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WSTĘP  

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 
gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Strzeleczki w 2018 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 31.12.2018 roku zamieszkiwało  7.259 osób, z tego w Strzeleczkach 1.562 
osoby. Gęstość zaludnienia wynosi 62 os./km2. Większość czynnej zawodowo ludności, ponad 
59%, pracuje poza rolnictwem. Gminę zamieszkuje przeważnie rdzenna ludność śląska. Spora 
grupa mieszkańców należy do mniejszości narodowej niemieckiej i posiada podwójne 
obywatelstwo: polskie i niemieckie. 

Wykaz ludności wg stanu na 31.12.2018r. 

Nazwa miejscowości/ liczba mieszkańców 
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.) 

 

Gmina Strzeleczki 7259 

Sołectwa i Przysiółki 

Dobra 788 

Dziedzice 402 

Komorniki 489 

Kujawy 609 

Łowkowice 592 

Moszna 324 

Pisarzowice 434 

Racławiczki 769 
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Smolarnia 311 

Strzeleczki 1562 

Ścigów 334 

Wawrzyńcowice 66 

Zielina 579 

 

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: 

 2015 2016 2017 2018 

Urodzenia 79 81 85 82 

Zgony 87 79 93 100 

 

Seniorzy: 

 Kobiety Mężczyźni 

60+ 855 433 

 

II. 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 
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Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach 
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach 
 

III. SYTUACJA FINANSOWA GMINY: 
 

Udział dochodów własnych do dochodów ogółem: 
 

 

 

Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem: 
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6 216 170,23
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Dochody gminy w latach 2008-2018 

 

 

Wydatki gminy w latach 2008-2018 

 

 

Łączna kwota zobowiązań finansowych Gminy Strzeleczki na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 3.618.861,84 
zł, co stanowi 13,3% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem. 
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Realizacja funduszu sołeckiego w 2018 roku 

Sołectwo Dobra 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
600 Transport i łączność 5 000,00 

  
60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00 

Remont drogi na Nowym Budzie 5 000,00 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 497,43 

  
75412 Ochotnicze straże pożarne 4 497,43 

Doposażenie OSP Dobra - wyciąg spalinowy 4 497,43 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 483,54 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 500,00 
Projekt oświetlenia na ul. Ogrodowej i Sportowej 4 500,00 

90095 Pozostała działalność 14 983,54 
Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych i skwerów 
na terenie sołectwa 4 464,20 

Zakup kosy spalinowej 2 680,00 
Zakup dmuchawy do liści 1 399,00 
Zakup tablicy informacyjnej na Nowym Budzie 444,00 
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 5 996,34 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 214,60 
  92195 Pozostała działalność 4 214,60 

Organizacja imprez okolicznościowych 2 714,60 
Zakup zmywarki do naczyń 1 500,00 

    Ogółem sołectwo: 33 195,57 
 

Sołectwo Dziedzice 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
010 Rolnictwo i łowiectwo 7 626,00 

  
01095 Pozostała działalność 7 626,00 

Udrożnienie rowu melioracyjnego w Smolarni 7 626,00 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 049,22 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 899,22 
Zakup i montaż lampy z wyłącznikiem zmierzchu 899,22 

90095 Pozostała działalność 12 150,00 
Zakup garażu blaszanego 6 000,00 
Zakup drabinki sprawnościowej i bocianiego gniazda 6 150,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 988,97 
  92195 Pozostała działalność 988,97 

Zakup wyposażenia do świetlicy 388,97 
Zakup noszy drewnianych pod koronę żniwną 600,00 

    Ogółem sołectwo: 21 664,19 
 

Sołectwo Kujawy 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 



RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2018 ROK 
8 

600 Transport i łączność 20 000,00 
  60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00 

Remont drogi łącznika ul. Głogowskiej z Prudnicką 20 000,00 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 

  90095 Pozostała działalność 2 000,00 
Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych 2 000,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 377,91 
  92195 Pozostała działalność 6 377,91 

Zakup zmywarki do sali 3 500,00 
Organizacja imprez wiejskich 2 877,91 

    Ogółem sołectwo: 28 377,91 
 

Sołectwo Łowkowice 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 

Zakup pompy szlamowej dla OSP Łowkowice 5 000,00 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 723,00 

  90095 Pozostała działalność 13 723,00 
Zakup i montaż urządzenia street workout 6 000,00 
Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych, bieżące 
remonty 

523,00 

Brukowanie placu koło grzybka na placu zabaw 7 200,00 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 100,00 

  92195 Pozostała działalność 7 100,00 
Remont świetlicy wiejskiej w Komornikach 5 000,00 
Zakup strojów ludowych 2 100,00 

926  Kultura fizyczna 986,37 
  92695 Pozostała działalność 986,37 

Doposażenie boiska sportowego  986,37 
    Ogółem sołectwo: 26 809,37 

 

Sołectwo Komorniki 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 999,99 

  
75412 Ochotnicze straże pożarne 1 999,99 

Zakup sprzętu strażackiego 1 999,99 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 308,32 

  90095 Pozostała działalność 7 308,32 

Zakup materiałów do pielęgnacji i upiększanie terenów zielonych 
4 223,32 

Zakup namiotu biesiadnego 3 085,00 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 192,30 

  92195 Pozostała działalność 12 192,30 
Remont świetlicy wiejskiej w Komornikach 11 777,30 
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Doposażenie biblioteki 415,00 
926 Kultura fizyczna 2 000,00 

  92695 Pozostała działalność 2 000,00 
Zakup wyposażenia na boisku sportowym 2 000,00 

    Ogółem sołectwo: 23 500,61 
 

Sołectwo Moszna 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 675,02 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15 476,94 
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Śląskich 15 476,94 

90095 Pozostała działalność 3 198,08 
Zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych 1 200,00 

Zagospodarowanie i wyrównanie terenu na wysokości ul. Zamkowej 
1 998,08 

    Ogółem sołectwo: 18 675,02 
 

Sołectwo Pisarzowice 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,00 

  
75412 Ochotnicze straże pożarne 7 000,00 

Zakup aparatów powietrznych dla OSP 7 000,00 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 008,04 

  90095 Pozostała działalność 15 008,04 
Zakup dwóch witaczy 2 000,00 
Zagospodarowanie terenu na końcu drogi w miejscowości Buława 

7 550,02 

Zagospodarowanie terenu obok stawu  5 458,02 
    Ogółem sołectwo: 22 008,04 

 

Sołectwo Racławiczki 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
600 Transport i łączność 32 108,72 

  60016 Drogi publiczne gminne 32 108,72 

Remont nawierzchni na ul. Żeromskiego 32 108,72 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 

  90095 Pozostała działalność 2 000,00 

Remont podłoża pod pomnikiem pamięci ofiarom wojen 2 000,00 

    Ogółem sołectwo: 34 108,72 
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Sołectwo Smolarnia 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 500,00 

  
01095 Pozostała działalność 3 500,00 

Udrożnienie rowu melioracyjnego 3 500,00 
600 Transport i łączność 3 000,00 

  
60016 Drogi publiczne gminne 3 000,00 

Remont drogi gminnej 3 000,00 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 400,00 

  
75412 Ochotnicze straże pożarne 1 400,00 

Zakup mundurów bojowych dla OSP 1 400,00 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 199,96 

  90095 Pozostała działalność 9 199,96 
Zakup materiałów i utrzymanie terenów zielonych 199,96 
Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu zabaw i siłowni 9 000,00 

926 Kultura fizyczna 298,89 
  92695 Pozostała działalność 298,89 

Koszenie boiska 298,89 
    Ogółem sołectwo: 17 398,85 

 

Sołectwo Strzeleczki 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
600 Transport i łączność 29 500,00 

  60016 Drogi publiczne gminne 29 500,00 
    Wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnej 29 500,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 300,00 
  90095 Pozostała działalność 3 300,00 

Materiały i utrzymanie terenów zielonych 3 300,00 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 432,03 

