.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny (etap gminny)

II miejsce

9.

Wojewódzki Konkurs Historyczny (etap gminny)

I miejsce

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

I miejsce (uczeń zakwalifikował
się do finału)

(etap gminny)

II miejsce

10.

II miejsce

III miejsce
11.

Wojewódzki Konkurs Geograficzny
(etap wojewódzki)

Laureat
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12.

III Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”

do etapu regionalnego w Opolu
zakwalifikowało się 14 uczniów

13.

Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej

do finału zakwalifikowało się 2
uczniów

14.

XXVI Konkurs Recytatorski ,,Jugend trägt Gedichte vor” / „Młodzież
recytuje poezję”

finalista

15.

Szkolny Konkurs Wiedzy O Austrii organizowany przez Bibliotekę
Austriacką w Opolu

udział czterech uczniów

16.

XXIII konkurs plastyczny organizowanym przez Wojewódzką
Komisję ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie pt.
„Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami
dziecka”

udział klas II-VI

17.

Powiatowy Konkurs Ekologiczny

udział

18.

Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS

udział

19.

Gminny Konkurs Plastyczny
„ Bioróżnorodność gminy Strzeleczki”

udział

20.

Konkurs plastyczny „Segreguję odpady-dbam o dobro ziemi”

udział

21.

Konkurs plastyczny „ Bezpiecznie na wsi, nie ryzykujesz, gdy
zwierzęta znasz i szanujesz”

udział

22.

Konkurs plastyczny pt. „Bezpieczeństwo na drodze” organizowany
przez Wojewódzką Komendę Policji

laureatka

23.

„Akcja Mural!” ogólnopolski konkurs plastyczny realizowanym w
ramach programu „Kolejowe ABC”

udział

24.

XXIV Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej
w Olszance

udział

25.

XXVI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek, przesłuchania
rejonowe w Tarnowskich Górach

udział

26.

Konkurs wiedzy religijnej „Żak”

udział

27.

Szkolny Konkurs Literacki „Historia pewnego wynalazku”

udział

28.

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

1 uczeń – bardzo dobry wynik,
2 uczniów - wyróżnienie
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELINIE

Do Szkoły Podstawowej w Zielinie w 2020 roku uczęszczało 57 uczniów uczących się w 5
oddziałach.
W szkole zatrudnionych było:
•12 pracowników pedagogicznych,
•5 pracowników niepedagogicznych.

Rozwój szkoły z uwzględnieniem efektów:
Kształcenia i wychowania - koncepcja pracy szkoły ukierunkowana jest na tworzenie
warunków i podejmowanie działań na rzecz ciągłego, wszechstronnego rozwoju uczniów.
W trakcie roku szkolnego była ona analizowana i modyfikowana stosownie do zaistniałych
potrzeb.
Badania osiągnięć edukacyjnych uczniów - mając na celu dostarczenie nauczycielom, uczniom
i rodzicom informacji o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów, pod koniec roku szkolnego,
w każdym oddziale, przeprowadzone zostały sprawdziany kompetencji. Były one
standaryzowane. Ich wyniki pozwoliły przeanalizować poziom edukacyjny naszych uczniów i
posłużyły do opracowania wniosków i działań, które należy podjąć w celu podniesienia jakości
kształcenia.
Przeprowadzono również diagnozę wstępną. Celem diagnozy przeprowadzonej
we wrześniu było zbadanie poziomu dojrzałości szkolnej pod kątem wymagań zawartych

63

64

RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2020 ROK
w nowej podstawie programowej i pozwoliła na opracowanie wniosków do dalszej pracy
z uczniami. Analogiczna analiza była przeprowadzana po każdym sprawdzianie kompetencji
w klasach V, VI
Koła zainteresowań i zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów, jak również biorąc pod uwagę opinię
rodzica, nauczyciela uczącego w danej klasie, opinię wystawioną przez PPP
w Krapkowicach zapewniliśmy naszym uczniom możliwość korzystania z zajęć nie tyko
rozwijających uzdolnienia dzieci, ale także wyrównujących braki edukacyjne uczniów.
Koła zainteresowań, w których mogli uczestniczyć chętni uczniowie klas V-VI to:
- koło matematyczne,
- kółko geograficzne,
- kółko polonistyczne,
- SKS.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z
matematycznej w klasach V-VI

edukacji

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów - uczniowie klas I-III mogli
uczestniczyć w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów organizowanych
raz w tygodniu.
Ponadto uczniowie mieli możliwość korzystania na terenie szkoły z pomocy pedagoga
i psychologa zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Strzeleczkach, logopedy oraz terapeuty
pedagogicznego.
Wykwalifikowani i kompetentni nauczyciele w pracy wykorzystywali aktywizujące
metody nauczania. Stosowali metody aktywne, poszukujące, organizowali lekcje otwarte dla
społeczności koleżeńskiej i rodziców. Wzorowo prowadzona była nauka zdalna. Wpłynęło
to pozytywnie na wizerunek szkoły w środowisku i podniesienie efektów kształcenia.
Nauczyciele, indywidualizując wymagania wobec ucznia oraz uwzględniając jego
predyspozycje do uczenia się, stosowali zadania, ćwiczenia o różnym stopniu trudności.
Działania te wpłynęły niewątpliwie na podniesienie efektów kształcenia, a także miały
pozytywny aspekt wychowawczy.
Realizacja programów i projektów:
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce
bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany jest
przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego
Komendy Głównej Policji
Pięć porcji zdrowia
To program edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o edukację
w zakresie zbilansowanej diety już od najmłodszych lat.
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Śniadanie daje moc
Zajęcie w tym dniu prowadzone było w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania, dzięki którym
dzieci dowiedziały się, jak poszczególne składniki znajdujące się w pokarmach wpływają
na funkcjonowanie ich organizmu i dlaczego śniadanie jest takie ważne.
W zakresie edukacji zdrowotnej uczniowie klasy 2 brali udział w ogólnopolskich projektach:
Zdrowo jem, więcej wiem-edycja jesienna, zimowa i wiosenna
W roku 2020 uczniowie klasy II wzięli udział w projekcie „ Zdrowo jem, więcej wiem”. „Zdrowo
jem, więcej wiem”. Ma on charakter ogólnopolskich, międzyszkolnych rywalizacji
zespołowych. Zadaniem projektu jest misja przywrócenia naszych dzieci do świata zdrowia,
sprawności i pogody ducha. Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda objęła projekt
honorowym patronatem. Cele projektu - wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych
poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów
służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych, - uświadomienie związku pomiędzy
żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości - podkreślenie roli codziennej
aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej - kształcenie rodziców jako osób, od których
zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie
i regularną aktywność fizyczną.
„Mam kota na punkcie mleka”
Projekt finansowany z Funduszu Promocji Mleka realizowany przez Polską Izbę Mleka we
współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Głównym celem
projektu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych
pochodzących z Polski.
Lepsza szkoła
Szkoła Podstawowa w Zielinie bierze udział w rocznym programie Lepsza Szkoła. Celem
programu jest systematyczna diagnoza nauczania w klasach 5-6. Program realizowany jest na
zajęciach z języka polskiego i matematyki. Program pozwala monitorować i analizować
postępy w nauce podczas całego roku szkolnego.
Bezpieczeństwo zdrowotne wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Celem projektu było kształtowanie zdrowego stylu życia. W ramach różnych akcji uczniowie
dowiedzieli się na czym polega zdrowe odżywianie, nauczyli się przygotowywania
wartościowych posiłków. Zwrócono uwagę na znaczenie aktywności fizycznej oraz
przeprowadzono działania profilaktyczne.
Uczniowie wzięli udział w kolejnej edycji akcji ,,Jak nie czytam jak czytam”. Stworzono
uczniom okazję do poczytania sobie w gronie koleżanek i kolegów, w miłych okolicznościach.
Głównym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku książki, tak by czytanie kojarzyło się
z czymś przyjemnym, z wolnym czasem i rozrywką. Akcja ma zachęcić tych uczniów, którzy
wciąż traktują czytanie jako przykry obowiązek. Nie zmuszajmy ich, lecz motywujmy.
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Udział w programie edukacyjnym Asy Internetu. Celem programu jest uczenie
bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu w oparciu o podstawowe wartości
takie jak: rozsądek, uważność, siła, życzliwość i odwaga, główne fundamenty programu,
które pomogą im uniknąć zagrożeń w sieci.
Program Asy Internetu powstał w ramach współpracy firm Google, Internet Keep Safe
Coalition oraz Fundacji Szkoła z Klasą. Jest to wielowymiarowy program, stworzony, by
nauczyć dzieci umiejętności potrzebnych do rozsądnego i bezpiecznego funkcjonowania
w Internecie.

Akcje charytatywne:
•
Pomoc potrzebującym na misjach „ KOLĘDNICY MISYJNI”
W styczniu 2020r. na pamiątkę Święta Trzech Króli ulicami Kujaw i Zieliny po raz pierwszy
przeszli kolędnicy misyjni. Mieszkańcy przyjęli kolędników bardzo ciepło, obdarowywali ich
słodkościami, ofiarowali datki na misje.
•
Skarbonka wielkopostna „ POMOC JUNIORA DLA SENIORA”
Zebrane w skarbonkach środki zostały przekazane do Stacji Caritas w Opolu i będą
przeznaczone na zaspokojenie potrzeb seniorów w formie pomocy medycznej, żywności
i odzieży.
•
Zbierz koreczek na wózeczek
Przez cały rok zbieramy nakrętki, które przeznaczamy na wsparcie chorego Wiktorka.
•
Szlachetna Paczka.
Szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Szlachetna Paczka”, w ramach
której pomoc materialną uzyskała rodzina z powiatu krapkowickiego znajdująca się w trudnej
sytuacji życiowej. Udało nam się spełnić wszystkie oczekiwania wybranej przez nas osoby.
•

„Pomoc dla bezdomnych zwierząt”

Uczniowie podjęli bardzo ciekawą inicjatywę pomocy zwierzętom przebywającym
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie Koźlu. Zorganizowali oni na terenie
szkoły zbiórkę żywności dla potrzebujących i pokrzywdzonych przez los zwierząt. Akcja cieszyła
się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy przynosili produkty, które mogą pomóc
zwierzętom przetrwać trudny czas zimy. Okazało się, że w naszej szkole jest dużo uczniów,
którzy rozumieją potrzeby zwierząt, są wrażliwi na ich krzywdę, potrafią i chcą im pomóc.
Zebrane produkty zostały przekazane Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Kędzierzynie Koźlu.
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Innowacje pedagogiczne:
Myślograficzny lekturownik- innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących
z wprowadzenia notatek w formie myślografii czyli wizualizacji myśli, co pozwoli uczniom
zapamiętać więcej i szybciej. Głównym celem programuj jest motywowanie do nauki,
nauczenie uczenia się, wykształcenie w uczniu przekonania o celowości podejmowanych
działań i celu, jakim jest nauka sama w sobie, wprowadzenie poczucia odpowiedzialności
za własne uczenie się, rozwijanie kreatywności ucznia, zainteresowanie uczniów
przedmiotem.
Chcę być mistrzem zdrowej kuchni- Innowacja realizowana była w kl. III Głównymi celami było
zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia, opracowanie przepisów na zdrowe potrawy,
wdrożenie do wspólnej, zgodnej pracy w zespole, dbanie o bezpieczeństwo własne i kolegów
podczas działań na zajęciach, zapoznanie z pracą ogrodnika i pracą rolnika w swojej zagrodzie.
Nasi rówieśnicy z rożnych stron świata kształtowała u uczniów kreatywność
i przedsiębiorczość jako kompetencje przyszłości, zwracano uwagę na rozwój ciekawości
poznawczej i zainteresowania otaczającym światem. Realizując innowację kształtowano
u uczniów empatię i prospołeczną postawę tolerancji wobec innych kultur.
Działania szkoły podejmowane w ramach współpracy z rodzicami, instytucjami,
placówkami oświatowymi, środowiskiem lokalnym.
Szkoła, realizując działania dydaktyczno – wychowawcze, kontynuowała w roku 2020
współpracę z różnorodnymi instytucjami, z lokalnymi mediami.
Dbając o bezpieczeństwo dzieci, w tym naszych uczniów, współpracowaliśmy
z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach. Na terenie szkoły organizowaliśmy spotkania
i pogadanki nt. bezpieczeństwa w czasie wolnym. Zorganizowano spotkanie z dzielnicowym,
który opowiedział uczniom o pracy policjanta i zdradził niektóre tajniki pracy w policji.
Należy wspomnieć również o współpracy szkoły z OSP w Zielinie – Odbyły się
pogadanki z prezesem OSP w Zielinie Panem K. Robotą. Przeprowadzono próbną ewakuację
ze Szkoły w obecności oficera PSP w Krapkowicach.
Dzięki gościnności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zielinie NASI uczniowie brali udział
w spotkaniach autorskich ze znanymi i popularnymi poetami i pisarzami, autorami książek dla
dzieci i młodzieży. Uczniowie aktywnie uczestnicz w spotkaniach w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki. W listopadzie odbyły się warsztaty teatralne przeprowadzone przez teatr
„Kokon” z Krakowa, w czasie których uczniowie dowiedzieli się jak zachowywać się na scenie,
poruszać, modulować głos, wyrażać ekspresję.
Nie można zapomnieć o wzorowej współpracy z RADĄ RODZICÓW, która wspierała
szkołę w podejmowanych akcjach, działaniach wychowawczych oraz organizowała
uroczystości szkolne m. in. bal karnawałowy dla dzieci w zamku w Mosznej, Dzień Seniora –
dla wszystkich seniorów Zieliny Kujaw, Dzień Kobiet. Rada Rodziców jest fundatorem nagród
książkowych dla wyróżniających się uczniów, wręczanych podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego.
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Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzeleczkach. W ramach
współpracy odbyły się liczne spotkania dyrektora z asystentami rodzin objętych opieką GOPS.
Nauczyciele wychowawcy oraz dyrektor wydawali opinie na temat funkcjonowania uczniów
z tych rodzin. Dyrektor był w stałym kontakcie, również telefonicznym, informował
o potrzeb w zakresie objęcia rodziny pomocą psychologiczną, prawną i społeczną. Wszelkie
problemy rozwiązywane były wspólnie i na bieżąco. Współpraca przyczyniła się do poprawy
funkcjonowania uczniów z rodzin wymagających wsparcia.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krapkowicach jest ważną
współpracą, ponieważ na podstawie opinii poradni nauczyciele otrzymują informacje o danym
uczniu, potrzebne do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pracownicy poradni
przeprowadzili w klasie I i II diagnozę ryzyka dysleksji. Współpraca ta jest tym bardziej cenna
i konieczna, ponieważ w szkole nie ma zatrudnionego na etacie pedagoga i psychologa
szkolnego.
Działalność biblioteki szkolnej:
Biblioteka szkolna czynna jest 4 godz. w tygodniu. Głównymi celami biblioteki są kształcenie
umiejętności i nawyku samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, rozwijanie
potrzeby obcowania ze „słowem pisanym”- aktywizowanie czytelnictwa, kształcenie
umiejętności czytania ze zrozumieniem.
W ramach działalności biblioteki zorganizowano m. in. :
• konkurs „Kubuś Puchatek zaprasza misie”,
• Dzień Głośnego Czytania,
• uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej na czytelników
• konkurs plastyczny,
• uczniowie wzięli udział w projektowym spektaklu pt. „Staś i zła noga”.
• konkurs czytelniczy „Napiszę list o swoich dziadkach”.
• czytelnicy mieli okazję zobaczyć ciekawy spektakl „Psia kostka”.
W okresie pracy zdalnej działalność biblioteki polegała na udostępnianiu lektur
w wersji online oraz przesyłaniu uczniom za pomocą poczty elektronicznej materiałów
dotyczących bezpieczeństwa w okresie pandemii.
Działalność świetlicy szkolnej:
Świetlica szkolna pełniła opiekę nad uczniami w godz. od 13.45 do 15.00. Opieką
świetlicową objęto 24 uczniów. Głównym celem pracy w świetlicy szkolnej jest realizacja
założeń w zakresie zorganizowanej opieki, a przede wszystkim przygotowanie dziecka do
samodzielności, pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich
twórczego wykorzystywania, propagowanie zdrowego stylu życia.
Szczególną troską objęto uczniów klas pierwszych, którzy dopiero adaptują się w nowe
środowisko szkolne. Zajęcia świetlicowe są prowadzone w sali świetlicowej i na boisku
szkolnym.
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Szkolne koło wolontariatu:
W ramach działań SKW chętni uczniowie naszej szkoły zorganizowali dzień
Przedszkolaka.
Postanowili przed świętem Wszystkich Świętych uporządkować zapomniane, zaniedbane
mogiły znajdujące się na pobliskim cmentarzu.
Misyjni Kolędnicy- zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci z Amazonii
Udział w akcji Dla Natalki. Realizacja marzenia nieuleczalnie chorej Natalki i wykonanie kartek
jako mikołajkowy prezent.
Nauczanie zdalne:
W marcu 2020r. utworzono konta dla uczniów i nauczycieli i umożliwienie uczniom
z darowego pakietu Office 365 i programów Microsoft Word, PowerPoint, Excel i OneNote,
co ułatwiło pracę podczas nauki zdalnej.
Nauczyciele ukończyli liczne szkolenia w zakresie TIK, które podniosły efektywność
pracy zdalnej. W Szkole Podstawowej w Zielinie większość zajęć odbywało się on-line
za pomocą programów i aplikacji Microsoft Teams, Zoom, wirtualna tablica- Padlet,
Comceptboard, ClikMeeting.
Nauczyciele dostosowywali godziny zajęć on-line do uczniów z rodzin wielodzietnych
tak, aby każde dziecko mogło spotkać się na wizji z klasą i nauczycielem. Zajęcia odbywały się
zgodnie z planem w godz. 8.00- 14.25.
Uczniowie i nauczyciele pracowali na sprzęcie wypożyczonym ze szkoły oraz
otrzymanym w ramach programu ,,Zdalna szkoła”.
W szkole został opracowany System pracy na odległość, w którym zawarto m.in.
zadania szkoły, dyrektora i nauczycieli oraz organizację kształcenia na odległość, obowiązki
nauczycieli w procesie oceniania uczniów itd. Każdy nauczyciel zobowiązany był do przesłania
dyrektorowi sprawozdania z realizacji godzin pracy za miniony tydzień. W sprawozdaniu ujęto
przedmiot, oddział oraz tygodniowy zakres treści nauczania do realizacji podstawy
programowej wraz z informacją o przebiegu zajęć i wykonanymi ćwiczeniami; ww. informacje
nauczyciele zamieszczali w notatkach e-dziennika. Było to ogromne ułatwienie dla tych
uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w zajęciach.
Ocenianie postępów uczniów odbywało się na bieżąco. Każdy brak zadania
odnotowywany był w e dzienniku z komentarzem, w którym nauczyciel wyznaczał termin
dosłania zaległej pracy. Sprawdzanie stopnia opanowania wiadomości odbywało się
za pomocą aplikacji Quizizz. Na przełomie marca i kwietnia przeprowadzono on-line dwie
ankiety skierowane do rodziców i uczniów w celu uzyskania opinii na temat nauczania
zdalnego.
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Uczniowie i nauczyciele pracowali na sprzęcie wypożyczonym ze szkoły również tym
otrzymanym w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła , Zdalna Szkoła+.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY CZERWIEC 2020r.
Do egzaminu zewnętrznego przystąpiło 58 uczniów klas ósmych.
Średnie wyniki szkoły z egzaminu ósmoklasisty ( w procentach)
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Procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki - czerwiec 2020
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Procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego czerwiec 2020
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W STRZELECZKACH

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach w 2020 było placówką
14 -o oddziałową. Oddziały zlokalizowane były w następujących miejscowościach:
• Dobra – 2 oddziały,
• Dziedzice – 1 oddział,
• Komorniki – 2 oddziały,
• Pisarzowice – 1 oddział,
• Racławiczki – 2 oddział,
• Strzeleczki – 4 oddziały,
• Zielina – 2 oddziały.
Ogółem do przedszkola uczęszczało 258 dzieci.
Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne realizowało 63 dzieci.
W przedszkolu zatrudnionych było ogółem 35 osób, w tym:
• nauczyciele - 20 (19 pełnozatrudnionych i 1 niepełnozatrudniony),
• pracownik administracyjny - 1 pełnozatrudniony,
• pracownicy obsługi – 14 (6 pełnozatrudnionych i 8 niepełnozatrudnionych).
Zatrudniona w przedszkolu kadra pedagogiczna systematycznie podnosiła swoje
kwalifikacje poprzez uczestnictwo z wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach, a podczas
pracy zdalnej brała udział w wielu konferencjach oraz webinariach. W ramach szkolenia „Karty
Grabowskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” przedszkole otrzymało certyfikat
„Szkoła z pasja do matematyki”. Cztery nauczycielki ukończyły lub są w trakcie studiów
podyplomowych. W swojej codziennej pracy nauczycielki kierowały się dążeniem
do wszechstronnego rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości
oraz przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole.
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W przedszkolu realizowano następujące programy wychowania przedszkolnego:
•
•
•

•

Wokół przedszkola – wydawnictwo MAC - dostosowany do założeń podstawy
programowej wychowania przedszkolnego;
Kochamy dobrego Boga – program nauczania religii rzymskokatolickiej
w przedszkolach, wprowadzenie w życie religijne;
Program nauczania języka angielskiego „I love Boo” – program języka angielskiego
dostosowany do realizacji zgodnie z
podstawą programową wychowania
przedszkolnego, przeznaczony dla dzieci rozpoczynających i kontynuujących naukę
języka ;
Wir sprechen deutsch – program do nauczania języka niemieckiego jako języka
mniejszości narodowej – program własny opracowany przez nauczycieli naszego
przedszkola, nastawiony na rozbudzanie zainteresowania językiem niemieckim
i pozytywne nastawienie do jego przyswojenia;

W przedszkolu realizowano dodatkowe programy i projekty:
Czyste powietrze wokół nas – program realizowany przy współudziale Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, program edukacji antynikotynowej;
• Mamo, tato – wolę wodę – program edukacyjny, którego celem jest podkreślenie roli
wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz
wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy
proekologicznej u dzieci.
• Książka moim przyjacielem – autorski program promowania czytelnictwa wśród dzieci.
• Mały Miś w świecie wielkiej literatury – międzynarodowy projekt rozwijający
zamiłowanie najmłodszych dzieci do czytanie książek, przy współudziale nauczycieli,
rodziców, babć i dziadków oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.
• Kubusiowi przyjaciele natury - ogólnopolski program edukacji ekologicznej, który
wprowadza dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody. Organizatorem
Programu jest firma Tymbark i marka Kubuś.
Wszystkie programy dostosowane były do potrzeb i możliwości naszych wychowanków.
Po zakończeniu ich realizacji zostały poddane ewaluacji.
Po dokonaniu wstępnej obserwacji dzieci oraz badania gotowości do podjęcia nauki w szkole,
jak również po wpłynięciu opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach
oraz orzeczeń o kształceniu specjalnym zorganizowano zajęcia w zakresie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w formie:
•

• zajęć rewalidacyjnych
• zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
• zajęć logopedycznych
• zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
•
Wzbogacono ofertę przedszkola o organizację i udział w wielu imprezach i uroczystościach:
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Jasełka w przedszkolu;
Spotkanie ze strażakiem – próba ewakuacji;
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – występy dzieci
Spotkanie w ramach projektu pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych
związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej” – pogadanka
edukacyjna na temat odpadów;
Dzień Kobiet;
Bal karnawałowy w przedszkolu;
Zasadzenie w ogrodzie przedszkolnym wraz z Wójtem Gminy Strzeleczki „Drzewka
Szczęścia”;
Światowy Dzień Ziemi – sprzątanie wokół swojego ogródka domowego (w trakcie
edukacji zdalnej)
Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca (w trakcie edukacji zdalnej)
Pożegnanie z przedszkolem

Odbyły się następujące wycieczki oraz wyjścia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyjście do Sali GOK-u w Racławiczkach na przedstawienie „Przyjaciele” zorganizowane
przez Gminną Bibliotekę,
Wycieczka do Zamku w Mosznej (zwiedzanie obiektu i zajęcia biblioteczne)
Publiczna Biblioteka w Zielinie - udział w przedstawieniu „Rumcajs” i „Dzień Kubusia
Puchatka”
Spektakle teatralne zapraszane do SP w Dobrej;
KDK w Krapkowicach- spektakl „O czerwonym Kapturku- do prawdy po sznurku”
Wyjazd na Mikołajki do „Chatki dla Skrzatka”;
Wycieczka do KDK na przedstawienie „Przyjaciele z Bullerbyn”
Wyjście do Sali GOK-u na jasełka dla rodziców
Wyjście do Sali GOK-u na przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka

Podczas pracy zdalnej zachęcano dzieci wraz z rodzicami do podjęcia następujących wyjść:
•
•
•

Zwiedzanie okolicy w ramach realizacji tematu „Moja miejscowość, mój region”
Odwiedzenia lasu i obserwacji flory i fauny- w ramach Projektu Las
Obserwacji łąki, jej roślinności i zwierząt- w ramach tematu „Łąka w maju”

Udział w konkursach i akcjach charytatywnych:
•
•

Konkurs piosenki religijnej ,,Leć muzyczko do niebiańskiej krainy, powiedz Bogu ,że go
wielbimy!”-organizowany przez Szkołę Podstawową w Racławiczkach.
Konkurs plastyczny : ,,Bioróżnorodna Gmina Strzeleczki”.
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•
•
•
•
•
•

Konkurs rysunkowy pt. „Segreguję odpady – dbam o dobro Ziemi” zorganizowany przez
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.
Konkurs na kartkę bożonarodzeniową – zorganizowany przez Opolskie Kuratorium
Oświaty
Konkurs kroszonkarski organizowany przez GOK w Strzeleczkach;
Podczas pracy zdalnej zorganizowano wewnątrz przedszkolny konkurs na najwyższą
zieloną wieżę.
Przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla chorego dziecka Manuela P. na terenie
przedszkola oraz przed Kościołem w Pisarzowicach po niedzielnych mszach św.
Zbierano nakrętki dla Wiktora Kotowicza z Dobrej.

Placówka wyposażona jest w nowe krzesła i stoliki, dopasowane do wzrostu dzieci, zgodnie z
zaleceniami Sanepidu. Zakupiono również nowe meble do sali w Racławiczkach, zestaw
huśtawek na plac zabaw w Strzeleczkach, nowe dywany, tablice korkowe, pomoce
dydaktyczne (min. Karty Grabowskiego), zabawki oraz sprzęt nagłaśniający.
W tym roku szkolnym współpracowano z :
•

GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W STRZELECZKACH - udział w konkursie
plastycznym „ Bioróżnorodna Gmina Strzeleczki”, udział w konkursie kroszankarskim,
występ artystyczny w czasie Gminnego Konkursu Orkiestr Dętych

•

POWIATOWA STRAŻ POŻARNA - udział dzieci przedszkolnych w próbnej ewakuacji,
pogadanka ze strażakiem na temat „ Bezpieczeństwa w razie pożaru ”

•

POLICJA - udział dzieci spotkaniu z policjantem

•

wspólne wraz z Wójtem Gminy zasadzenie „Drzewka Szczęścia ”

•

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KRAPKOWICACH - udział rodziców
w spotkaniu z psychologiem i prelekcji, umożliwienie rodzicom indywidualnych
konsultacji z pracownikiem poradni w zależności od potrzeby

•

Teatr Współczesny z Krakowa - bezpośredni kontakt dzieci ze sztuka teatralną,
aktorami – oglądanie przedstawienia pt. „ Świąteczna gorączka Olafa”

•

PIEKARNIA W DZIEDZICACH- zapoznanie z zawodem piekarza

•

OŚRODEK ZDROWIA W RACŁAWICZKACH- zapoznanie z zawodem pielęgniarki

•

GMINNY OŚRODEK KULTURY W RACŁAWICZKACH- oglądanie spektaklu „Przyjaciele”,
organizacja Jasełek oraz Dnia Babci i Dziadka

•

GMINNĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W STRZELECZKACH - oddział w Dobrej, Zielinie
i Pisarzowicach - udział w comiesięcznym czytaniu książek przez bibliotekarkę
na terenie biblioteki oraz udział w przedstawieniu teatralnym również na terenie
biblioteki.
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•

PARAFIĄ W PISARZOWICACH - dzieci wystawiły w Kościele Jasełka, a wcześniej przed
Kościołem odbyła się zbiórka pieniędzy na leczenie Manuela Polaka

Remonty zostały przeprowadzone w następujących oddziałach:
•

Oddział Racławiczki – usunięcie boazerii, przygotowanie ścian oraz malowanie dwóch
sal zabaw oraz korytarza

•

Oddział Pisarzowice – usunięcie wilgotnych tynków oraz malowanie pomieszczeń:
łazienek (dla dzieci i dorosłych), szatni, jadalni oraz korytarza

•

Oddział w Strzeleczkach – usunięcie uszkodzonego podwieszanego sufitu w kuchni
oraz malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu kuchennym

•

Oddział Racławiczki i oddział Zielina – wymiana drzwiczek do toalet dziecięcych
z zasłonek na drewniane dwuskrzydłowe drzwi wahadłowe

•

Wykonano przeglądy wszystkich placów zabaw oraz usunięto usterki w oddziałach
Strzeleczki, Zielina, Racławiczki.
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Rozliczenie kosztów przedszkola w 2020 roku.