  92195 Pozostała działalność 1 432,03 
Organizacja imprez ludowo-integracyjnych 1 432,03 

    Ogółem sołectwo: 34 232,03 
 

Sołectwo Ścigów 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 607,54 
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 607,54 

Instalacja oświetlenia na placu zabaw i boisku 8 607,54 
90095 Pozostała działalność 10 000,00 

Zakup i ułożenie kostki brukowej na placu zabaw 10 000,00 
    Ogółem sołectwo: 18 607,54 
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Sołectwo Wawrzyńcowice 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
010 Rolnictwo i łowiectwo 8 973,99 

  01095 Pozostała działalność 8 973,99 
Udrożnienie rowu melioracyjnego w Smolarni 

8 973,99 

    Ogółem sołectwo: 8 973,99 
 

Sołectwo Zielina 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Realizacja 
600 Transport i łączność 20 000,00 

  60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00 
Remont ul. Leśnej 10 000,00 
Remont ul. Dębowej w Zielinie 10 000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 069,20 
  90095 Pozostała działalność 2 069,20 

Zakup ławek i stołów 1 399,99 
Remont piłkołapu i bramek na placu zabaw 669,21 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 383,48 
  92195 Pozostała działalność 3 383,48 

Doposażenie biblioteki 500,00 
Wydatki na organizację imprez na terenie sołectwa 1 883,48 
Zakup zmywarki do sali 1 000,00 

926 Kultura fizyczna 2 000,00 
  92695 Pozostała działalność 2 000,00 

Doposażenie szatni na boisku sportowym 2 000,00 
    Ogółem sołectwo: 27 452,68 

 

Łącznie w roku 2018 fundusz sołecki został zrealizowany w kwocie 315.004,52 zł. 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO, GOSPODARKA KOMUNALNA 

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 2017 r., poz. 2077) oraz art. 43 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 31.12.2018 r. Gmina Strzeleczki posiada: 

1. grunty o powierzchni 286,9979 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, 
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• nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym. 
2. grunty przekazane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2,7770 ha na rzecz: 

• Gminnej Spółdzielni SCH w Strzeleczkach 
• Spółdzielni Surowców Mineralnych w Opolu – Zakład w Zielinie 
• Kopiec Adrian 
• Kopacz Eugeniusz 

3. W 2018  r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości: 
a) Zbyto z gminnego zasobu nieruchomości: 

Lp. Rodzaj nieruchomości Forma zbycia 

Powierzchnia 
użytkowa 

gruntu 
[ha] 

Numer identyfikacyjny 
nieruchomości 

 (nr działki, obręb) 
Data sprzedaży 

Cena 
sprzedaży  

[zł] 

1. 
Nieruchomość 
gruntowa zabudowana 

Przetarg 
nieograniczony 

0,0638 
Dz. nr 160  

k.m. 1 Zielina 
27.12.2018 20 000,00 

2. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Przetarg 
ograniczony 

0,1261 
Dz. nr 2 k.m. 1 

Komorniki 
27.12.2018 1 120,00 

Razem  0,1899   21 120,00 

 
b) Nabyto na mienie Gminy:  

Lp. Rodzaj nieruchomości Forma nabycia 

Powierzchnia 
użytkowa 

gruntu 
[ha] 

Numer identyfikacyjny 
nieruchomości 

 (nr działki, obręb) 
Data nabycia 

Cena nabycia  
[zł] 

1. 
Nieruchomość 
gruntowa zabudowana 

Umowa 
darowizny 

0,0684 
Dz. nr 719/3 

k.m. 3 Racławiczki 
29.01.2018 nd 

Razem  0,0684   nd 

c) Nieruchomości stanowiące mienie Gminy, które z mocy prawa przeszły na rzecz 
Województwa Opolskiego na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 21 
grudnia 2017 r. nr IN.I.7820.27.2017.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej: 

Lp. Rodzaj nieruchomości Forma nabycia 

Powierzchnia 
użytkowa 

gruntu 
[ha] 

Numer identyfikacyjny 
nieruchomości 

 (nr działki, obręb) 
Data zbycia 

Cena zbycia  
[zł] 

1. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Decyzja 
Wojewody 
Opolskiego 

0,0078 
Dz. nr 327/1 

k.m. 4 Moszna 
07.01.2018 0,00 

2. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Decyzja 
Wojewody 
Opolskiego 

0,0041 
Dz. nr 327/2 

k.m. 4 Moszna 
07.01.2018 0,00 

3. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Decyzja 
Wojewody 
Opolskiego 

0,0019 
Dz. nr 1/3 

k.m. 4 Moszna 
07.01.2018 0,00 
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Razem  0,0138   0,00 

4. Gmina Strzeleczki nie posiada udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego. 

5. Dochody z majątku gminy w roku 2018 wyniosły : 
- z tytułu dzierżawy (z przeznaczeniem pod reklamę)  3 375,00 zł; 
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 3 395,06 zł; 
- z tytułu najmu mieszkań 144 427,88 zł plus 305,36 zł – odsetki; 
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali 

(w tym płatności za nieruchomości sprzedane we wcześniejszych latach 
rozłożone na raty) 44 386,32 zł; 

- z tytułu użytkowania wieczystego 3 104,44 zł; 
- z tytułu użytkowania nieruchomości 516,22 zł; 
- z tytułu użytkowania ruchomości – 9 600,00 zł. 

 

Gospodarowanie mieniem Gminy Strzeleczki odbywa się na podstawie ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 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 2018 r. ogólna powierzchnia mienia komunalnego wynosiła 286,9979 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 1417,49 m2. 
W zasobie znajduje się również 8 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 356,858 
m2. Wpływy z najmu lokali wyniosły w 2018 r. - 144 427,88 zł. 

Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki obejmuje 11 umów 
dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolne. Łączna powierzchnia gruntów 
dzierżawionych wynosi 6,3496 ha. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2018 r. - 3 395,06 zł. 
Trwały zarząd został ustanowiony na rzecz następujących jednostek organizacyjnych: 



RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2018 ROK 
14 

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

W 2018 r. zbyto z gminnego zasobu 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1899 ha za łączną 
kwotę 21 120,00 zł. 

3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0138 ha przeszły na rzecz Województwa Opolskiego 
na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.  

Na mienie Gminy została nabyta w formie darowizny jedna nieruchomość o powierzchni 
0,0684 ha. 

V. GOSPODARKA ODPADAMI, GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

W roku 2018, tak jak w latach poprzednich gospodarką odpadami komunalnymi Gmina 
Strzeleczki objęła zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe. 
Liczba nieruchomości, od których odebrano odpady komunalne wyniosła 1975. 
Łączna ilość odebranych odpadów 3064,20 Mg z tego 183,80 Mg poddano recyklingowi 
(papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło). 
 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 

 
 
Stawki opłat z obowiązujących w 2018 roku z tytułu gospodarki odpadami: 
Opłata miesięczna za odpady segregowane: 
- 1-5 osób: 12,50 zł/osobę 
- 6 i każda kolejna osoba: 1,00 zł/osobę 
Opłata miesięczna za odpady niesegregowane:  
25,00 zł za każdą osobę. 
 

980 000,00

990 000,00

1 000 000,00

1 010 000,00

1 020 000,00

1 030 000,00

1 040 000,00

Wpływy od mieszkańców Koszty odbioru zagospodarowania
odpadów

1 000 714,90

1 038 049,27
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Odebrane od mieszkańców odpady zostały wywiezione do Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Dzierżysławiu.  
Zarządcą instalacji jest firma Naprzód, Sp. z o.o.  Rydułtowy, ul. Raciborska 144 B. 
 
W roku 2018 Gmina Strzeleczki otrzymała dofinansowanie na realizację Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, z realizacją inwestycji do końca 2019 roku. 
 
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków: 
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w roku 2018 było realizowane przez Stowarzyszenie Gmin 
„Aqua Silesia”, z siedzibą w Głogówku. Zakup hurtowy wody w roku 2018 wyniósł 269 108 m³ 
, co stanowiło 417 360,98 zł. 
 