Wpływ środków z tytułu

Wydatki

Różnica- koszty
gminy

Subwencja

472.157,83

0,00

Dotacja

281.665,18

0,00

Wpłaty za wyżywienie

28.637,00

0,00

Wpłaty za wydłużony
pobyt

17.006,00

0,00

Odszkodowania,
prowizje

1.347,80

0,00

Zwrot-energia

3.381,57

0,00

Zwrot-składki ZUS

73.171,68

0,00

Pozostałe wydatki

0,00

2.511.950,72

40.619,52

0,00

Wydatki z tytułu
obciążenia gminy za
wychowanie
przedszkolne

0,00

125.395,82

Wydatki z tytułu
obciążenia - żłobki

0,00

26.400,00

917.986,58

2.663.746,54

Wpływy z tytułu
obciążenia innych gmin
za wychowanie
przedszkolne

OGÓŁEM

-1.745.759,96

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO –ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W STRZELECZKACH
Centrum Usług Wspólnych- jednostka administracyjno - rozliczeniowa zatrudniająca 5 osób.
W roku 2020 10 pracodawców złożyło wnioski dotyczące dofinansowania kosztów
kształcenia 2717łodocianych pracowników. Koszty dofinansowania zrealizowano ze środków
Funduszu Pracy w kwocie 137 074,42 zł
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W roku 2020 placówki oświatowe uczestniczyły w następujących projektach:
1. W ramach grantu Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA oraz ZDALNA SZKOŁA+
otrzymaliśmy 17 laptopów Zdalna Szkoła oraz 18 laptopów Zdalna Szkoła +
Strzeleczki 13 szt.

35 951,01 zł

Dobra 4 szt.

12 709,03 zł.

Komorniki 4 szt.

10 847,00 zł.

Racławiczki 5 szt.

15 188,00 zł.

Zielina 9 szt.

27 892,01 zł.

Razem:

102 592,05 zł.

2. Projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - dofinansowanie do zakupu
książek do bibliotek szkolnych (środki wpłynęły 14.07.2020r. – wydatkowane
październik-listopad 2020r)

X.

Strzeleczki

15 000,00 zł (wkład własny 3 500,00 zł)

Zielina

3 100,00 zł (wkład własny 620,00 zł)

Dobra

3 100,00 zł (wkład własny 620,00 zł)

Komorniki

3 100,00 zł (wkład własny 620,00 zł)

Racławiczki

5 000,00 zł (wkład własny 1 000,00 zł)

Razem:

29 300,00 zł

5 860,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA

Pomoc społeczna jest określana jako „ instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są
one same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Zgodnie
z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej do zadań pomocy społecznej należy przyznawanie
i wypłacanie świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej.
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020 r. było 186 osób , co stanowiło
2,61% wszystkich mieszkańców gminy. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji
życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2020 r.,
było: ubóstwo, bezrobocie , długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność.
Informację na temat udzielonych świadczeń w ramach własnych gminy została zamieszczona
w poniższej tabeli.
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TABELA 1. UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMIN 2020
FORMY POMOCY

LICZBA
RODZIN

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

95

X

RAZEM

KWOTA
ŚWIADCZEŃ
w zł
576 601

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM

18

194

111 852

ZASIŁKI OKRESOWE – OGÓŁEM

33

204

97 437

SCHRONIENIE

3

27

44 349

POSIŁEK

9/ 20 dzieci

950

4 618

USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM

11

1524

32 394

ZDARZENIE LOSOWE

4

4

17 900

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE
OGÓŁEM
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

70

x

71 731

8

74

196 320

WSPIERANIE RODZINY i PIECZA ZASTĘPCZA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jedną z instytucji realizującą „ Program wspierania
rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2018- 2020”. W programie określono najważniejsze cele
strategiczne , mające zapewnić spójny system wsparcia rodzin przeżywających trudności w
wypełnianiu ról społecznych. Udzielano pomocy rodzinom przeżywającej trudności w
wypełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. Wsparcie asystenta rodziny otrzymało 7
rodzin . Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w 2020 wyniósł 30 154 zł.
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. Z 2018r , poz. 998 ze zm.) określa zasady
i formy pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych oraz sprawowania pieczy zastępczej. Obowiązek przedstawienia Radzie
Gminy sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wynika z art.179
wymienionej ustawy.
Sprawozdanie zostało sporządzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Strzeleczkach, który realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny zgodnie z niniejsza ustawą
i w oparciu o Uchwałę Nr XLVII/281/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26.04.2018 w sprawie
przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2018- 2020
W ramach zadań własnych gminy w myśl art.176 wspomnianej na wstępie ustawy podjęto
następujące działania.
I.

Opracowanie i realizacja 3 –letnich gminnych programów wspierania rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2018-2020 przyjęto
Uchwałą Nr XLVII/281/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26.04.2018 r.
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II.

Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.

Od maja 2018 r. ośrodek pomocy przystąpił do realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka –
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej – II edycja ” w ramach tego projektu został zatrudniony asystent rodziny, który
posiadał odpowiednie kwalifikacje. Wydatkowana kwota na wynagrodzenie asystenta rodziny
z projektu wyniosła 23 459 zł, natomiast z budżetu gminy 6 695,00 zł .Asystent rodziny
uczestniczył w 1 szkoleniu.
III.

Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego ,oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
wychowawczych przez :

IV.

Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta
rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa.

W 2020 r. 7 rodzin wymagających wsparcia asystenta rodziny mogło skorzystać
z takiej pomocy. W funkcjonowaniu rodzin objętych wsparciem, zaobserwować można było
jedną, bądź wiele poniższych dysfunkcji: bezradność w prowadzeniu gospodarstwa
domowego, niewydolność opiekuńczo – wychowawcza, bezrobocie, choroby i
niepełnosprawność, sytuacje kryzysowe występujące w rodzinie.
Asystent rodziny oraz pracownicy socjalni w rodzinach objętych asystą podejmowali
następujące działania:
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez;
instruktaż prawidłowego sprzątania mieszkania,
edukacja w zakresie zachowania higieny i dbanie o zdrowie,
edukacja w zakresie gospodarowania budżetem,
pomoc w rozwiązaniu trudności finansowych poprzez uregulowanie zadłużenia,
edukacja w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami (sposoby oszczędzania
wody, prądu, gazu itp.),
porządkowanie dokumentacji,
wykorzystanie swoich możliwości i uprawnień w celu pozyskania dodatkowych
dochodów,
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
Zwiększenie wydolności opiekuńczo- wychowawczej rodziców przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej:
− działania na rzecz reintegracji rodziny (edukacja w zakresie wspólnego spędzania czasu
przez rodziny ),
− wspieranie rodzin przeżywających trudności, zapewnienie pomocy pedagoga,
psychologa,
− wskazanie rodzinie i pomoc w nawiązaniu kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz
rodzin,
− motywowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu szkolnym dziecka, utrzymaniu
systematycznego kontaktu ze szkołą , pedagogiem, wychowawcą klasy ,kuratorem,
− organizowaniu wypoczynku dla dzieci,
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− prowadzenie rozmów z poszczególnymi członkami rodziny oraz z całą rodziną.
Przeciwdziałanie marginalizacji rodziny poprzez zaktywizowanie zawodowe członków rodziny
pozostających poza rynkiem pracy :
− wskazanie pozytywnych cech wynikających z aktywnego poszukiwania pracy,
− uwrażliwienie na potrzebę ciągłego zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy
– możliwość podjęcia stażu, skorzystania ze szkoleń,
− informowanie o sposobach poszukiwania pracy.
Poprawy stanu zdrowia oraz radzenia sobie z niepełnosprawnością lub zaburzeniami
rozwojowymi dzieci w rodzinie przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczej:
− mobilizowanie oraz kontrolowanie rodziców dzieci z niepełnosprawnością
do regularnej oraz ciągłej współpracy z poradniami specjalistycznymi,
− motywowanie do podjęcia leczenia.
V.
Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających.
W roku 2020 nie na terenie gminy nie było rodzin wspierających
VI.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla
dzieci.
Na terenie gminy nie funkcjonują żadne placówki wsparcia dziennego.
VII.
Finansowanie:
a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających
b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
c) kosztów związanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art.29 ust.2
ponoszonych przez rodziny wspierające.
W roku 2020 r nie ponieśliśmy kosztów szkolenia asystenta rodziny, ponieważ uczestniczył
w bezpłatnych szkoleniach.
VIII. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
W 2020 r., umieszczonych było w rodzinie zastępczej 12 dzieci z 4 rodzin. Koszty
współfinansowania pobytu dzieci wyniosły 46 387 zł.
IX.
Sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu wspierania rodziny
oraz przekazywania ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej
z zastosowaniem systemu informatycznego, o którym mowa w art.187 ust 3.
W 2020 ośrodek sporządził jedno sprawozdanie;
−
sprawozdanie rzeczowo- finansowe z wykonywania przez gminę zadań
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
X.

Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej,
zamieszkałego na terenie gminy
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Pracownicy ośrodka na bieżąco monitorują sytuację dzieci i rodzin zagrożonych kryzysem lub
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. Polega to przede
wszystkim na regularnych wizytach w środowiskach i współpracy z przedstawicielami innych
instytucji, tj. pedagog szkolny , kurator rodzinny, policja, GKRPA, .W przypadku stwierdzenia
zagrożenia lub bardzo niepokojącej sytuacji w rodzinie – natychmiast o takiej okoliczności
informujemy sąd rodzinny.
Potrzeby związane z realizacją zadań
− położenie głównego nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku
poprzez wzmocnienie działań profilaktycznych; doskonalenie pracy z rodziną;
realizowanie różnych form pomocy rodzinie,
− dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i
rodziny,
− wspomaganie funkcjonowania rodzin poprzez pomoc specjalisty – psychologa
− kontynuowanie realizacji zadań wynikających z programów z zakresu wspierania
rodziny.

INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ
System świadczeń rodzinnych obejmuje : zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego;
świadczenia opiekuńcze; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka; świadczenie
rodzicielskie. Całkowita kwota przyznanych świadczeń wyniosła w ciągu roku 1 507 030 zł.
Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w
2020 r wyniosła 114 rodzin, co stanowi 1,60% mieszkańców gminy.
Fundusz alimentacyjny wspiera osoby, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich
potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych
wobec nich do alimentacji z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów. Koszt
przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł 37 300 zł. Liczba uprawnionych
do świadczenia wyniosła 11 osób, co stanowi 0,15 % mieszkańców gminy.
Świadczenia wychowawcze 500 plus, mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowaniem dziecka i zaspokojenie jego potrzeb życiowych. Całkowita kwota przyznanych
świadczeń wyniosła 6 274 234 zł. Liczba pobierających świadczenie wychowawcze wyniosła
675 rodzin, co stanowi 9,47% mieszkańców gminy.
Świadczenia” Dobry Start „- 300 plus, wypłacane w trakcie nauki w szkole jednorazowo w
związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Całkowity koszt świadczeń wyniósł 223 500 zł, liczba
uprawnionych wyniosła 745 osób , co stanowi 10,45 % mieszkańców gminy.
Pomoc materialna dla uczniów- stypendia szkolne, mające na celu zmniejszenie różnic w
dostępie do edukacji i pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
ucznia. Koszt przyznanych stypendiów wyniósł 17 300 zł. Liczba uprawnionych uczniów
wyniosła 27, co stanowi 0,38 % mieszkańców gminy.
Dodatki mieszkaniowe wspierają osoby w trudnej sytuacji materialnej, celem tych świadczeń
jest dofinansowanie poszczególnych wydatków mieszkaniowych związanych z zajmowaniem
lokalu mieszkalnego .Liczba osób pobierających dodatków mieszkaniowych 1 osoba, koszt
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całkowity świadczeń wyniósł 960,42 zł. Osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy
przysługuje dodatek energetyczny, całkowity koszt świadczeń wyniósł 93,58 zł.

UDZIAŁ JEDNOSTKI W PROJEKTACH I KONKURSACH, PROGRAMACH
W 2020 r Ośrodek uczestniczył:
1) w projekcie z EFS pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka – Wsparcie rodzin przeżywających
problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wspieranie pieczy zastępczej„ ,który objął 7
osób na łączną kwotę dofinansowania 23.459 zł .
2) w programie osłonowym ogłaszanym przez MRPIPS „Posiłek w
i w domu”, który objął 103 osoby na łączną kwotę dofinansowania 15 000 zł.

szkole

3) w „Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019”,
w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Opolu wydano 7,049 tony żywności dla
126 najuboższych mieszkańców gminy.
4) w projekcie „Nie -Sami – Dzielni” , który objął 12 osób usługą kuriera społecznego oraz
29 osobom starszym, niepełnosprawnym dostarczany był jednodaniowy ciepły posiłek
7 dni w tygodniu. Projekt realizowany był we współpracy z Zarządem Województwa
Opolskiego, który w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem wdrożył działania
mające na celu pomoc gminom w radzeniu sobie z problemami związanymi z COViD.
5) W programie rządowym „Wspieraj Seniora” , wykonano 20 usług dostarczenia żywności
dla seniorów, którzy ze względu na utrzymujący się stan epidemii zdecydowali się
pozostać w domu.
PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA, PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII, PRZECIWDZIAŁANIE
PRZEMOCY
Na potrzeby przeciwdziałania uzależnieniom w 2019 r. przeznaczono ponad 100 tys. zł.
Znaczna część tej kwoty została przeznaczona na wynagrodzenia dla osób wspomagających
przeciwdziałanie uzależnieniom, organizację warsztatów i zajęć profilaktycznych, letnich obóz
socjoterapeutycznych, spotkania przedwigilijnego oraz współorganizacja „Białej Soboty”.
Dodatkowo zorganizowano w Szkołach Podstawowych zajęcia przeciwdziałania narkomanii
oraz zakupiono materiały profilaktyczne. Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego
wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu (osoby, które w związku z nadużywaniem
alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizacje nieletnich, systematycznie
zakłócają spokój lub porządek publiczny)
W 2019 r. do powołanej zarządzeniem Wójta Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wpłynęło 10 wniosków o zastosowanie leczenia wobec osób nadużywających
spożywanie napojów alkoholowych, z czego w ramach postępowania skierowano 4 osoby
na badanie przez biegłego. Na szkolenia członków GKRPA przeznaczono ponad 2 tys. zł.
Na terenie Gminy Strzeleczki w 2019 r. wydano w formie decyzji administracyjnych 35
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2020-2024 ustanowiony został uchwałą nr XIX/120/20 Rady Gminy
Strzeleczki z dnia 26 lutego 2020 roku.
Celem głównym programu jest, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona osób
dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej
pomocy na terenie Gminy Strzeleczki.
Realizatorami są : służby, instytucje, organizacje pozarządowe- podmioty realizujące zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w szczególności Zespół
Interdyscyplinarny.
Rozpoznawaniem problemów w rodzinach zagrożonych przemocą i podejmowanie działań w
tych środowiskach zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny. Opracowanie i realizacja
indywidualnych planów pomocy, inicjowanie działań w stosunku do osób doznających i
stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach realizowane jest
przez grupy robocze zespołu. W 2020 r do zespołu wpłynęło 13 Niebieskich Kart. Liczba
utworzonych grup roboczych – 15. W ramach działań w 5 przypadkach udzielono poradnictwa
psychologicznego, w 1 przypadku poradnictwa prawnego a w pozostałych przypadkach, stały
monitoring i poradnictwo socjalne.
Strategia to dokument stanowiący podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów
interwencji społecznych, które maja przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców,
w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, strategia
ma doprowadzić do integracji społecznej. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Strzeleczki na lata 2014-2023 została przyjęta Uchwałą Nr 5/10/14 Rady Gminy
Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2014 r. Dokument ten jest zgodny z założeniami odnoszących się
do polityki społecznej dokumentów strategicznych przygotowanych na poziomie europejskim,
ogólnopolskim i samorządowym i umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne. Strategia
Rozwiązywania Problemów Gminy Strzeleczki składa się z trzech zasadniczych części, tj. części
wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej i programowej. Część wprowadzająca zawiera
informacje na temat organizacji strategii oraz uwarunkowań zewnętrznych. Część
diagnostyczno-analityczna zawiera informacje ogólne dotyczące gminy oraz diagnozę sytuacji
społeczno-gospodarczej w gminie. Część programowa zawiera najistotniejsze założenia
polityki społecznej gminy na najbliższe lata.
Misja samorządu, sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Gminy Strzeleczki na
lata 2014-2023, jest następująca: Gmina Strzeleczki sprzyja podnoszeniu jakości życia
mieszkańców oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a także równego dostępu do kultury i
edukacji. Wypełnienie przyjętej misji realizowane jest w obszarach pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i kultury.
KARTY DUŻEJ RODZINY
Karty Dużej Rodziny stanowią narzędzie wsparcia rodzin, rodzin zastępczych, rodzinnych
i instytucjonalnych domów dziecka, rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną
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niepełnosprawnością, a także osób starszych. Celem programu jest promowanie rodziny
wielodzietnej, jej pozytywnego wizerunku oraz wzmacnianie aktywności społecznej i poprawa
jakości życia.
W Urzędzie Gminy Strzeleczki pod nadzorem Wójta działa punkt umożliwiający składanie
wniosków o przyznanie: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Dużej Rodziny
i Seniora oraz Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora. Karty upoważniają rodziny do korzystania
z ulg i zniżek na określonych terenach dla poszczególnych kart. Ogólnopolska Karta Dużej
Rodziny została wydana 89 rodzinom, Opolska karta 73 rodzinom, natomiast Lokalna karta 68
rodzinom.
OPIEKA ZDROWOTNA
Opieka zdrowotna w Gminie Strzeleczki od 2015 roku funkcjonuje w ramach umowy dzierżawy
obiektów opieki zdrowotnej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SAMED”
zlokalizowanych na terenie gminy.
Usługi zdrowotne realizowane są w następujących obiektach:
1. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Strzeleczkach, położony przy ul. Sienkiewicza 31
2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Dobrej, położony przy ul. Szkolnej 2
3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Racławiczkach, położony przy ul. Opolskiej 84
4. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zielinie, położony przy ul. Prudnickiej 6.
W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Strzeleczkach oraz w Dobrej prowadzony jest gabinet
stomatologiczny.
W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Dobrej, Strzeleczkach oraz Kujawach mieści się apteka.
Dodatkowo w miejscowości Dobra funkcjonuje Ośrodek Zdrowia „VERITAS” w Dobrej,
pełniącym także usługi zdrowotne dla naszych mieszkańców.
W 2020 roku z uwagi na trwający stan epidemii na terenie kraju porady lekarskie udzielane
były głównie w sposób zdalny. Świadczenia udzielało 2 lekarzy z następującymi
specjalizacjami: chirurgia ogólnej, medycyna rodzinnej, pediatrii.

XI.

KULTURA, PROMOCJA, DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA, WSPÓŁPRACA
Z ORGANIZACJAMI, SPORT I TURYSTYKA

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRZELECZKACH
Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach prowadzi działalność w zakresie upowszechniania
kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury przyjętego Uchwałą
Nr XXVIII/179/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 grudnia 2020r.
Cele i zadania GOK w Strzeleczkach:
 Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokającej potrzeby
kulturalne mieszkańców, upowszechnianie i promocja kultury w tym lokalnej w kraju
i za granicą oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej;
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 Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
mieszkańców poprzez prowadzenie działalności w świetlicach;
 Organizacja imprez kulturalnych i festynów na szczeblu lokalnym i regionalnym;
 Upowszechnianie turystyki regionalnej i rekreacji;
 Tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych i twórczości kulturalnej oraz
amatorskiego ruchu artystycznego;
 Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego
i artystycznego;
 Tworzenie warunków do podtrzymywania i kultywowania tradycji, gromadzenie,
dokumentowanie i udostępnianie dóbr kultury;
 Utrzymywanie w należytym stanie technicznym placówek GOK;
 Wspomaganie inicjatyw kulturalnych mieszkańców, współpraca z władzami
samorządowymi, innymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami prowadzącymi
działalność kulturalną;
 Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w zakresie m.in. prowadzenia kół i sekcji
zainteresowań, organizacja spektakli teatralnych, koncertów, przeglądów, konkursów,
wystaw;
 Współpraca z Urzędem Gminy Strzeleczki, jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie m.in. propagowania profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałania
alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii, zagrożeniom cywilizacyjnym i innym
uzależnieniom;
W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach wchodzi 8 placówek, w których odbywają
się zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych wg indywidualnego planu. Istnieje możliwość
wynajmu pomieszczeń na uroczystości prywatne, szkolenia oraz spotkania
i imprezy dla mieszkańców.
Placówki GOK:
1. Dom Kultury w Strzeleczkach, ul. Rynek 4
2. Dom Kultury w Kujawach, ul. Prudnicka 1
3. Dom Kultury w Racławiczkach, ul. Opolska 20
4. Świetlica w Strzeleczkach, ul. Dworcowa 3A
5. Świetlica w Dziedzicach, ul. Szkolna 4
6. Świetlica w Ścigowie, ul. Strażacka 6
7. Świetlica w Dobrej, ul. Szkolna 2
8. Świetlica w Komornikach, ul. Szkolna 2
Do Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach należy również Zaplecze sportowo rekreacyjne
w Kujawach (plac zabaw), które znajduje się na ul. Kąpielowej.
Stan zatrudnienia na 31.12.2020r. wynosił 8 osób (w przeliczeniu na etaty 5,875), w tym:
• Dyrektor
• Główna księgowa
• Pracownicy biurowi
• Instruktorzy, gospodarze
Wykaz zajęć prowadzonych przez GOK:
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Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzone obostrzenia zajęcia odbywały się
stacjonarnie do 10 marca 2020 r. potem zostały zawieszone.
Od czerwca zajęcia dla seniorów i dorosłych powróciły w formie stacjonarnej, natomiast
zajęcia dla dzieci i młodzieży rozpoczęły się ponownie we wrześniu
i trwały do 22 października.
1. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży – 5 grup
2. Zajęcia taneczne dla dorosłych – 1 grupa
3. Zajęcia wokalne – 1 grupa
4. Zajęcia Jogi – 1 grupa
5. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Karate dla dzieci – 1 grupa
6. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Karate dla młodzieży szkolnej – 1 grupa
7. Zajęcia gimnastyki dla młodzieży i dorosłych – 1 grupa
8. Zajęcia gimnastyki dla seniorów – 2 grupy (Strzeleczki i Dobra)
9. Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej dla dzieci w wieku 4 – 6 lat – 1 grupa
10. Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej dla dzieci w wieku 7 – 9 lat – 1 grupa
11. Nordic Walking dla seniorów – 2 grupy (Strzeleczki i Dobra)
Zajęcia online:
Zajęcia jogi online – kwiecień i maj
Dodatkowe działania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Strzeleczki.







Ferie zimowe:
Zajęcia podczas ferii zimowych były organizowane przez 2 tygodnie.
Przeprowadzono wiele rozgrywek sportowych, planszowych, prowadzono zajęcia
plastyczne, techniczne, kulinarne, muzyczne, chemiczne itd.
Łącznie w zajęciach w 6 placówkach uczestniczyło 384 uczestników.
Zorganizowano 4 wyjazdy, w których wzięło udział 208 osób:
- Helios Opole - 2 wyjazdy – 107 osób
- Lodowisko Opole – 50 osób
- Hoplandia i Park Trampolin Opole – 51 osób
Gminny bal maskowy dla dzieci w Strzeleczkach – 97 osób
Wakacje letnie:

 Zajęcia podczas wakacji organizowane były w każdej placówce przez okres 2 tygodni.
Każda z świetlic działała wg indywidualnego planu pracy. Były to m.in. zajęcia sportowe,
muzyczne, nauka gry na bębnach, plastyczne, zajęcia kreatywne, zajęcia w języku
hiszpańskim.
 W placówkach Strzeleczki, Ścigów oraz w Dobrej łączna liczba osób uczestniczących
w organizowanych przedsięwzięciach wynosiła 113 osób. W Kujawach oraz
w Komornikach z przygotowanych zajęć nie skorzystało żadne dziecko.
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 Podczas wakacji letnich zaplanowano łącznie 8 wyjazdów (dla dzieci, dorosłych oraz
seniorów), z powodu zwiększającego się zagrożenia koronawirusem sierpniowe wyjazdy
zostały odwołane. Liczba uczestników przedstawia się następująco:
- Wyjazd do Minieurolandu w Kłodzku – 33 seniorów
- „Bajka Pana Kleksa” w Katowicach – 15 osób
- Rodzinny wyjazd do Zatorlandu „Park Ruchomych Dinozaurów” w Zatorze – 24 osoby
- Kino Helios w Kędzierzynie - Koźlu – 33 osoby.
Bajka Pana Kleksa.
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Minieuroland

Wykaz imprez i spotkań organizowanych przez GOK w 2020r.
L.p.
1.

2.

DATA
styczeń do
marzec
oraz
sierpień do
październik
12.01.

3.

21.01.

4.

24.01.

5.

08.-09.02.

6.

14.02.

7.

20.02.

WYDARZENIE
Spotkania z
seniorami

WSPÓŁORGANIZATOR
GOPS Strzeleczki

MIEJSCE
DK Strzeleczki

UWAGI
Ok. 20 osób

Gala Noworoczna +
WOŚP
Dzień Babci i Dziadka

Szkoła Podstawowa
Strzeleczki
Przedszkole Strzeleczki

DK Strzeleczki

Wyjazd na koncert
pn. „Gala
Noworoczna z
Batutą i Humorem”
Wodzenie
Niedźwiedzia
Gminny Bal
Maskowy dla dzieci

-

Filharmonia
Opolska

Ok. 150
osób
Ok. 150
osób

OSP Dobra

Dobra i Nowy Bud -

Gmina Strzeleczki

DK Strzeleczki

Babski Comber
(Dnia 10 marca
2020r. na wniosek
GOK oraz Związku
Śląskich Kobiet
Wiejskich Koło w
Strzeleczkach Babski
Comber został
wpisany na krajową
listę niematerialnego

-

DK Strzeleczki

DK Strzeleczki

40 osób

Dla dzieci z
terenu
gminy
Strzeleczki,
udział
wzięło 97
osób.
Impreza dla
wszystkich
kobiet,
udział
wzięło 58
pań.
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dziedzictwa
kulturowego. Gmina
Strzeleczki jest jedna
z kilku gmin które
wspólnie złożyły
wniosek. Listę
prowadzi Narodowy
Instytut Dziedzictwa
oraz Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.
Konkurs
Kroszonkarski

8.

08.04.

Gmina Strzeleczki

9.

02.08.

Wernisaż Pleneru
Malarskiego

Gmina Strzeleczki

10.

05.09.

Pożegnanie Lata

Gmina Strzeleczki

11.

10.10.

Jesienny Festyn
Rodzinny

12.

04.12.