Na terenie Gminy Strzeleczki eksploatowane jest jedno ujęcie w miejscowości Dobra - Nowy 
Bud. Studnie wiercone w obrębie ujęcia ujmują wodę z otworów czwartorzędowych. 
Poza ujęciem własnym Gminy woda do celów zaopatrzenia części mieszkańców kupowana jest 
z ujęcia komunalnego należącego do Gminy Głogówek. 
 
Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi ok. 
125 km.  
Na terenie gminy Strzeleczki z usług wodociągowych korzysta ok. 98 % mieszkańców.  
Dane dotyczące wodociągów na terenie Gminy Strzeleczki: 

- długość czynnej sieci rozdzielczej - 65 km; 
- połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 2080 – 

szt.  
- woda dostarczona gospodarstwom domowym – 183.100 dm3; 
- zużycie roczne wody na 1 mieszkańca - 25 m3  
- wpłaty za wodę i ścieki: 1 014 499,55 zł. 
- 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 po wybudowaniu jej w roku 2018 – w miejscowości 
Moszna. 
 
Zgodnie z zawartą umową z firmą Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ścieki 
odprowadzane są rurociągami z terenu gminy Strzeleczki do oczyszczalni ścieków  
w Krapkowicach. 
Jednocześnie w związku z zakończeniem inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Mosznej, 
mieszkańcy będą mogli zostać przyłączeni już w roku 2019 do istniejącej oczyszczalni ścieków 
znajdującej się przy Centrum Terapii Nerwic Sp. z o.o. 

- Ilość odprowadzonych ścieków w roku 2018 wyniosła 60 062 m³,  
- Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 37 km, 
- Ilość przyłączy kanalizacyjnych czynnych 721. 

 
Stawka opłaty za 1m³ ścieków wynosi 7,18 brutto (6,65 netto). 
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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. Planowana rozbudowa sieci umożliwi spięcie systemów 
wodociągowych zasilanych z innych dodatkowych ujęć wody. 

W ramach usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Gmina na bieżąco 
podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego  
i podniesienie poziomu świadczenia usług w celu poszerzenia kręgu odbiorców. 

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 renowacja 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. 

Informacje nt realizacji spraw z zakresu ochrony środowiska: 

Dopłaty do źródeł ciepła: 

W 2018 r. w ramach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na realizację 
inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza zawarto 17 umów dotacji. Finalnie zrealizowano 
15 umów. Łączna kwota dofinansowania wynosiła 30 000 zł. Dotacje dla mieszkańców były 
udzielane w formie refundacji kosztów inwestycji. 

Azbest (ilość zutylizowanego azbestu, koszty, itp.): 

Usuwanie azbestu zostało zrealizowanie w ramach zadania pt. „Unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki – w roku 2018”. Zakres zadania obejmował 
demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Łącznie zutylizowano 
939,2 m 2 (12,21 Mg) azbestu. Łączny koszt zadania wyniósł 7 131,24 zł z czego 85% kwoty 
uzyskano przez dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu, natomiast pozostałe 15 % kosztów 
pokryli mieszkańcy. 

Ilość wydanych decyzji środowiskowych: 

W 2018 r. zostały wydane 2 decyzje środowiskowe, na rozbudowę obory w Ścigowie  
oraz na budowę farmy fotowoltaicznej „Strzeleczki I” w Komornikach. 

Ilość wydanych pozwoleń na wycinkę drzew: 

W 2018 r. wydano 22 pozwolenia na wycinkę drzew, natomiast zgłoszeń zamiaru usunięcia 
drzewa, które nie wymagają zezwolenia było 32. 
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Kwota jaka została przeznaczona na wykonanie nasadzeń: 

Nasadzono 47 sztuk drzew oraz 98 sztuk krzewów. Łączna kwota inwestycji nasadzeń wyniosła 
7741,50zł. 

Mała retencja (ilość podmiotów objęta opłatami oraz wysokość opłat): 

W 2018 roku opłatami za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w Gminie Strzeleczki 
zostały objęte 4 podmioty gospodarcze. Łączna wysokość opłat wyniosła 1518,00 zł. 

 

VI. INWESTYCJE GMINNE W KONTEKŚCIE REALIZACJI STRATEGII 

Dla osiągnięcia założonych w 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.  
 
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miejscowości Moszna poprzez kanalizacji ściekowej 
miejscowości Moszna. Wartość zadania: 3.452.977,76 zł, dofinansowanie ze środków UE  
w kwocie 1.923.672 zł.  

 

 

 

 

 

 

Remont kanalizacji burzowej ul. Słowackiego w Strzeleczkach. Wartość zadania: 14.804,53 zł 
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Przebudowa 6 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 409 Dębina-Moszna. Wartość zadania: 
13.471.500,00 zł. Inwestycja realizowana przez samorząd województwa opolskiego, w tym 
udział Gminy Strzeleczki 86.440,00 zł 

 

 

 

 

 

 

Remont nawierzchni drogi ul. Żeromskiego w Racławiczkach. Wartość zadania 85.145,70 zł 
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Remont nawierzchni ul. Dębowej w Zielinie. Wartość zadania: 82.768,05 zł. 

 

 

 

 

 

 

Remont nawierzchni drogi ul. Leśnej w Zielinie. Wartość zadania: 82.636,93 zł 
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Remont nawierzchni odcinka drogi ul. Opolskiej w Smolarni. Wartość zadania: 9.065,44 zł 

 

 

 

 

Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej ul. Prudnickiej – łącznika do drogi wojewódzkiej 
w Kujawach. Wartość zadania: 56.112,42 zł. 
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Remont nawierzchni drogi ul. Kąpielowej w Kujawach. Wartość zadania: 57.599,84 zł. 

 

 

 

 

 

 

Rozbiórka dwóch budynków, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1255 O wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1255 O i 1837 O 
w miejscowości Pisarzowice”. Wartość zadania: 119 000,00 zł. Zadanie realizowane przez 
powiat krapkowicki. 
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Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O ul. Opolskiej w miejscowości Kujawy, 
na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 409 do zjazdu na działkę nr 1277/14. Wartość zadania: 
154 852,29 zł. Zadanie realizowane przez powiat krapkowicki. 

 

 

 

 

 

 

Remont nawierzchni dróg tłuczniowych ul. Niemodlińskiej w Strzeleczkach oraz ul. 
Sportowej w Dobrej. Wartość zadania: 33.000,00 zł. 
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Przebudowa budynku Urzędu Gminy – Etap II. Wartość zadania: 156.00,00 zł. 

 

 

 

Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Zielina, Ścigów, 
Smolarnia, Moszna. Wartość zadania: 30.000,00 zł 
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Remont sal przedszkolnych w budynku Przedszkola w Strzeleczkach. Wartość zadania: 
31.614,88 
Remont pokrycia dachowego budynku Przedszkola w Dziedzicach. Wartość zadania: 
81.030,81 zł 

 

 

Oświetlenie uliczne 

W wyniku modernizacji oświetlenia ulicznego przeprowadzonego w roku 2003 na terenie 
Gminy Strzelecki całkowicie wyeliminowano oświetlenie wykorzystujące oprawy rtęciowe 
zastępując je oprawami sodowymi (ok. 650 szt.). Zastosowany nowy typ opraw charakteryzuje 
się mniejszym zużyciem energii, korzystniejszymi parametrami świetlnymi jak również są one 
bezpieczniejsze dla środowiska naturalnego. 

W latach kolejnych na terenie gminy realizowana była systematyczna rozbudowa oświetlenia 
o nowe całe ciągi świetlne lub też dobudowy pojedynczych punktów oświetleniowych  
na istniejących sieciach. W roku 2018 wykonano między innymi: 
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Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Śląskich w Mosznej – etap II. Wartość 
zadania: 21.063,49 zł 

 

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. 88 szt. słupów i 786 szt. opraw świetlnych w tym ok. 15% stanowią oprawy LED lub 
metalohalogenkowe,  
w tym majątek, który stanowi wyłączną własność Gminy Strzeleczki to:  
- ok. 88 szt. słupów i 727 szt. opraw świetlnych (w tym ok. 10% stanowią oprawy LED lub 
metalohalogenkowe),  
(właścicielem pozostałego majątku jest TAURON Dystrybucja SA). 