Gminny Konkurs
Świąteczny
(wykonanie
kalendarza
adwentowego lub
ozdoby świątecznej)

Gmina Strzeleczki, Sołectwo
Smolarnia, Parafia
Racławiczki
Gmina Strzeleczki

Online
(zdjęcia
uczestników
zostały wysłane
na skrzynkę
mailową)
DK Strzeleczki
(Międzynarodowy
plener malarski
odbył się na
Ośrodku
Wypoczynkowym
w Dobrej w
okresie od 24.07.
– 03.08.
Boisko w
Strzeleczkach
Boisko w
Smolarni

Dla dzieci w
wieku 3 –
16 lat,
udział
wzięło 45
osób.
Udział
wzięło 18
artystów

online

Dla dzieci,
młodzieży
i dorosłych
z terenu
gminy
Strzeleczki,
uczestnicy
wysłali
zdjęcia prac

ok. 120
osób
Ok. 60 osób
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Pożegnanie Lata

Festyn Jesienny
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Konkurs Kroszonkarski

Konkurs świąteczny.
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Remonty:
Od 31 marca 2020 r. w Domu Kultury w Racławiczkach prowadzony był generalny remont
budynku w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa z przebudową Gminnego Ośrodka
Kultury w miejscowości Racławiczki” finansowanej w kwocie 500.000,00 zł.
z PROW – realizacja operacji w ramach Programu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
Zakres inwestycji obejmował: całkowitą wymianę pokrycia dachowego, zamontowano panele
fotowoltaiczne, dobudowano przeszkloną klatkę schodową, w której zamontowano platformę
przy schodową dla osób niepełnosprawnych, dokonano reorganizacji pomieszczeń, zostało
również wydzielone pomieszczenie na odpadki. Na każdym piętrze znajdują się toalety
z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Przygotowano również wjazd dla osób
niepełnosprawnych od frontu budynku. Na parterze zostały utworzone następujące
pomieszczenia: socjalne, sala konferencyjna, pomieszczenie z przeznaczaniem na działalność
biblioteczną, wydzielono również część, gdzie mieści się Izba Regionalna. Na I piętrze znajduje
się sala widowiskowa z nową sceną oraz szatnią dla osób korzystających z oferty Domu Kultury
w Racławiczkach. W budynku została wykonana wentylacja nawiewno – wywiewna. Roboty
budowane zostały zakończone zgodnie z umową w Wykonawcą – Budopap Sp. z o.o.,
ul. Opolska 103A, 47-300 Krapkowice – dnia 10.11.2020r. Pozwolenie na użytkowanie zostało
uzyskane dnia 02.12.2020 r.
Budynek jest przygotowywany do otwarcia oraz rozpoczęcia sezonu artystycznego.
Zamówione zostały kotary sceniczne, odbywa się montaż sprzętów zakupionych w ramach
dofinasowania, zamontowano akcesoria łazienkowe, sanitarne i dekoracyjne. Ustawione
zostały meble.
Łączny koszt inwestycji wyniósł: 1.870.701,46 zł
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W wyremontowanym budynku powstała Izba Regionalna, którą mieszkańcy wypełnili
starodawnymi meblami, sprzętami, akcesoriami, strojami. Obecnie przekazane eksponaty
tworzą piękną wystawę, posiadającą wartości historyczne, nawiązującą do tradycji
i kultury naszego regionu.
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 Wymiana pieca olejowego w Świetlicy w Komornikach, koszt: 15.115,47 zł
 Remont klatki schodowej w Świetlicy w Dziedzicach, koszt: 4.080,00 zł.
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury,
posiadająca osobowość prawną.
W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach, która jest biblioteką główną,
wchodzą :
• Oddział biblioteczny dla dzieci
• Filia w Dobrej
• Filia w Komornikach
• Filia w Mosznej
• Filia w Pisarzowicach
• Filia w Racławiczkach
• Filia w Zielinie
W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach wypełniała zadania statutowe
w zakresie:
− gromadzenia, opracowywania, konserwacji oraz udostępniania zbiorów bibliotecznych
na miejscu i na zewnątrz,
− zaspokajania potrzeb informacyjnych i edukacyjnych,
− udostępniania stanowisk komputerowych użytkownikom biblioteki,
− udzielania filiom bibliotecznym pomocy instrukcyjno-metodyczne,
− promowania i popularyzowania czytelnictwa oraz zgromadzonych zbiorów
bibliotecznych,
− przygotowania oraz prowadzenia różnych form działalności kulturalno-edukacyjnej,
− współpracy z innymi instytucjami kultury, szkołami, organizacjami i mediami.
Czytelnictwo
− liczba odwiedzin w bibliotece : 12.226 ( w tym 794 w oddziale dla dzieci
w Strzeleczkach),
− liczba zarejestrowanych czytelników : 1285 ( w tym 138 w oddziale dla dzieci
w Strzeleczkach),
− liczba wypożyczonych książek : 24167 ( w tym 1668 w oddziale dla dzieci
w Strzeleczkach),
− liczba książek i czasopism udostępnionych na miejscu: 10.019 (w tym 1295 w oddziale
dla dzieci w Strzeleczkach).
1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców
16,09 – IX m. w woj.
2. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców

22,15 – II m. w woj.

3. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców

404,25 – II m. w woj.

4. Liczba zakupionych tytułów czasopism na 100 mieszkańców
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Formy promocji książki i biblioteki
W roku 2020 prowadzono różnorodne formy działalności promujące czytelnictwo,
książkę oraz bibliotekę. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzeleczkach
oraz podległych filiach zorganizowano:
− spotkania autorskie
− spektakle teatralne
− konkursy czytelnicze
− lekcje biblioteczne
− spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
Najważniejsze imprezy w 2020 roku:
− 09.01. 2020 – Przedszkole w bibliotece: Filia w Pisarzowicach – rozpoczęcie cyklu
spotkań „Głośne czytanie…”
− 07.02.2020 – IX Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych
− 11.02.2020 – „Ferie z biblioteką” – spektakle teatralne dla dzieci

− 19.02.2020 –„Ferie z biblioteką” – zajęcia plastyczne dla dzieci „Zakładka do mojej
książki”
− 20.01.2020 – Międzynarodowy dzień Kubusia Puchatka
− 25.02.2020 – Przedszkole w bibliotece: Filia w Pisarzowicach – „Zwierzęta, które
ratują ludziom życie”
− 09.03.2020 – spotkanie autorskie z Barbarą Sośnicą Czekałą

− 28.09.2020- Konkurs czytelniczy na recenzję rysowaną – DKK Zielina
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− 29.09.2020 – Teatr Kokon- „Droga do odwagi”
− 29.09.2020 – Ogólnopolski dzień głośnego czytania

+
− 30.09.2020 – Konkurs czytelniczy na najciekawszy sleeveface

− 01.10.2020 – Konkurs na recenzję rysowaną – DKK Zielina
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− 25.10.2020 – Uroczystość pasowania na czytelnika

− 06.11.2020 – Konkurs na recenzję rysowaną DKK Zielina
− 26.11.2020 – Przedszkole w bibliotece: Filia w Pisarzowicach – konkurs rysunkowy
„Święty Mikołaj w oczach dzieci”
Zbiory biblioteczne
Liczba i wartość zakupionych książek w woluminach w roku 2020
Ogółem

W tym ze środków:
organizatora

Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

Liczba wol.

Kwota

Liczba wol.

Kwota

Liczba wol.

Kwota

1579

40.604,74

1281

31.885,74

298

8719

W roku 2020 zakupiono 1579 książek na kwotę 40.604,74 zł W darze otrzymaliśmy 173 książki
na kwotę 2.570,20 zł.
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8719,00 zł i zakupiono 298 książek.
Działalność informacyjna
Biblioteka udziela czytelnikom wszelkich potrzebnych informacji – kwerend, przygotowuje
bibliografie do referatów, prac maturalnych, konkursów szkolnych, recytatorskich, prac
domowych oraz projektów.
Ogółem udzielono 730 kwerend w tym:
- bibliotecznych - 370
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- bibliograficznych - 77
- faktograficznych - 283
Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach prowadzi stronę Internetową
www.gbpstrzeleczki.pl gdzie zamieszcza wszelkie najważniejsze informacje dotyczące jej
funkcjonowania.

Nadzór merytoryczny
Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach prowadzi opiekę instruktażową nad podległymi
placówkami bibliotecznymi. Odnotowano 60wyjazdów instruktażowych do podległych filii.
Zorganizowano 4 szkolenia dla bibliotekarzy :
a) Bibliotekoznawstwo w praktyce
b) Kurs dla nowozatrudnionych
c) Podstawowe działania zapewniające bezpieczeństwo biblioteki w cyberprzestrzeni
d) Nowe wydanie tablic UKD – najważniejsze zmiany
Baza materialna bibliotek
Z siedmiu bibliotek działających na terenie Gminy Strzeleczki większość ma bardzo dobre
warunki lokalowe. Remontu wymaga jedynie filia biblioteczna w Dobrej, która mieści się w
budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej.
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Od 2011 roku w Strzeleczkach uchwalany jest roczny program współpracy Gminy
Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi. Celem głównym dokumentu
jest realizacja jednego z zadań własnych gminy – współpracy i działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego
i kulturowego gminy, podnoszenia standardu i jakości życia wspólnoty samorządowej oraz
promowania Gminy Strzeleczki jako miejsca, w którym chce się żyć, inwestować i które warto
odwiedzić.
Współpraca pomiędzy Gminą Strzeleczki, a organizacjami pozarządowymi ma
charakter finansowy i pozafinansowy. Finansowa współpraca obejmuje zlecanie realizacji
zadań publicznych w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert,
W latach 2015 – 2020 Gmina Strzeleczki przekazała stowarzyszeniom ponad 1 mln zł dotacji
z budżetu jst, głównie na zadania w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia
oraz wsparcia mniejszości narodowych. Pozafinansowa współpraca obejmuje m.in.
konsultowanie projektów uchwał; wzajemne informowanie o kierunkach planowanej
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działalności; udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników urzędu;
użyczanie, wynajmowanie i udostępnianie lokali i budynków; promocję działalności i osiągnięć
organizacji pozarządowych; przekazywanie materiałów informacyjno-promocyjnych;
obejmowanie patronatem władz samorządowych i prowadzenie bazy danych o organizacjach
pozarządowych.
W 2020 roku po przeprowadzeniu dwóch otwartych konkursów ofert Gmina Strzeleczki
wsparła realizację dwóch zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia przeprowadzonych
przez organizację pozarządową CARITAS Archidiecezji Opolskiej, oraz jednego zadania
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanego przez jedną
organizację pozarządową LZS Strzeleczki. Niestety z uwagi na utrzymująca się sytuację
epidemiczną w kraju większość zadań zostało zaniechanych. Z budżetu gminy przeznaczono
na ten cel łącznie 230.600,00 zł.
SPORT, REKREACJA
Wójt Gminy Strzeleczki kładąc nacisk na zdrowy i aktywny tryb życia oraz odpowiednie
funkcjonowanie sportowych klubów piłkarskich działających na terenie gminy (LZS Racławiczki
(liga okręgowa), LZS Kujawy (klasa B), LKS Strzeleczki (klasa B), LZS Kosmos Dobra (klasa B) oraz
LZS Łowkowice (klasa B)) angażuje się wspomagając finansowo. W 2019 roku przeznaczono
prawie 40 tys. zł na pomoc w utrzymaniu obiektów sportowych. Zakupiono materiały
remontowe na potrzeby szatni LZS Łowkowice oraz traktorek na potrzeby utrzymania boiska
w Łowkowicach. Zakupiono wiele nagród konkursowych na zawody w skacie, zawody
wędkarskie, regionalne zawody konne w skokach przez przeszkody, XI edycja Ligi Futsal
w Krapkowicach oraz na zakończenie sezonu lotowego gołębi. Przeznaczono również kwotę
ponad 100 tys. zł na potrzeby Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe”
w Strzeleczkach. Na terenie Gminy obecnie funkcjonuje 5 obiektów siłowni zewnętrznych
Działalność Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej

Ośrodek Wypoczynkowy położony jest w malowniczej miejscowości Dobra, w gminie
Strzeleczki. Jest to spokojna i piękna okolica. W pobliżu jest wiele atrakcji turystycznych
i dobrze rozwinięta sieć handlowo – usługowa. Wśród bujnej zieleni parku znajdują się m.in.
domki letniskowe, plac zabaw dla dzieci, altany grillowe, miejsce na ognisko, boisko
do siatkówki oraz miejsce do parkowania samochodów.
Ze względu na konieczność dostosowania ośrodka oraz pokoi do wymogów sanitarnych,
w 2020 roku sezon rozpoczął się w czerwcu. Do dyspozycji gości było 29 pokoi o różnym

102

RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2020 ROK
standardzie i różnej liczbie miejsc (2-3). 1 z nich został przeznaczony (zgodnie
z zaleceniami) na miejsce przebywania osoby, u której podejrzewa się zakażenie
koronawirusem, w sytuacji gdy nie będzie mogła wrócić własnym transportem do domu.
Pokoje znajdują się w 5 domkach. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę
z prysznicem, aneks kuchenny z podstawowym wyposażeniem i lodówką, szafę
do przechowywania rzeczy oraz łóżka, stolik, krzesła.
Od 1 kwietnia 2020r. nadzór nad działalnością Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej pełnią
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.
Dokonano również generalnego remontu pokoi nr 5 i 6 w Domku nr 1. Remont obejmował:
wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z białym montażem, wymianę instalacji
elektrycznej, zakup materiałów takich jak: listwy, płytki, kleje, fugi, farby, pędzle, folie
malarskie, zaprawy tynkarskie, gładź itp. potrzebnych do wykończenia remontu pokoi:
17.187,36 zł
Inne naprawy i remonty: m.in. demontaż ogrodzenia w parku, wymiana kratek wentylacyjnych
w pokojach 26-30 zgodnie z zaleceniami kominiarskimi, remont wybranych elementów
mostków, ławek, altany, podestu, daszku na placu zabaw, wymiana części pokrycia
dachowego w Domku nr 5, wymiana spłuczki, wykonanie gniazd prądowych pod pralkę
i suszarkę: 10.164,34 zł.
Zakupiono wyposażenie: suszarka, pralka oraz szafki metalowe na ubrania robocze dla
pracowników, chłodziarki 4szt. na wyposażenie pokoi, grabie, kłódka, żarówki, latarka:
7.512,50 zł
Aby rozpocząć sezon, należy odpowiednio przygotować pokoje, wykonać odpowiednie
przeglądy, kontrole. Koszt prac związanych z przygotowaniem i zamknięciem sezonu m.in.
zakup nowej kasy fiskalnej ze względu na obowiązek posiadania kasy online, prace wodnokanalizacyjne, sprzęt p.poż, aktualizacja instrukcji p.poż, pomiary ochronne 5-cio letnie,
przeglądy wentylacji, to 11.149,78 zł
Koszt wszystkich wydatków (również niewymienionych powyżej): 79.784,15 zł
Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej pobiera opłaty za wynajem pokoi, wiat grillowych, czy
za łowienie ryb. Łączna suma dochodów w 2020 roku wynosiła: 40.034,38 zł
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zadania własne:
Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku wydatkowano z budżetu
Gminy 214 360,65 zł.
Gmina w celu wykonywania swoich zadań związanych z ochroną przeciwpożarową
ma do dyspozycji 9 jednostek OSP. Dwie jednostki z naszego terenu należą do KSR-G są to OSP
Strzeleczki oraz OSP Łowkowice. OSP Strzeleczki jako jedyna jednostka posiada 2 samochody
pożarnicze. Na terenie Gminy łącznie uprawnionych do działań jest 211 strażakówratowników.
Nazwa jednostki
Ilość strażaków-ratowników uprawnionych do działań
ratowniczo-gaśniczych
Razem
W tym:
Dowódcy OSP
Ratownicy KPP
OSP Łowkowice (KSRG)
35
12
15
OSP Strzeleczki (KSRG)
45
15
12
OSP Dobra
24
8
10
OSP Moszna
10
6
5
OSP Pisarzowice
23
5
2
OSP Racławiczki
22
5
5
OSP Smolarnia
18
7
7
OSP Ścigów
11
11
2
OSP Zielina
23
9
9
9
211
78
67
Źródło: KP PSP Krapkowice

Kierowcy mechanicy są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, a Komendant
Gminny OSP na podstawie umowy o pracę na czas określony. Na wynagrodzenia dla
kierowców mechaników i Komendanta Gminnego OSP w 2020 r. oraz pochodne od
wynagrodzenia wydano kwotę 56 970,60 zł. Na paliwo i oleje do samochodów pożarniczych
oraz innego sprzętu silnikowego w 2020 r. wydano kwotę 18 910,78 zł. Samochody pożarnicze
są ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC. W każdej jednostce
ubezpieczeniem bezimiennym objęci są wszyscy członkowie OSP. Dodatkowym
ubezpieczeniem objęci są członkowie czynnie biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
(ubezpieczenie z 9 jednostek OSP). Ubezpieczone są również budynki strażnic OSP
(ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów) oraz część wyposażenia będącego na wyposażeniu
jednostek OSP (ubezpieczenie od kradzieży). Na ubezpieczenia wydano kwotę 24 655,34 zł.
Członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach wypłacono ekwiwalent zgodnie
z obowiązującymi obecnie przepisami oraz uchwałą Rady Gminy w kwocie 31 545,00 zł.
W 2020 roku na sprzęt, umundurowania na potrzeby OSP, remonty strażnic oraz naprawy
i przeglądy sprzętu strażackiego wydatkowano kwotę 68 854,52 zł.
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Źródło: Facebook – Marek Pietruszka, Wójt Gminy Strzeleczki

Jednym z ważniejszych punktów rozwoju wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych na
terenie Gminy Strzeleczki jest pozyskanie namiotu pneumatycznego dla OSP Strzeleczki
w ramach projektu unijnego realizowanego przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP oraz zakup syreny alarmowej dla OSP Racławiczki, która jako jedyna
posiada możliwość nadawania komunikatów głosowych.

Źródło: Facebook – Marek Pietruszka, Wójt Gminy Strzeleczki

Z uwagi na stan epidemii w 2020 roku nie odbył się młodzieżowy obóz strażacki oraz zawody
sportowo-pożarnicze.
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Strzeleczki w 2020 roku uczestniczyły nie tylko w typowych
dla tej formacji interwencjach, ale brały również udział wraz z innymi jednostkami OSP z całego
powiatu w akcji charytatywnej dla 14-letniego Rafała – członka Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej z OSP Ściborowice.
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Źródło: Facebook – Marek Pietruszka, Wójt Gminy Strzeleczki

Wójt jest również właściwym organem w sprawach dot. zarządzania kryzysowego.
Właściwą realizację zadań z obszaru zarządzania kryzysowego zapewnia Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego powołany Zarządzeniem Nr 262/16 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia
9 grudnia 2016 roku. Jednym z podstawowych narzędzi Wójta Gminy oraz Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego (organu pomocniczego Wójta) w przypadku wystąpienia zagrożenia
powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową jest Gminny Plan Zarządzania
Kryzysowego. Opracowany plan zarządzania kryzysowego zapewnia systemowe,
skoordynowane i efektywne reagowanie na zdarzenia kryzysowe, mające charakter klęski
żywiołowej. Plan ten definiuje również potencjalne zagrożenie na terenie gminy, a także
określa funkcje poszczególnych organów odpowiedzialnych za ratownictwo, łączność, opiekę
medyczną, ewakuację, zaopatrzenia w wodę, żywność i inne środki materialne, pomoc
społeczną, transport, ostrzeganie i alarmowanie, porządek publiczny i przestrzeganie prawa.
Z zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 78 109,24 zł. Wydatek ten obejmował przede
wszystkim szeroko pojętą walkę z epidemią, w ramach której dokonano zakupu różnego typu
maseczek ochronnych, przyłbic, rękawic, kombinezonów, płynów do dezynfekcji rąk
i powierzchni. Ponadto zakupiono dwa ozonatory do dezynfekcji zamkniętych pomieszczeń
bez użycia środków chemicznych.
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Źródło: Własne

Kwota ta obejmuje również zakup piasku w związku z wystąpieniem lokalnych podtopień
w czerwcu i październiku. W szczególności jesienią żywioł wody dał się bardzo mocno we znaki
mieszkańcom Łowkowic. W trakcie działań zużyto ok. 3000 worków oraz kilkanaście ton
piasku. Mimo zaangażowania dużych sił i środków 11 posesji zostało podtopionych.

Źródło: Facebook – Marek Pietruszka, Wójt Gminy Strzeleczki
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Współpraca z Policją:
W 2020 roku zaplanowano i wydatkowano 10 000 zł na dodatkowe patrole na terenie naszej
gminy. Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach za przekazane fundusze wykonała
69 służb.
Zadania zlecone:
W celu realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych, Wójt Gminy posiłkuje
się opracowanymi na szczeblu gminy planami:
1. Plan Obrony Cywilnej Gminy Strzeleczki;
2. Plan operacyjnego funkcjonowania Gminy Strzeleczki w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
3. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej;
4. Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności III stopnia gminy Strzeleczki;
5. Plan przygotowań podmiotów leczniczych gminy Strzeleczki na potrzeby obronne
państwa;
6. Plan dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek jodku potasu na wypadek
wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie gminy Strzeleczki;
7. Plan Akcji Kurierskiej Gminy Strzeleczki.
Do zakresu działania Szefa OC Gminy należy kierowanie oraz koordynowanie
przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające
na terenie gminy. Jednym z podstawowych dokumentów z zakresu obrony cywilnej
opracowywanym w celu ustalenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych
i rzeczowych OC na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny jest Plan Obrony Cywilnej
Gminy Strzeleczki. Opracowano Wytyczne Wójta Gminy Strzeleczki – Szefa OC Gminy
Strzeleczki do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2020 roku i Kalendarzowy plan
działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań obrony cywilnej w 2020 roku.
Podstawowe zadania wymienione w planie zostały zrealizowane.
Szkolenia obronne zapewniają przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników
Urzędu Gminy do realizacji zadań obronnych oraz wykonywania ustawowych obowiązków
w zakresie obronności państwa. W związku ze stanem epidemii większość zaplanowanych
szkoleń zostało anulowanych. Przeprowadzono jedynie w dniach 6-9 października ćwiczenia
Renegade/Sarex-20 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.
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XIII. WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI SAMORZĄDOWYMI ORAZ
ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI I REGIONALNYMI INNYCH
PAŃSTW
Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich jest odpowiedzialna
za wdrażanie Programu Unii Europejskiej- LEADER-na terenie gmin Dąbrowa, Komprachcice,
Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice w województwie opolskim. Została
zawiązana w 2005 roku w Prószkowie a jej misją jest wykorzystanie zasobów kulturowych
i przyrodniczych obszaru Borów Niemodlińskich do podniesienia jakości życia mieszkańców.
Partnerstwo Borów Niemodlińskich działa jako stowarzyszenie specjalne, w którym gmina
ma status członka zwyczajnego z prawem głosu. Więcej informacji na stronie
http://boryniemodlinskie.pl/