 

VII. GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW 

Działalność Wójta Gminy Strzeleczki w zakresie planowania przestrzennego na terenie Gminy 
oparta jest głownie na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). 

Dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Strzeleczki jest Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W roku 2018 kontynuowano procedurę 
planistyczną zmiany studium przyjętego w roku 1999. Gospodarka przestrzenna w gminie 
Strzeleczki prowadzona jest głównie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia 
lokalizacji celu publicznego. W roku 2018 przeprowadzono ponad 50 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 5 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).  
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Na terenie gminy rozwój zabudowy odbywa się tylko w niewielkim stopniu w oparciu o 14 
planów miejscowych. W roku 2018 przystąpiono do sporządzenia oceny aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów  
zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w art. 32 ww. ustawy z dnia z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). 
Zgodnie z ust. 1 ww. artykułu, w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy oraz ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie 
programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji 
zamieszczonych w rejestrach, a także wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu 
miejscowego. Celem przeprowadzenia oceny jest przygotowanie dla Rady Gminy Strzeleczki 
opracowania, będącego podstawą do podjęcia uchwały w sprawie aktualności ww. 
dokumentów planistycznych, a następnie przystąpienia do podjęcia działań, mających na celu 
aktualizację i uchwalanie nowych dokumentów planistycznych gminy. 
 
Realizując obowiązek ustawy z dnia 4 marca 2010 r o infrastrukturze informacji przestrzennej 
w roku 2018 powierzono specjalistycznej firmie uruchomienie 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. 
Dodatkowo powstały portal mapowy umożliwi pracownikowi zajmującemu się sprawami 
planowania i zagospodarowania przestrzennego automatyczne wydawanie wypisów  
i wyrysów z planów miejscowych dla konkretnych terenów oraz zaświadczeń o przeznaczeniu 
działek w planach.  

 
Na terenie gminy Strzeleczki występują liczne zabytki nieruchome i ruchome, chronione 
głównie wpisem do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków.  
Ochronę zabytków w roku 2018 na terenie Gminy Strzeleczki realizowano na zasadach 
określonych w obowiązujących ustawach oraz w aktualnym Programie Opieki nad Zabytkami 
Gminy Strzeleczki przyjętym w roku 2017. W tym między innymi udzielono dotacji celowej  
w kwocie 25 tyś. zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach dla zadania: 
”Prace konserwatorskie przy instrumencie organowym Rieger” w kościele parafialnym  
w miejscowości Kujawy. 
Celem zachowania wartości zabytkowych, na bieżąco współpracowano w Opolskim 
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 z wykorzystaniem 3 prywatnych 
przewoźników, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich SA, 
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Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Opolu oraz Przedsiębiorstwo 
ARRIVA Sp. z o.o. z Prudnika. W ramach komunikacji publicznej na terenie Gminy 
funkcjonowało łącznie ok. 12 kursów dziennie. W stanie obecnym systematyka kursów jest 
zróżnicowana i zależna od opłacalności ekonomicznej przedsiębiorstw. Ponadto w roku 2018 
gmina zapewniała dowóz wszystkich dzieci do szkół z terenu gminy w tym osób do szkół 
specjalnych. 
 

IX. OŚWIATA 

W Gminie Strzeleczki znajduje się 5 Szkół Podstawowych (Strzeleczki, Dobra, 
Komorniki, Zielina, Racławiczki) oraz Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym  
w Strzeleczkach. 

Ogółem w Gminie Strzeleczki w roku 2018 uczęszczało 510 uczniów Szkół 
Podstawowych oraz 242 dzieci do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi  
w Strzeleczkach. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELECZKACH  

Do Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach w 2018 roku uczęszczało 266 uczniów uczących się  
w 13 oddziałach: 

Wszyscy uczniowie realizowali obowiązek szkolny.  

W  szkole zatrudnionych było: 

• liczba pracowników pedagogicznych-  29 
• niepedagogicznych-  7  

 

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 szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej  
za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Realizowany przy współpracy z Powiatową Stacją 
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 do 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) Stulecie Niepodległości – projekt opracowany w ramach obchodów Święta Niepodległości. 
Realizacja wybranych zadań poprzez: 

− dekorację szkoły, 
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− wypiek ciasteczek w barwach narodowych,  
− moda okresu międzywojennego (prezentacja strojów), 
− koncert pieśni legionowych, 
− wspólne śpiewanie hymnu państwowego, 
− zasadzenie DĘBU STULECIA, 
− tło muzyczne – prezentacja utworów patriotycznych podczas przerw 

międzylekcyjnych. 
 

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 on-line 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) Projekt realizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu - EKO EDUKACJA to społeczna akcja! „Eko Gra”, który miał na 
celu:  

− kształtowanie zaciekawienia przyrodą najbliższej okolicy, 
− obserwowanie zmian zachodzących w środowisku ucznia i dokonywanie ich analizy, 
− poznanie współzależności między człowiekiem i środowiskiem, 
− rejestrowanie wyników obserwacji, zbieranie danych, interpretacja wyników  

i formułowanie wniosków, 
− dostrzeganie przyczyn degradacji środowiska i zależności stanu środowiska od 

działalności człowieka, 
− rozumienia potrzeby dbania o własne środowisko naturalne, 
− kształtowanie postaw proekologicznych, 
− kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody. 

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. 

 

 

Szkoła Podstawowa w Dobrej  

Do Szkoły Podstawowej w Dobrej uczęszczało 41 uczniów uczących się w 5 oddziałach.  
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• liczba pracowników pedagogicznych-  10 
• niepedagogicznych-  3  

 

Szkoła w 2018 roku brała udział w następujących projektach: 

1. Program dla szkół - Od roku szkolnego 2017/2018  wdrożony został nowy program 
dostarczania owoców i warzyw oraz mleka dla uczniów. Programy "Mleko w szkole" 
oraz "Owoce i warzywa w szkole" zostały zastąpione przez projekt pod nazwą "Pogram 
dla szkół". Nowy projekt ma promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce 
i warzywa oraz mleko. Jest opracowany na podstawie najlepszych doświadczeń 
zdobytych podczas realizacji poprzednich programów. Zgodnie z założeniami 
"Programu dla szkół" uczniowie klasy I-V będą otrzymywały owoce i warzywa oraz 
produkty mleczne trzy razy w tygodniu, będą brały również udział w działaniach 
edukacyjnych mających poprawić ich wiedzę m.in. na temat rolnictwa, pochodzenia 
żywności, zdrowych nawyków żywieniowych. 

2. Szkolny klub sportowy SKS - Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany  
do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma  
na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej  
w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego 
zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Jest to nowy model systemowego 
wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej opracowany przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, jego realizacja oparta jest na współpracy  
z samorządem terytorialnym. 

3. Embargo Rosyjskie - Program realizowany przez Agencję Rynku Rolnego dotyczący 
zadań związanych z ustanowieniem dalszych nadzwyczajnych środków wsparcia dla 
producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii 
Europejskiej do Federacji Rosyjskiej. W ramach programu uczniowie otrzymują 
nieodpłatnie owoce i warzywa. 

4. Młodzi odkrywcy sekretów nauki - Wsparcie nauczycieli szkół podstawowych z terenu 
Aglomeracji Opolskich poprzez organizację działań w zakresie podnoszenia ich 
kwalifikacji w obszarach deficytowych oraz związanych z nowoczesna dydaktyką  
z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań dostępnych w edukacji. 

5. Szkoła Promująca zdrowie - Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany 
jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu 
pilotażowego (1992-1995) „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez 
WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. 
Projekt ten spowodował oddolne działania (ruch) szkół, zgodne ze strategią 
opracowaną w 14 tzw. szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących 
zdrowie na różnych poziomach. 