Aglomeracja Opolska powstała na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji
Opolskiej z woli 20 samorządów gminnych skupionych w obszarze funkcjonalnym Opola. 19
marca 2014 roku w poczet członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska dołączyła gmina
Tułowice.
Aglomerację tworzy Opole- miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich, a także 13
gmin wiejskich w tym Gmina Strzeleczki. Celem utworzonej płaszczyzny współpracy jest
przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno – gospodarczy Aglomeracji,
poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności gmin- Partnerów.
Główne dziedziny, w ramach których Partnerzy zdecydowali się na współpracę zostały
zapisane w Porozumieniu. Aglomeracja Opolska koncentruje swoje działania wokół
kluczowych dla członków partnerstwa obszarów: planowanie strategiczne i przestrzenne,
rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, transfer nowych
technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji, transport
zbiorowy,
ochrona
zasobów
przyrodniczych,
ochrona
środowiska,
ochrona
przeciwpowodziowa, oświata, kultura, sport i turystka.
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Działalność Gminy w zakresie współpracy międzynarodowej partnerskiej trwa już od 2000
roku w którym została zawarta umowa partnerstwa z niemiecką Gminą Bittburg – Land
(Nadrenia Palatynat).
W roku 2016 Gmina Strzeleczki
poszerzyła
działalność
partnerską
poprzez zawarcie umowy partnerskiej
z czeską Gminą Dvorce. Pierwszym
owocem współpracy była wspólna
realizacja Międzynarodowego Pleneru
Malarskiego, podczas którego gościliśmy
artystów z Republiki Czeskiej, a w gminie
Dvorce, na wystawie poplenerowej,
zaprezentowano powstałe prace.
Ponadto została nawiązana współpraca
pomiędzy strażakami. Na gminnych zawodach strażackich gościliśmy przedstawicieli gminy
Dvorce, a strażacy ze Strzeleczek brali udział w zawodach Hartaman.
W roku 2017 również została zawarta umowa partnerstwa z ukraińskim partnerem – Rejonem
Rohatyn – osadą Bukaczowce.
Strony wszystkich umów wspólnie zobowiązali się do współpracy partnerskiej
w następujących dziedzinach:
1. Sportu, kultury i nauki poprzez wymianę zespołów artystycznych i sportowych,
organizację wystaw i imprez sportowych, rozwijanie znajomości historii, tradycji jak
również potencjału turystycznego obu stron.
2. Oświaty, poprzez zbliżanie do siebie młodych pokoleń tj. wymianę dzieci i młodzieży
szkolnej w ramach organizacji różnych form wypoczynku, imprez artystycznych
oraz w celu edukacji i rozwoju.
3. Administracji, poprzez wymianę doświadczeń i informacji w zakresie funkcjonowania
samorządu terytorialnego oraz planowania rozwoju regionalnego.
4. Gospodarki, poprzez wspieranie w miarę możliwości ożywienia kontaktów
gospodarczych pomiędzy miejscowymi przedsiębiorcami.
5. Ekologii oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
6. Zapoczątkowanie i wspieranie w ustanowieniu stałych kontaktów między wszelkimi
instytucjami i organizacjami.
Niestety z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny w kraju żadne z działań w zakresie
współpracy zagranicznej nie były realizowane.
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XIV. REALIZACJA STRATEGII, PROGRAMÓW I PLANÓW
Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki
Proces zarządzania gminą nie może polegać wyłącznie na podejmowaniu bieżących, doraźnych
decyzji. Władze samorządowe coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że kierowanie gminą
musi mieć charakter aktywny, uporządkowany i zorientowany na kreowanie jej przyszłości.
Stanowisko takie wynika z analizy otaczającej nas rzeczywistości – przemian społeczno –
gospodarczych zachodzących w naszym kraju oraz na świecie, w tym wstąpienia naszego kraju
do struktur unijnych. Władze w swej działalności stale borykają się z ograniczeniami ludzkimi,
finansowymi, politycznymi oraz technicznymi, które usprawniłyby zaspokajanie potrzeb
mieszkańców. Właśnie dlatego tak istotne jest racjonalne i efektywne wykorzystanie
posiadanych atutów, walorów i szans. Aby temu wszystkiemu sprostać, wykorzystuje się
planowanie strategiczne.
Rada Gminy Strzeleczki w 2005 roku przyjęła do realizacji Strategię Rozwoju Gminy na lata
2005–2018, która jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania jednostką
samorządu terytorialnego, określającym wizję i strategiczne kierunki rozwoju gminy. Zapewnia
ona ciągłość i trwałość działań władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań
politycznych. W sposób istotny strategia umożliwia efektywne gospodarowanie własnymi
zasobami, takimi jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, istniejąca infrastruktura
komunalna przy uwzględnieniu dostępnych środków finansowych.
W ramach realizacji strategii określono misję Gminy Strzeleczki, którą jest stworzenie poczucia
stabilizacji i perspektyw rozwoju swoim mieszkańcom, dla wzmocnienia ich identyfikacji
z miejscem zamieszkania. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju pragnie ona
rozwijać turystykę, rolnictwo i gospodarkę lokalną w oparciu o walory przyrodnicze,
geograficzne i historyczne.
W obecnym czasie urząd Gminy zlecił opracowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki
do 2030 roku w związku z ustaniem obowiązywania poprzedniej strategii.
Obecnie opracowywana jest diagnoza gminy, która będzie stanowiła wytyczne dla
opracowania strategii w wersji ostatecznej.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” (w dalszej części dokumentu zwany
także „Planem”) został opracowany na podstawie umowy zawartej w dniu 3 stycznia 2017 r.
pomiędzy Gminą Strzeleczki a ECO-ART Sp. z o. o. Dnia 28 lipca 2020 r. Rada Gminy Strzeleczki
Uchwała Nr XXIII/145/20 przyjęła „Zmianę do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Strzeleczki”. Dokument ten uwzględniał aktualizację planu działań inwestycyjnych w sektorze
publicznym w zakresie ujęcia zadania polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej
wzdłuż drogi powiatowej nr 1811 O (odcinek 1,25 km na terenie gminy Strzeleczki,
od miejscowości Komorniki do granicy z gminą Krapkowice) oraz budowie ścieżki pieszorowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1207 O (odcinek 0,525 km od miejscowości Dziedzice
do miejscowości Smolarnia). Ponadto uwzględniona została także inwestycja polegająca
na termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach, przy
ul. Dworcowej 3A.
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Planowane działania zmierzają do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których
odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu
i realizowane są ̨ programy ochrony powietrza (POP). Sejmik Województwa Opolskiego w dniu
28 lipca 2020 r. uchwałą nr XX/193/2020 przyjął nowy „Program ochrony powietrza dla
województwa opolskiego", którego zapisy obowiązują od 19 sierpnia 2020 r.
Program zawiera diagnozę jakości powietrza ze względu na występowanie w powietrzu
określonych substancji – to rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM 10,
benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM 2,5. Jest dokumentem strategicznym, którego
nadrzędnym celem jest wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do
poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego
wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa opolskiego.
Działania wskazane w Programie ochrony powietrza dotyczą całego obszaru województwa
opolskiego.
Celem strategicznym realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” jest
rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju
Gminy i dążeniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawa efektywności
energetycznej i związanego z tym zmniejszenia zużycia energii finalnej, a także zwiększenie
udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie gminy oraz poprawa
jakości powietrza.
Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki w roku
2020 obejmowała:
- zakończenie I etapu budowy ścieżki rowerowej o długości 982 m, który został
zrealizowany w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od granicy gminy) – Moszna”. Etap I odcinek
Moszna – Zielina w ramach projektu „Czas na rower – budowa ścieżek pieszo –
rowerowych w aglomeracji opolskiej”,
- wyłonienie wykonawcy prac związanych z termomodernizacją budynku Straży
Pożarnej w Strzeleczkach oraz Budynku Szkolno – Przedszkolnego w Komornikach
(planowany termin zakończenia robót - sierpień 2021 r.),
- zakończenie realizacji zadania polegającego na „Rozbudowie z przebudową budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Racławiczki”,
- udzielania wsparcia mieszkańcom w postaci dotacji na wymianę źródła ogrzewania,
w 2020 r. nas terenie gminy wymieniono 24 starych pieców węglowych
na certyfikowane V klasy emisji spalin, pompy ciepła bądź przyłączenia do sieci gazowej
(łączna kwota dofinansowania wyniosła 72 000,00 zł).
Program Ochrony Środowiska
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki został przyjęty Uchwałą Nr IV/26/19 z dnia
30 stycznia 2019 r. Rady Gminy Strzeleczki na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku.
Celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska (POŚ) jest realizacja przez jednostki
samorządu terytorialnego (JST) polityki ochrony środowiska zgodnie z założeniami
najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu krajowym,
wojewódzkimi powiatowym. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu
zarządzania środowiskiem i być spójne ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi zagadnień
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ochrony środowiska na szczeblu danej JST. Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu
przyczynia się do zrównoważonego rozwoju gminy Strzeleczki uwzględniając pierwszorzędnie
kwestie związane z ochroną środowiska. Niniejszy dokument zawiera analizę stanu środowiska
naturalnego na terenie gminy, na podstawie której określono cele, kierunki i zadania
wynikające z zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. Wskazano
również źródła finansowania zaproponowanych działań oraz określono system realizacji
Programu.
Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska w roku 2020 obejmowała
różne obszary. Z zakresu ochrony klimatu i jakości powietrza przystąpiono do realizacji zadania
polegającego na termomodernizacji budynku Straży Pożarnej w Strzeleczkach oraz Budynku
Szkolno – Przedszkolnego w Komornikach wraz z zabudową tzw. zielonej ściany oraz
montażem instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków. Zakończona została przebudowa
z rozbudową Domu Kultury w Racławiczkach z modernizacją dachu i oświetlenia
na energooszczędne wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych. Ponadto oddany do użytku
został pierwszy odcinek ścieżki rowerowej o długości 982 m, który zrealizowano w ramach
zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku
Steblów (od granicy gminy) – Moszna”. Etap I odcinek Moszna – Zielina w ramach projektu
„Czas na rower – budowa ścieżek pieszo – rowerowych w aglomeracji opolskiej”. Dzięki
dotacjom udzielanym właścicielom nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy
Strzeleczki na realizację zadań związanych z poprawą jakości powietrza, wymieniono
co najmniej 24 kotły opalane paliwem stały na nowoczesne źródła ciepła, spełniające
wymagania V klasy emisji spalin bądź ekoprojektu. W celu poprawy efektywności
energetycznej oraz mając na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Dobrej na ul.
Sportowej zamontowano energooszczędne lampy LED-owe, a w Komornikach na ul. Sadowej
dwie lampy hybrydowe.
Walcząc o spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy
przeprowadzona została modernizacja nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych o długości
951 mb.
Bieżące modernizacje sieci wodociągowej, której długość na terenie gminy wynosi 91
km oraz kanalizacyjnej o długości 41,65 km zmierzają do systematycznej poprawy komfortu
mieszkańców poprzez rozwój i udoskonalanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie
Strzeleczki. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w roku 2020 obejmowała 20 mb. Zgłoszono także
zamiar rozpoczęcia eksploatacji 3 indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.
W dziedzinie obszaru interwencji związanej z zagrożeniami poważnymi awariami
gmina Strzeleczki stale wspiera Ochotnicze Straże Pożarne działające na jej terenie poprzez
modernizacje budynków ich jednostek oraz dbałość o nowoczesne doposażenia. W 2020 r.
naprawiona została brama garażowa w remizie OSP Zielina, zakupiono materiały malarskie
oraz wykonano prace malarskie i wykończeniowe służące odnowieniu budynku OSP
Pisarzowice, zamontowano także syrenę alarmową w OSP Racławiczki. Dokonywano
bieżących przeglądów i napraw sprzętu służącego ochotniczym jednostkom, a także
dokupiono ubrania strażackie, latarki kątowe i dwudiodowe oraz motopompę szlamową.
Strażacy ochotnicy mieli możliwość udziału w kursie podstawowym dla biorących udział
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w działaniach ratowniczo-gaśniczych, a kierowcy samochodów pożarniczych w kursie
kierowców konserwatorów.
W ramach racjonalnej gospodarki odpadami unieszkodliwieniu poddano 8,5 Mg
azbestu z terenu 8 nieruchomości. Koszty zadania wyniosły 5 364,30 zł, w całości pokryte
z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska. W 2020 r. zakończono budowę Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Łowkowicach. Celem Projektu było zwiększenie udziału odpadów
zebranych selektywnie oraz udoskonalenie i uszczelnienie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w gminie Strzeleczki. Na jego terenie zostało wyznaczone miejsce na
rzeczy używane, niestanowiące odpadu celem ich ponownego wykorzystania. Efektem
realizacji projektu będzie zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów, w tym
niebezpiecznych, zwiększenie odzysku odpadów dzięki ich dokładniejszej selekcji,
wyeliminowanie nielegalnego składowania odpadów.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2019
Gmina Strzeleczki jak co roku realizowała „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2019”. Program
obejmuje takie działania jak:
a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
b) poszukiwanie nowych opiekunów dla zwierząt bezdomnych wyłapanych z terenu
Gminy Strzeleczki,
c) zapewnienie bezdomnym zwierzętom, które nie znalazły właściciela miejsca
w schronisku, a w przypadku zwierząt gospodarskich w wskazanym gospodarstwie
rolnym,
d) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
e) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich obowiązkową kastrację lub
sterylizację w schronisku dla bezdomnych zwierząt, a także poprzez usypianie ślepych
miotów,
f) organizowanie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt a także zwierząt gospodarskich.
W ramach programu zawarto umowy współpracy z czterema podmiotami. W roku 2019
na realizację programu wydano 28 158,48 zł. W tym na usługi weterynaryjne w stosunku
do zwierząt bezdomnych 21 557,48 zł, na utylizację zwłok padłych zwierząt 3 241,00 zł oraz
na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt 3 360,00 zł Program był
realizowany tylko i wyłącznie ze środków własnych gminy.
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Wydatki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2020

Gminny Program Opieki nad Zabytkami
Gminny Program Opieki nad Zabytkami został przyjęty Uchwałą Nr XL/242/17 Rady Gminy
Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 roku.
Realizując obowiązki, wynikające z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
sporządzono aktualną Gminną Ewidencję Zabytków. Do czasu założenia niniejszej Ewidencji jej
funkcję pełnił liczący ponad 700 pozycji wykaz, tj. spis obiektów zabytkowych otrzymany
w 2010 roku od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Przyjęcie zarządzenia poprzedzono czynnościami mającymi na celu uporządkowanie
i zaktualizowanie wykazu z roku 2010, co w konsekwencji wpłynęło na zmniejszenie o ponad
180 sztuk liczby obiektów, które Gmina miała obowiązek ująć w Gminnej Ewidencji.
Obecnie do Gminnej Ewidencji Zabytków wpisanych jest ponad 500 budynków, wśród nich
pałace, kościoły, kapliczki, zabytki techniki i domy. Należy podkreślić, że ujęcie budynku
w ewidencji nie uniemożliwia przeprowadzenia w nim przez właściciela lub użytkownika prac
remontowych, konserwatorskich lub budowlanych, a jedynie nakłada obowiązek uzyskania
opinii Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla planowanych przedsięwzięć.
O uwarunkowaniach prawnych ochrony i opieki nad zabytkami, możliwościach finansowania
prac remontowych i konserwatorskich oraz stanie zachowania zabytków na terenie Gminy
Strzeleczki przeczytać można w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami, opracowanym
zgodnie z ww. ustawą na lata 2017-2020.
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Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2018-2020
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. Z 2018r , poz. 998 ze zm) określa zasady
i formy pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych oraz sprawowania pieczy zastępczej. Obowiązek przedstawienia Radzie
Gminy sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wynika z art.179
wymienionej ustawy.
Sprawozdanie zostało sporządzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Strzeleczkach, który realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny zgodnie z niniejsza
ustawą i w oparciu o Uchwałę Nr XLVII/281/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26.04.2018
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2018- 2020
W ramach zadań własnych gminy w myśl art.176 wspomnianej na wstępie ustawy podjęto
następujące działania.
I.

Opracowanie i realizacja 3 –letnich gminnych programów wspierania rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2018-2020 przyjęto
Uchwałą Nr XLVII/281/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26.04.2018 r.
II.

Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.

Od maja 2018 r. ośrodek pomocy przystąpił do realizacji projektu „ Bliżej rodziny i dziecka –
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej – II edycja ” w ramach tego projektu został zatrudniony asystent rodziny, który
posiadał odpowiednie kwalifikacje. Wydatkowana kwota na
wynagrodzenie asystenta
rodziny z projektu wyniosła 23 459 zł, natomiast z budżetu gminy 6 695,00 zł .Asystent rodziny
uczestniczył w 1 szkoleniu.
III.

Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego ,oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
wychowawczych przez :

Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz
dostępu do specjalistycznego poradnictwa.
W 2020 r. 7 rodzin wymagających wsparcia asystenta rodziny mogło skorzystać z takiej
pomocy. W funkcjonowaniu rodzin objętych wsparciem, zaobserwować można było jedną,
bądź wiele poniższych dysfunkcji: bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
niewydolność opiekuńczo – wychowawcza, bezrobocie, choroby i niepełnosprawność,
sytuacje kryzysowe występujące w rodzinie.
Asystent rodziny oraz pracownicy socjalni w rodzinach objętych asystą podejmowali
następujące działania;
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez;
− instruktaż prawidłowego sprzątania mieszkania,
− edukacja w zakresie zachowania higieny i dbanie o zdrowie,
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− edukacja w zakresie gospodarowania budżetem,
− pomoc w rozwiązaniu trudności finansowych poprzez uregulowanie zadłużenia,
− edukacja w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami (sposoby oszczędzania
wody, prądu, gazu itp.),
− porządkowanie dokumentacji,
− wykorzystanie swoich możliwości i uprawnień w celu pozyskania dodatkowych
dochodów,
− pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
Zwiększenie wydolności opiekuńczo- wychowawczej rodziców przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej:
− działania na rzecz reintegracji rodziny (edukacja w zakresie wspólnego spędzania czasu
przez rodziny ),
− wspieranie rodzin przeżywających trudności, zapewnienie pomocy pedagoga,
psychologa,
− wskazanie rodzinie i pomoc w nawiązaniu kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz
rodzin,
− motywowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu szkolnym dziecka , utrzymaniu
systematycznego kontaktu ze szkołą , pedagogiem, wychowawcą klasy ,kuratorem,
− organizowaniu wypoczynku dla dzieci,
− prowadzenie rozmów z poszczególnymi członkami rodziny oraz z całą rodziną.
Przeciwdziałanie marginalizacji rodziny poprzez zaktywizowanie zawodowe członków rodziny
pozostających poza rynkiem pracy :
− wskazanie pozytywnych cech wynikających z aktywnego poszukiwania pracy,
− uwrażliwienie na potrzebę ciągłego zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy
– możliwość podjęcia stażu, skorzystania ze szkoleń,.
− informowanie o sposobach poszukiwania pracy.
Poprawy stanu zdrowia oraz radzenia sobie z niepełnosprawnością lub zaburzeniami
rozwojowymi dzieci w rodzinie przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczej:
− mobilizowanie oraz kontrolowanie rodziców dzieci z niepełnosprawnością
do regularnej oraz ciągłej współpracy z poradniami specjalistycznymi,
− motywowanie do podjęcia leczenia.
IV. Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających.
W roku 2020 nie na terenie gminy nie było rodzin wspierających
V.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla
dzieci.
Na terenie gminy nie funkcjonują żadne placówki wsparcia dziennego.
VI. Finansowanie:
a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,
b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
c) kosztów związanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art.29 ust.2 ponoszonych
przez rodziny wspierające.
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W roku 2020 r nie ponieśliśmy kosztów szkolenia asystenta rodziny, ponieważ uczestniczył
w bezpłatnych szkoleniach.
VII.

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
W 2020 r., umieszczonych było w rodzinie zastępczej 12 dzieci z 4 rodzin. Koszty
współfinansowania pobytu dzieci wyniosły 46 387 zł.
VIII.

Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywania ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej z
zastosowaniem systemu informatycznego, o którym mowa w art.187 ust 3.
W 2020 ośrodek sporządził jedno sprawozdanie rzeczowo- finansowe z wykonywania przez
gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
IX.

Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej,
zamieszkałego na terenie gminy
Pracownicy ośrodka na bieżąco monitorują sytuację dzieci i rodzin zagrożonych kryzysem lub
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. Polega to przede
wszystkim na regularnych wizytach w środowiskach i współpracy z przedstawicielami innych
instytucji, tj. pedagog szkolny , kurator rodzinny, policja, GKRPA, .W przypadku stwierdzenia
zagrożenia lub bardzo niepokojącej sytuacji w rodzinie – natychmiast o takiej okoliczności
informujemy sąd rodzinny.
X.