6. Mądrzy cyfrowi - To pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest 
edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji 
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cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej. Projekt realizowany 
jest przez Fundację “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org  
Podczas zajęć warsztatowych młodzież zostanie wprowadzona w świat wartości, takich 
jak: szacunek, uczciwość, mądrość oraz odwaga cywilna. Uczniowie w kreatywny 
sposób będą poznawać wartości, dyskutować o nich, a także uczyć się podczas ćwiczeń 
praktycznych ich rozpoznawania i nazywania, tak by w codziennym życiu umiejętnie je 
okazywać i nimi się kierować. Jednocześnie podczas zajęć ich uczestnicy będą rozwijać 
umiejętności cyfrowe, ucząc się tworzenia oraz obrabiania grafik i zdjęć, podstaw 
montażu trójwymiarowego wideo, narzędzi do pracy w chmurze, czy zasad 
bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu. 

7. Bezpieczne wakacje - Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podczas 
spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież, dorosłych. 

8. Zachowaj trzeźwy umysł - Akcja przeprowadzona na terenie szkoły w ramach 
współpracy z Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która 
w przyjazny sposób podejmuje tak trudny temat jakim są uzależnienia. 

9. Śniadanie daje moc - Zadaniem akcji jest uświadomienie uczniom jak ważne jest 
prawidłowe odżywianie, jedzenie śniadania przed wyjściem z domu i przynoszenie 
drugiego śniadania do szkoły. 

10. Akademia Bezpiecznego Puchatka 
11. Lepsza szkoła-  Celem programu jest systematyczna diagnoza nauczania w klasach 4-

6. Program realizowany jest na zajęciach z języka polskiego. Program pozwala 
monitorować i analizować postępy w nauce podczas całego roku szkolnego. 

 

Szkoła Podstawowa w Zielinie   

Do Szkoły Podstawowej w Zielinie uczęszczało 52 uczniów uczących się w 5 oddziałach.  

• liczba pracowników pedagogicznych-  10  
• niepedagogicznych-  5  

 

Realizowane projekty w 2018 roku 

1. Pięć porcji zdrowia . To program edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi  
na potrzebę zadbania o edukację w zakresie zbilansowanej diety już od najmłodszych 
lat. 

2. 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. 

3. Zdrowo jem, więcej wiem-edycja jesienna. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie 
klasy I  wzięli udział w projekcie „ Zdrowo jem, więcej wiem”. „ Zdrowo jem, więcej 
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wiem” to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce  
o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji 
zespołowej. Zadaniem projektu jest misja przywrócenia naszych dzieci do świata 
zdrowia, sprawności i pogody ducha. Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda objęła 
projekt honorowym patronatem.   

4. Etwinning „ making new friends”. Etwinning to projekt odbywający się  
na międzynarodowym portalu internetowym etwinning. Współpraca nawiązana jest ze 
szkołą podstawową w Turcji. Na celu ma zniwelowanie bariery językowej panującej 
wśród uczniów, upłynnienie posługiwania się językiem obcym, kształtowanie 
umiejętności pracy w grupie, a także wzbogacanie wiedzy ucznia o obcym dla niego 
kraju. 

5. Nasza niepodległa W ramach projektu NASZA NIEPODLEGŁA w SP Zielina realizowane 
były następujące działania:  
a) Udział w ogólnopolskim projekcie BohaterOn - redagowanie życzeń dla 

powstańców warszawskich. 
b) Ojcowie niepodległości - plakaty przestawiające postaci, które przyczyniły się  

do odzyskania niepodległości przez Polskę. 
c) Kocham cię Polsko - pisanie kartek z życzeniami dla Polski. 
d) Wystawa prac uczniów nawiązujących do 100 - rocznicy odzyskania niepodległości. 
e) Szkolny konkurs poezji patriotycznej. 
f) Zajęcia teatralne - przedstawienie teatralne na podstawie scenariusza Adama 

Szafrańskiego w reżyserii Anny Piechy. 
g) Konkurs wiedzy o historii Polski w latach 1772- 1918.  
h) Biało- czerwony konkurs ortograficzny w klasie czwartej.  

Realizacja projektu NASZA NIEPODLEGŁA wzbogaciła wszystkich o nowe doświadczenia. 
Poszerzyła wiedzę o historii Polski, ale również pozwoliła udoskonalić umiejętności 
interpersonalne i organizacyjne zarówno u uczniów jak i u nauczycieli. Projekt przyczynił 
się również do promocji szkoły w środowisku lokalnym. Wszystkie założone w projekcie 
cele zostały osiągnięte. 

 
6. Lepsza szkoła - Szkoła Podstawowa w Zielinie bierze udział w rocznym programie 

Lepsza Szkoła. Celem programu jest systematyczna diagnoza nauczania w klasach 4-6. 
Program realizowany jest na zajęciach z języka polskiego. Program pozwala 
monitorować i analizować postępy w nauce podczas całego roku szkolnego. 

7. Uczniowie są aktywni - W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzana jest ewaluacja 
wewnętrzna w zakresie wymagania 3 – Uczniowie są aktywni. Celem ewaluacji jest 
rozwijanie aktywności i wspieranie inicjatyw uczniów. 

8. Młodzi odkrywcy sekretów nauki. Celem projektu  było wzbudzanie zainteresowań 
zjawiskami przyrodniczymi, fizycznymi, kreowanie poszukującej, badawczej postawy 
uczniów. Na zajęciach pozalekcyjnych, poprzez samodzielne próby 
eksperymentowania, uczniowie mieli możliwość zwiększania samodzielności  
w osiąganiu wiedzy i umiejętności. 
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9. 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. 

10. Sztuczna inteligencja 1 - programowanie w szkołach opolskiego NUTS-3. Celem 
realizowanego projektu jest rozwój i wzrost kompetencji w zakresie programowania. 
Uczestnicy kodowali, odkodowywali, układali algorytmy i poznawali tajniki technologii 
informatycznej. Wykorzystane na zajęciach narzędzia do nauki programowania czyli 
komputery, tablety, gry, roboty PHOTON i OZOBOTY pobudziły kreatywność uczniów. 
Pierwszoklasiści nabyli wiele przydatnych w życiu umiejętności m.in. logicznego 
myślenia, rozwiązywania problemów, komunikacji i współpracy. 

11. Szkolny Klub Sportowy - Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów 
szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu 
umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie 
zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia 
wychowania fizycznego w danej szkole. 

 

Pomoc potrzebującym na misjach „kolędnicy misyjni” 

5 i 6 stycznia 2019r. 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. Po komisyjnym  przeliczeniu zebranych ofiar 
pieniężnych  na misje do Peru zostało wysłanych 2020zł 10 euro. 
 

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  
Akcja charytatywna SZLACHETNA PACZKA – uczniowie i nauczyciele SP Zielina wzięli udział w 
ogólnopolskiej akcji przygotowywania paczek dla ludzi potrzebujących.  Udało nam się spełnić 
wszystkie oczekiwania wybranej przez nas osoby.  

Szkolne Koło Wolontariatu 
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W ramach działań SKW chętni uczniowie naszej szkoły postanowili przed świętem Wszystkich 
Świętych uporządkować zapomniane, zaniedbane mogiły znajdujące się na pobliskim 
cmentarzu.  
 
Razem na Święta 
Dzięki zaangażowaniu się w akcję mogliśmy pobrać specjalnie przygotowane logo i dołączyć w 
ten sposób do elitarnego grona szkolnych wolontariuszy. 
Do działań w ramach tej akcji należało:  
- pieczenie ciastek  i ozdabianie ciastek  
- udział w akcji charytatywnej – pomoc dla chorego Kacpra- GOK w Strzeleczkach 
Organizacja wigilii szkolnej dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i emerytów w  
farskiej stodole: 
- przygotowanie jasełek 
-  przygotowanie stołów, dekoracji świątecznych 
- przygotowanie paczek świątecznych dla obłożnie chorych  
- wykonanie kartek świątecznych z życzeniami 
Udział w imprezie środowiskowej - opłatku dla seniorów w DK w Kujawach: 
- przygotowanie i roznoszenie zaproszeń, 
- dzielenie się opłatkiem z ludźmi starszymi, wspólne śpiewanie kolęd 
- koncert kolęd i pastorałek 
 
Góra grosza 
Ogólnopolska akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr. do 5 zł). 
Organizatorem jest  Towarzystwo Nasz Dom (Warszawa). Szkoła Podstawowa w Zielinie w tym 
roku zebrała 650zł. 
 