−
−
−
−

Potrzeby związane z realizacją zadań
położenie głównego nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku
poprzez wzmocnienie działań profilaktycznych; doskonalenie pracy z rodziną;
realizowanie różnych form pomocy rodzinie,
dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny,
wspomaganie funkcjonowania rodzin poprzez pomoc specjalisty – psychologa,
kontynuowanie realizacji zadań wynikających z programów z zakresu wspierania
rodziny.

W 2018 r Rada Gminy w Strzeleczkach przyjęła „Program wspierania rodziny w Gminie
Strzeleczki na lata 2018 – 2020”. Określono w nim najważniejsze cele strategiczne, mające
zapewnić spójny system wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu ról
społecznych.
Niniejsze sprawozdanie powstało na bazie informacji przekazanych przez poszczególne
podmioty realizujące program.
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2015- 2019
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2020- 2024 ustanowiony został uchwałą nr XIX/120/20 Rady Gminy
Strzeleczki z dnia 26 lutego 2020 r.
Celem głównym programu jest, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona osób
dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej
pomocy na terenie Gminy Strzeleczki.
Realizatorami są : służby, instytucje, organizacje pozarządowe- podmioty realizujące zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie , w tym w szczególności Zespół
Interdyscyplinarny.
Rozpoznawaniem problemów w rodzinach zagrożonych przemocą i podejmowanie działań
w tych środowiskach zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny. Opracowanie i realizacja
indywidualnych planów pomocy, inicjowanie działań w stosunku do osób doznających
i stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach realizowane jest
przez grupy robocze zespołu. W 2019 r do zespołu wpłynęło 14 Niebieskich Kart. W ramach
działań w 7 przypadkach udzielono poradnictwa psychologicznego, w 6 przypadkach
poradnictwa prawnego, a w pozostałych przypadkach, stały monitoring i poradnictwo
socjalne.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzeleczki na lata 2014-2023
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzeleczki na lata 2014-2023
została przyjęta Uchwałą Nr 5/10/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2014 r.
Dokument ten jest zgodny z założeniami odnoszących się do polityki społecznej dokumentów
strategicznych przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym
i umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne. Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Strzeleczki składa się z trzech zasadniczych części, tj. części
wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej i programowej. Część wprowadzająca zawiera
informacje na temat organizacji strategii oraz uwarunkowań zewnętrznych. Część
diagnostyczno-analityczna zawiera informacje ogólne dotyczące gminy oraz diagnozę sytuacji
społeczno-gospodarczej w gminie. Część programowa zawiera najistotniejsze założenia
polityki społecznej gminy na najbliższe lata.
Misja samorządu, sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Strzeleczki na lata 2014-2023, jest następująca: Gmina Strzeleczki sprzyja podnoszeniu
jakości życia mieszkańców oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a także równego dostępu
do kultury i edukacji. Wypełnienie przyjętej misji realizowane jest w obszarach pomocy
społecznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i kultury.
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XV.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY

Rada Gminy kadencji 2018-2023 podjęła w 2020 r. 75 uchwał na 12 sesjach. Zmianę budżetu gminy w 2020 r. Rada dokonywała 10-krotnie.
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY 2019- 2023 Nr WG.0007.2020
Lp.

1.

2.

3.

Nr

Data

W sprawie

Wejście w życie

DZ. U. W.
O.

Uwagi

XVII/105/20

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
23.01.2020
oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

XLII/249/17
poz. 322 z
z
27.01.2020
28.12.2017
r.
traci moc

XVII/106/20

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
23.01.2020 gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

XLII/250/17
poz. 323 z
z
27.01.2020
28.12.2017
r.
traci moc

XVII/107/20

ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m kw. pasa
23.01.2020
drogowego

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

XIX/140/04
poz. 324 z
z
27.01.2020
03.06.2004
r.
traci moc

z dn. podj.

poz. 450 z
04.02.2020
r.

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na
2020 r.

z dn. podj.

poz. 451 z
04.02.2020
r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki

z dn. podj.

4.

XVIII/108/20 30.01.2020 zmiany budżetu gminy na 2020 r.

5.

XVIII/109/20 30.01.2020

6.

XVIII/110/20 30.01.2020

Numer sesji

XVII SESJA RG

XVIII SESJA RG
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sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Strzeleczki

7.

XVIII/111/20 30.01.2020

8.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
XVIII/112/20 30.01.2020
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na
rok 2020

9.

określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie
XVIII/113/20 30.01.2020
Strzeleczki na rok szkolny 2019/2020

z dn. podj.

z dn. podj.
po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

10. XVIII/114/20 30.01.2020

rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Strzeleczkach

z dn. podj.

11. XVIII/115/20 30.01.2020

przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady
Gminy

z dn. podj.

12. XVIII/116/20 30.01.2020

0

z dn. podj.

poz. 390 z
31.01.2020
r.

przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
13. XVIII/117/20 30.01.2020
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2020

z dn. podj.

14.

z dn. podj.

poz. 696 z
28.02.2020
r.

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

poz. 697 z
28.02.2020
r.

15.

XIX/118/20

26.02.2020 zmiany budżetu gminy na 2020 r.

XIX/119/20

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
26.02.2020 bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2020”

XIX SESJA RG
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XIX/120/20

przyjęcia "Gminnego Programu przeciwdziałania
26.02.2020 przemocy w rodzinie oraz programu ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2020-2024"

z dn. podj.

17.

XIX/121/20

udzielenia dotacji celowej Gminie Biała na
26.02.2020 dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3
zamieszkałych na terenie gminy Strzeleczki

z dn. podj.

18.

XIX/122/20

udzielenia dotacji celowej Gminie Prószków na
26.02.2020 dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3
zamieszkałych na terenie gminy Strzeleczki

z dn. podj.

19.

XX/123/20

19.03.2020 zmiany budżetu gminy na 2020 r.

z dn. podj.

20.

XX/124/20

19.03.2020

21.

XX/125/20

19.03.2020 zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej

22.

XX/126/20

19.03.2020

23.

XX/127/20

ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m kw. pasa
19.03.2020
drogowego

24.

XX/128/20

udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice w
19.03.2020 zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w
2020 r.

z dn. podj.

XX/129/20

zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
19.03.2020 Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

16.

25.

udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Strzeleczkach
odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy
Strzeleczki

poz. 985
20.03.2020
r.

z dn. podj.
z dn. podj.
z dn. podj.
po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

XVIII/107/20
poz. 986
z
20.03.2020
23.01.2020
r.
traci moc

XX SESJA RG
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26.

XXI/130/20

28.05.2020 zmiany budżetu gminy na 2020 r.

z dn. podj.

27.

XXI/131/20

28.05.2020 zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej

z dn. podj.

XXI/132/20

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej na mienie Gminy Strzeleczki
28.05.2020
stanowiącej zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa OT w Opolu

z dn. podj.

XXI/133/20

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej na mienie Gminy Strzeleczki
28.05.2020
stanowiącej zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa OT w Opolu

z dn. podj.

XXI/134/20

zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
28.05.2020 Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach

z dn. podj.

31.

XXI/135/20

ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom
28.05.2020
stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

32.

XXI/136/20

28.05.2020 rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki

z dn. podj.

33.

XXI/137/20

28.05.2020 rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki

z dn. podj.

34.

XXII/138/20

25.06.2020 udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki

z dn. podj.

35.

XXII/139/20

25.06.2020

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

z dn. podj.

36.

XXII/140/20

25.06.2020

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z
wykonania budżetu gminy za 2019 r.

z dn. podj.

28.

29.

30.

poz. 1720
10.06.2020
r.

XXI SESJA RG
XX/129/20 z
19.03.2020
traci moc
XLIX/294/18
z
poz. 1633
03.06.2020 07.06.2018
traci moc

XXII SESJA RG
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37.

XXII/141/20

25.06.2020 zmiany budżetu gminy na 2020 r.

z dn. podj.

38.

XXII/142/20

25.06.2020 zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej

z dn. podj.

39. XXIII/143/20 28.07.2020 zmiany budżetu gminy na 2020 r.

z dn. podj.

40. XXIII/144/20 28.07.2020 Zmiana wieloletniej prognozy finansowej

z dn. podj.

41. XXIII/145/20 28.07.2020

zmiana do planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy
Strzeleczki

poz. 1905
01.07.2020

poz.2163
31.07.20

XVI/96/19 z
19.12.2020
traci moc

XXIII SESJA RG

z dn. podj.
po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

poz.2151
30.07.2020

43. XXIV/147/20 27.08.2020 Regulamin ośrodka wypoczynkowego w Dobrej

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

LI/307/18 z
poz.2420
27.08.2018
02.09.2020
traci moc

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
44. XXIV/148/20 27.08.2020
Gminy Strzeleczki

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

XIV/88/19 z
poz.2421
28.11.2019
02.09.2020
traci moc

określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
45. XXIV/149/20 27.08.2020
zagospodarowanie tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

XIV/89/19 z
poz.2474
28.11.2019
04.09.2020
traci moc

42. XXIII/146/20 28.07.2020

określenie średniej ceny paliwa w Gminie Strzeleczki na
rok szkolny 2020/2021
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określenia górnych stawek opłat na terenie gminy
Strzeleczki, ponoszonych przez właścicieli
46. XXIV/150/20 27.08.2020 nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Racławiczki
47. XXIV/151/20 27.08.2020
na lata 2018 - 2023

z dn. podj.

48. XXV/152/20
49. XXV/153/20
50. XXV/154/20

24.09.2020 zmiany budżetu gminy na 2020 r.
24.09.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej
24.09.2020 zaciągnięcia kredytu długoterminowego

z dn. podj.
z dn. podj.
z dn. podj.

51. XXV/155/20

określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzeleczki,
24.09.2020
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

52. XXV/156/20

zawarcia porozumienia międzygminnego dot.
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji
24.09.2020
Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Krapkowice

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

53. XXV/157/20

określenia dodatkowych usług świadczonych przez
Gminę Strzeleczki w zakresie odbierania odpadów
24.09.2020 komunalnych od właścicieli nieruchomości,
zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

poz.2422
02.09.2020

XLV/270/18
z
22.03.2018
traci moc

poz.2647
30.09.2020
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54. XXVI/158/20 29.10.2020 zmiany budżetu gminy na 2020 r.

z dn. podj.

poz.3071
09.11.2020

poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w
55. XXVI/159/20 29.10.2020 drodze inkasa oraz określenia inkasentów i
wynagrodzenia za inkaso

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

Nr XII/78/19
poz.2988
z
04.11.2020 24.09.2019
traci mo

56. XXVI/160/20 29.10.2020 płaty targowej

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

Nr XII/77/19
z
poz.2989
04.11.2020 24.09.2019
traci mo

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

Nr XII/79/19
z
poz.3016
05.11.2020 24.09.2019
traci moc

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów,
57. XXVI/161/20 29.10.2020
terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso
uchylenia uchwały nr XIX/121/20 z dnia 26 lutego 2020
r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Biała na
58. XXVI/162/20 29.10.2020
dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki

z dn. podj.

XIX/121/20
z
26.02.2020
traci moc

udzielenia pomocy fin. Gminie Krapkowice na
dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
59. XXVI/163/20 29.10.2020 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki a
uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na
terenie Gminy Krapkowice

z dn. podj.

XVI/100/19
z
19.12.2019
traci moc

60. XXVII/164/20 26.11.2020 zmiany budżetu gminy na 2020 r.

z dn. podj.

61. XXVII/165/20 26.11.2020 zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej

z dn. podj.

poz.3434
10.12.2020

XXVI SESJA RG

XXVII SESJA RG

127

RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2020 ROK
62. XXVII/166/20 26.11.2020 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

z dn.
01.01.2021.

63. XXVII/167/20 26.11.2020

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Krapkowickiemu

z dn. podj.

64. XXVII/168/20 26.11.2020

sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Strzeleczki

z dn. podj.

zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu
65. XXVII/169/20 26.11.2020 Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz
poprawy jakości powietrza

z dn.
01.01.2021.

udzielenia pomocy fin. Gminie Krapkowice na
dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
66. XXVII/170/20 26.11.2020 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki a
uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na
terenie Gminy Krapkowice

z dn. podj.

67. XXVIII/171/20 22.12.2020 uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
68. XXVIII/172/20 22.12.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej

poz.3267
2.12.2020

XV/78/15 z
26.11.2015
traci moc

poz.3330
4.12.2020

II/10/2018 z
29.11.2018
taci moc

z dn.
01.01.2021.
z dn.
01.01.2021.

69. XXVIII/173/20 22.12.2020 zmiany budżetu gminy na 2020 r.

z dn. podj.

70. XXVIII/174/20 22.12.2020 zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej

z dn. podj.

71. XXVIII/175/20 22.12.2020 udzielenia dotacji celowej dla Gminy Krapkowice

z dn. podj.

poz.3688
30.12.2020
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72. XXVIII/176/20 22.12.2020 przyjęcia Statutu Gminy Strzeleczki

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
73. XXVIII/177/20 22.12.2020
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2021

z dn. podj.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
74. XXVIII/178/20 22.12.2020 zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości Łowkowice

z dn. podj.

75. XXVIII/179/20 22.12.2020

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w
Strzeleczkach

po upływie 14
dni od
ogłoszen. w
Dz.U.W.O.

LIV/314/18
z
08.11.2018
traci moc

poz.3720
31.12.2020

SPIS TREŚCI:
WSTĘP

2

I.

CHARAKTERYSTYKA GMINY

2

II.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

5

III.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

6

IV.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNLANEGO,

13

V.

GOSPODARKA ODPADAMI, GOSPODARKA KOMUNALNA,
OCHRONA ŚRODOWISKA

15

VI.

INWESTYCJE GMINNE W KONTEKŚCIE REALIZACJI STRATEGII

25

VII.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW

39

VIII.

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

44

IX.

OŚWIATA

45

X.

POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA

80

XI.

KULTURA, PROMOCJA, DZIAŁANOŚĆ BIBLIOTECZNA, WSPÓŁPRACA
Z ORGANIZACJAMI, SPORT I TURYSTYKA

87

XII.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

104

XIII.

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI SAMORZĄDOWYMI ORAZ ZE SPOŁECZNOŚCIAMI
LOKALNYMI I REGIONALNYMI INNYCH PAŃSTW

109

XIV.

REALIZACJA STRATEGII, PROGRAMÓW I PLANÓW

111

XV.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY

120

Opracowanie własne:
Łukasz Borsuk – Sekretarz Gminy
(wykorzystano zasoby Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy)