Zbiórka karmy dla schroniska zwierząt w Kędzierzynie. 
 

Szkoła Podstawowa w Komornikach  

Do Szkoły Podstawowej w Komornikach uczęszczało 64 uczniów uczących się w 5 oddziałach.  

W szkole zatrudnionych było 16 osób w tym: 
• liczba pracowników pedagogicznych-  13 
• niepedagogicznych-  3  

W 2018r. szkoła brała udział w następujących projektach i programach: 

1. Sztuczna inteligencja Głównym celem projektu jest rozwój i wzrost kompetencji min. 
200 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich  
i miejsko-wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie nauczania programowania  
i kodowania. Projekt "Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego 
NUTS-3" realizowany jest przez Województwo Opolskie/Regionalny Zespół Placówek 
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Wsparcia Edukacji. W ramach projektu realizowanie są zajęcia praktyczne dla uczniów 
klas I – III z programowania i kodowania. Projekt realizowany jest od 01.09.2017  
do 31.12.2019r. 

2. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III Realizacja projektu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole  
oraz na wyjazdach  edukacyjnych na Uniwersytecie Opolskim, Filharmonii Opolskiej, 
Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie, Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, 
Zaczarowanego Świata w Opolu, Gospodarstwa edukacyjnego Nadleśnictwa Opole, 
Festiwal Nauki w Opolu. Realizacja projektu w szkole pozwoliła na doposażenie szkoły 
w pomoce dydaktyczne i materiału biurowe. 

3. Dzień Ziemi projekt edukacyjny dla I i II etapu edukacji. Był realizowany celem 
uświadomienia uczniom konieczności ochrony środowiska i propagowania zdrowego 
stylu życia. 

4. Owoce i warzywa w szkole program skierowany jest do uczniów klas I-III. 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. 

5. Szklanka mleka Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci  
i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka  
i przetworów mlecznych. Programem objęte były dzieci klas I – VI. 

6. Konstytucja 3 maja Projekt ukazujący genezę i przebieg prac nad utworzeniem 
Konstytucji 3 Maja 1791r. 

7. Powietrze bez śmieci W programie brali udział uczniowie klasy I. Program fundacji 
PGNiG wprowadził tematykę powietrza, jego zanieczyszczeń, smogu oraz sposobu 
walki z nimi, jak również radzenia sobie z jego obecnością. Program trwał  
od 20.11.2017r. do 25.05 2018r.  

8. Lepsza szkoła (jw.) 
9. Akademia bezpiecznego Puchatka (jw.) 
10.  Program Szkolny Klub Sportowy (jw.) 
11.  Śniadanie daje moc (jw.) 

 

Szkoła Podstawowa w Racławiczkach 

 

Do Szkoły Podstawowej w Racławiczkach uczęszczało 82 uczniów uczących się w 5 oddziałach. 
W szkole zatrudnionych było 16 osób w tym: 

• liczba pracowników pedagogicznych-  12 
• niepedagogicznych-  4  
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Projekty realizowane przez szkołę:  

1. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar III –zakłada realizację działań 
ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – 
nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych położonych na terenie Aglomeracji 
Opolskiej. Celem  jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz 
właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój 
indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

2. Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany 
do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną  
z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole  
oraz w Internecie. 

3. Ogólnopolski Program Edukacyjny „LEPSZA SZKOŁA” ma na celu badanie efektywności 
nauczania. Wymaga systematycznego przeprowadzania badania poziomu wiedzy  
i umiejętności uczniów. Posługiwania się specjalistycznymi narzędziami pomiaru 
dydaktycznego, a także analizowania osiągnięć uczniów oraz porównywania ich  
z wynikami pozostałych uczestników programu. 

4. Ogólnopolska Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł pod honorowym patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Komendy Głównej 
Policji  jest przedsięwzięciem, które łączy profilaktykę z pożyteczną zabawą, czyli  
z edukacyjnymi konkursami. Głównym celem kampanii jest rozpowszechnianie 
konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży 
zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec różnego rodzaju patologii, 
szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. 
Adresatami kampanii są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych  
oraz nauczyciele. Kampania ta, angażuje dzieci i młodzież do aktywnego 
przeciwstawienia się nałogom i przemocy. Jednoznacznie ukazuje, że lepiej 
zaangażować się w inne dziedziny życia - takie jak sport czy hobby i żyć zdrowo, niż 
popadać w niewolę alkoholu czy narkotyków. 

5. Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni  
do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych  
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego 
w danej szkole. Podnosi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, 
skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, 
rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym . 

6. Nasza niepodległa-celem programu jest rozwijanie poczucia przynależności do kraju 
ojczystego. Zadania realizowano poprzez: dekorowanie szkoły, gazetki tematyczne, 
śpiewanie pieśni patriotycznych, recytację wierszy, wspólne śpiewanie hymnu 
narodowego 



RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2018 ROK 
37 

 

 

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach   

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach w roku szkolnym 
2017/2018 było placówką 13 oddziałową. Oddziały zlokalizowane były w następujących 
miejscowościach: 

• Dobra – 2 oddziały (31 dzieci), 
• Dziedzice – 1 oddział (12 dzieci), 
• Komorniki – 2 oddziały (38 dzieci), 
• Pisarzowice – 1 oddział (16 dzieci), 
• Racławiczki – 2 oddziały (37 dzieci), 
• Strzeleczki – 3 oddziały (71 dzieci), 
• Zielina – 2 oddziały (37 dzieci). 

 

Ogółem do przedszkola uczęszczało 242 dzieci. 

Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne realizowało 53 dzieci, w tym  51 – 6 latków 
i 2 dzieci 5 – letnich. 

W przedszkolu zatrudnionych było ogółem 29 osób, w tym: 

• nauczyciele - 16 (15 pełnozatrudnionych i 1 niepełnozatrudniony), 
• pracownik administracyjny - 1 pełnozatrudniony, 
• pracownicy obsługi – 12 (4 pełnozatrudnionych i 8 niepełnozatrudnionych). 
 

W roku szkolnym 2017/2018 w placówce realizowane były dwa projekty: 

- Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego  
oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej realizowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego 
projektu z wydłużonego czasu pracy przedszkola skorzystało 19 dzieci i ich rodziców w dwóch 
oddziałach w Zielinie i Strzeleczkach, 

- Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci  
w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Podczas realizacji tego projektu wsparciem objęto w zakresie: 
 terapii logopedycznej  47 dzieci, 
 gimnastyki korekcyjnej  17 dzieci, 
 pomocy psychologiczno – pedagogicznej 26 dzieci. 

 
 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w 2018 
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Do egzaminów zewnętrznych przystąpiło 58 uczniów klas trzecich. 

Wyniki na skali staninowej 

Przedmiot Stanina Porównanie z ubiegłym rokiem 
Język polski 5 ten sam poziom 
Historia i WOS 7 wzrost o 2 stopnie 
Matematyka 6 wzrost o 1 stopień 
Przedmioty przyrodnicze 6 wzrost o 1 stopień 
Język angielski (podstawowy) 7 ten sam poziom 
Język angielski (rozszerzony) 7  
Język niemiecki (podstawowy) 9 ten sam poziom 
Język niemiecki (rozszerzony) 9  
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Gminny Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół w Strzeleczkach 

Centrum Usług Wspólnych- jednostka administracyjno - rozliczeniowa zatrudniająca 5 osób.  

Wysokość subwencji oświatowej na rok 2018 wynosiła 6 832 324 złotych, która w pełni 
pokryła koszty utrzymania placówek oświatowych oraz kadry pedagogicznej.  

 

W 2018 roku w placówkach oświatowych Gminy Strzeleczki wykonano następujące zadania: 

1. SP w Strzeleczkach 
− Zestawy komputerowe 4 szt.    5 595,07 
− Radiomagnetofony 4 szt.          787,99 
− Głośniki      7 490,70 
− Tablica interaktywna     1 161,27 
− Pomoce dydaktyczne –Eko-edukacja  1 359,48 
− Kamery 2 szt      1 399,80 
− Pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych 2 271,60 
− Laptop       2 679,00 
− Bramki przenośne     3 598,00 
− Książki do biblioteki     4 000,00 
− Podręczniki i materiały ćwiczeniowe   31 621,25 

94,7%

81,3%

63,3%

38,0%
42,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Szkoła Powiat krapkowicki Województwo
opolskie

Wieś Kraj

Średnie wyniki procentowe - język niemiecki - poziom rozszerzony 
(kwiecień 2018)



RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2018 ROK 
43 

− Pakiet Office 6 szt.     1 194,01 
− Przegląd i konserwacja sprzętu p.poż.  2 814,69 
− Meble do pracowni chemicznej   4 487,00 
− Rolety okienne     7 690,97 
− Wymiana pompy c.o.     2 682,93 
− Roboty stolarskie        800,00 
− Naprawa drzwi     1 550,00 

83 577,36 
2. SP w Dobrej 

− Książki do biblioteki     1 886,24 
− Pomoce dydaktyczne/roboty, kamery, mikroskop 5 773,20 
− Podręczniki i materiały ćwiczeniowe   5 137,02 
− Drukarka, niszczarka, sprzęt AGD   1 530,01 
− Przegląd i konserwacja sprzętu p.poż     569,99 
− Regał          238,00 
− Pakiet Office         597,01 
− Wykonanie szaf wnękowych    7 300,02 

23 031,49 
3. SP w Komornikach 

− Monitor interaktywny    9 263,13 
− Akcesoria do biblioteki       831,96 
− Zestawy komputerowe  3 szt.   4 349,99 
− Pakiet Office 4 szt.        841,78 
− Projektor      2 841,30 
− Książki do biblioteki     1 638,00 
− Pralka       1 040,00 
− Chłodziarka      1 280,00 
− Gry planszowe        706,40 
− Podręczniki i materiały ćwiczeniowe   6 414,12 
− Naprawa pokrywy zbiornika wodnego  2 200,00 
− Remont pieca c.o.     2 214,00 
− Remont dachu         615,00 
− Pomiary ochronne elektryczne       880,21 
− Wykonanie oświetlenia –parking    1 031,05 
− Roboty stolarskie         350,00   

36 496,94 
4. SP w Racławiczkach  

− Kopiarka      4 242,27 
− Niszczarka         564,57 
− Laminator         386,00 
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− Fotele i krzesła     4 855,00 
− Podręczniki i materiały ćwiczeniowe   7 675,89 
− Pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych 3 200,00 
− Roboty stolarskie     5 500,00 
− Przegląd i konserwacja sprzętu p.poż.     420,00 
− Waga kolumnowa     1 195,00  
− Rolety wewnętrzne     1 102,00 

29 140,73 
 

5. SP w Zielinie 

− Wycięcie drzew         861,00 
− Rozbiórka płotu      1 200,00 
− Remont dachu      4 901,55 
− Przegląd i konserwacja sprzętu p.poż.      949,99 
− Montaż domofonu     2 696,89 
− Pomiary rezystancji izolacji    1 159,47 
− Kuchnia gazowo –elektryczna       950,00 
− Książki do biblioteki        945,10 
− Komputer 3 szt.      2 100,01 
− Pomoce dydaktyczne      2 384,09 
− Pomoce dydaktyczne. do zajęć rewalidacyjnych 2 119,19 
− Tablica interaktywna     17 500,00 
− Pakiet Office 4 szt.     826,01 
− Gry edukacyjne      450,00 
− Mapy ze stojakiem     388,00 
− Pomoce – logopedia     328,30 

39 759,60 
 

6. Publiczne Przedszkole z oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach 

− Chłodziarka 2szt  o/Strzeleczki, O/Racławiczki  1 198,00 
− Zamrażarka O/Strzeleczki    1 749,00 
− Piec konwekcyjno-parowy O/Strzeleczki  5 499,00 
− Drzwi przeciwpożarowe O/Komorniki   1 948,00 
− Rower O/Strzeleczki          899,00 
− Kserokopiarka O/Zielina    1 088,55 
− Skaner O/Strzeleczki        340,00 
− Zestaw mebli O/Strzeleczki    5 403,00 
− Zmywarka i pralka O/Komorniki   2 070,00 
− Pralka O/Racławiczki        890,00 
− Wykładzina O/Strzeleczki       790,03 
− Szafki BHP            767,52 
− Zestawy muzyczne 7 szt.    7 343,00 
− Przegląd i konserwacja sprzętu p.poż.   2 972,72 
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− Instalacja sygnalizacji pożarowej O/Komorniki 30 325,10 
− Prace wodno-kanaliz. O/Strzeleczki   6 060,00 
− Usunięcie awarii zasilania O/Strzeleczki  1 049,13 
− Usunięcie awarii elektrycznej O/Racławiczki       509,88 
− Naprawa dachu O/Komorniki  O/Strzeleczki  1 230,00 
− Remont dachu O/Dziedzice    82 875,81 
− Roboty remontowo –malarskie O/Strzeleczki  25 554,88 
− Usunięcie usterek instal. odgromowej O/Dziedzice   1 700,55 
− Wycinka gałęzi O/Strzeleczki         648,00 
− Pomiar rezystancji izolacji    2 474,17 
− Zakup gaśnic O/Komorniki       996,30 
− Remont urządzeń sanitarnych  O/Strzeleczki  4 316,00 
− Zakup szaf do zaplecza O/Strzeleczki   1 560,01 
− Naprawa instalacji wodno- kan. O/Dziedzice  1 900,00 

194 157,65 

Projekt Przedszkole na wymiar   18 403,55 
Wkład własny rzeczowy    8 555,95 

         26 959,50 
Projekt „Przedszkole na wymiar” obejmował wydłużenie godzin czasu pracy w dwóch 
oddziałach – w Strzeleczkach od 16:00 -17:00 oraz w Zielinie od 7:00 – 8:00 w okresie styczeń 
–wrzesień.  

7. Gminny Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół w Strzeleczkach 

− Dowóz uczniów do szkół    223 822,04 
− Sport w szkole       15 964,58 
− Stypendia za dobre wyniki w nauce i sporcie  14 600,00 
− Dowóz uczniów na basen    13 284,00 
− Roboty malarskie biura     4 822,09 
− Program Płace      3 690,00 
− Pomoc zdrowotna dla nauczycieli   800,00 

276 982,71 
 
Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i osiągnięcia w sporcie otrzymało 73 uczniów  
z tego: 
Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach   42 uczniów 
Szkoła Podstawowa w Dobrej   4 uczniów 
Szkoła Podstawowa w Komornikach   8 uczniów 
Szkoła Podstawowa w Racławiczkach  11 uczniów 
Szkoła Podstawowa w Zielinie   8 uczniów 



RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2018 ROK 
46 

 

W roku 2018 udzielono pomocy de minimis 14 pracodawcom zatrudniającym młodocianych 
mieszkańców gminy w celu przyuczenia 22 młodocianych do wykonywania pracy w zawodzie  
na łączną kwotę 175.117,85  zł 

 

X. 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 2018 r było 158 osób , co stanowiło 
2,28% wszystkich mieszkańców gminy. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 
życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2018 r 
było: ubóstwo, bezrobocie , długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność 
w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. 

Informację na temat udzielonych świadczeń w ramach własnych gminy została zamieszczona 
w poniższej tabeli. 

TABELA 1.  UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMIN 2018 

 
FORMY POMOCY 

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ  

w zł 
RAZEM 111 X 486 025 

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM 18 192 106 738 

ZASIŁKI OKRESOWE – OGÓŁEM 36 194 87 885 
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SCHRONIENIE 2 14 16 692 

POSIŁEK 12/ 29 dzieci 3544 18 775 

USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM 6 2161 32 475 

SPRAWIENIE POGRZEBU 2 2 7 900 

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE 
OGÓŁEM 

78 x 74 574 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

6 61 140 986 

 

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 8 
rodzin . Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w 2018 wyniósł 39 240 zł. 

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  1354 446 zł. 
Liczba pobierających w 2018 r świadczeń rodzinnych wyniosła 266 rodzin, co stanowi 3,60% 
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 82 350 zł. Liczba uprawnionych 
do świadczenia wyniosła 14 osób, co stanowi 0,001 % 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 3 393 661 zł. Liczba pobierających świadczenie wychowawcze wyniosła 
344 rodzin, co stanowi 4,70% mieszkańców gminy. 

Świadczenia” Dobry Start „- 300 plus, wypłacane w trakcie nauki w szkole jednorazowo  
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Całkowity koszt świadczeń wyniósł 218 000 zł, liczba 
uprawnionych wyniosła 728 osób , co stanowi 10 % 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 46 789 zł. Liczba uprawnionych uczniów 
wyniosła 67, co stanowi 0,9 % mieszkańców gminy. 
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Dodatki mieszkaniowe wspierają osoby w trudnej sytuacji materialnej, celem tych świadczeń 
jest dofinansowanie poszczególnych wydatków mieszkaniowych związanych z zajmowaniem 
lokalu mieszkalnego .Liczba pobierających dodatków mieszkaniowych wyniosła 2 osoby, koszt 
całkowity świadczeń wyniósł 2450 zł. Osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy 
przysługuje dodatek energetyczny, całkowity koszt świadczeń wyniósł 220,00 zł. 

 

UDZIAŁ JEDNOSTKI W PROJEKTACH I KONKURSACH, PROGRAMACH: 

W 2018 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące projekty: 

1) projekt z EFS pod nazwą „Bliżej rodziny i  dziecka – Wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wspieranie pieczy zastępczej „ ,który objął 8 
osób na łączną kwotę dofinansowania 31 590 zł . 

2) program ogłaszany przez MRPIPS- „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej 2018”, który objął 6 osób na łączną kwotę dofinansowania  2810 zł. 

3) program ogłaszany przez MRPIPS – „Opieka 75 +na 2018 r.”, który objął 1 osobę  
na łączną kwotę dofinansowania 3146 zł. 

4) program osłonowy ogłaszany przez MRPIPS „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
który objął 87 osób potrzebujących na łączną kwotę dofinansowania 18 000 zł. 

5) „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018”, w ramach 
współpracy z Bankiem Żywności w Opolu wydano 14,029 ton żywności dla 170 
najuboższych mieszkańców gminy.  

 

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA, PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 

Na potrzeby przeciwdziałania uzależnieniom w 2018 r. przeznaczono ponad 100 tys. zł. 
Znaczna część tej kwoty została przeznaczona na wynagrodzenia dla osób wspomagających 
przeciwdziałanie uzależnieniom, organizację obozu szkoleniowo-wypoczynkowego, 
warsztatów i zajęć profilaktycznych, letniego obóz socjoterapeutycznego, 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 2018 r. do powołanej zarządzeniem Wójta Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 11 wniosków o zastosowanie leczenia 
wobec osób nadużywających spożywanie napojów alkoholowych, z czego w ramach 
postępowania skierowano 3 osoby na badanie przez biegłego. Na szkolenia członków GKRPA 
przeznaczono 2 810,00 zł. 

Na terenie Gminy Strzeleczki w 2018 r. wydano w formie decyzji administracyjnych 29 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 13 dla lokalów, w których można 
spożywać alkohol w miejscu sprzedaży (6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 2 zezwolenia na sprzedaż napojów 
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alkoholowych powyżej 4,5 do 18% zawartości alkoholu oraz 5 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu), 6 zezwoleń wydano na sprzedaż napojów 
alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 10 zezwoleń na jednorazową 
sprzedaż napojów alkoholowych, na imprezach okolicznościowych. 

KARTY DUŻEJ RODZINY 

Karty Dużej Rodziny stanowią narzędzie wsparcia rodzin, rodzin zastępczych, 
rodzinnych i instytucjonalnych domów dziecka, rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną 
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 26 rodzinom, Opolska karta 23 rodzinom oraz 22 seniorom, 
natomiast Lokalna karta 27 rodzinom i 17 seniorom. 

 

XI. KULTURA, PROMOCJA, WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, SPORT I TURYSTYKA 

Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach prowadzi działalność w zakresie upowszechniania 
kultury  
na podstawie Statutu, nadanego Uchwałą Rady Gminy Strzeleczki.  

Do podstawowych zadań należy w szczególności: 

• Prowadzenie działalności kulturalnej, promowanie i upowszechnianie kultury, 
• Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, 
• Organizacja imprez kulturalnych i festynów, 
• Tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych. 

Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach posiada 10 placówek, w których odbywają się zajęcia 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych wg indywidualnego planu. Istnieje również wynajem 
pomieszczeń bądź sprzętu w poszczególnych placówkach. 

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 Mosznej, ul. Wiejska 21 
6. Świetlica w Dziedzicach, ul. Szkolna 4 
7. Świetlica w Ścigowie, ul. Strażacka 6 
8. Świetlica w Dobrej, ul. Szkolna 2 
9. Świetlica w Komornikach, ul. Szkolna 2 
10. Świetlica w Pisarzowicach, Pisarzowice 73 
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Do Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach należy również zaplecze sportowo- rekreacyjne 
w Kujawach, które znajduje się na ul. Kąpielowej. 

 

Stan Zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury w roku 2018 : 

• 11 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę , w tym 3 pracowników biurowych 
oraz 8 Gospodarzy, instruktorów świetlic lub Domów Kultury. Koszty  ich zatrudnienia 
w 2018 r. wyniosły 360.010,63 zł; 

• 2 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w tym jeden na okres 1.03.2018-
30.06.2018; 

• 5 instruktorów zajęć (warsztatów) zatrudnionych na umowę zlecenie bądź umowę  
o dzieło. 

Koszt zatrudnienia pracowników i instruktorów w 2018 roku wyniósł 63.323 zł . 

Corocznie przed rozpoczęciem 
nowego roku kalendarzowego, 
tworzony jest w Gminnym Ośrodku 
Kultury „Roczny plan działalności 
Gminnego ośrodka Kultury  
w Strzeleczkach” ( zał.1), w którym 
ujęte są wszystkie Imprezy/wyjazdy 
jakie GOK zamierza zorganizować lub 
współorganizować, z 
wyszczególnieniem miejsca i terminu 
realizacji danej imprezy oraz 

szczegółów dotyczących poszczególnych przedsięwzięć.  
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Planując kalendarz 
imprez na każdy rok 
uwzględnia się również 
plan finansowy, według 
którego określa się 
możliwości finansowe 
jakie ma Gminny 
Ośrodek Kultury na ich 
realizację.  

Dbając o realizację 
podstawowych zadań 
GOK corocznie 
organizowane są 
warsztaty dla 
mieszkańców naszej 
gminy w szczególności 

dzieci. W 2018 roku plan zajęć obejmował następujące warsztaty: 

1. Zajęcia taneczne dla dzieci od 3-7 lat – 2 grupy 
2. Zajęcia taneczne dla dzieci od 7-11 lat- 1 grupa 
3. Zajęcia taneczne dla młodzieży – 1 grupa 
4. ZUMBA – 1 grupa 
5. Zajęcia plastyczne – grupa 
6. Zajęcia teatralne – 1 grupa 
7. Zajęcia wokalne – 1 grupa 
8. Zajęcia jogi – 1 grupa 
9. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate dla dzieci – 1 grupa 
10. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Karate dla młodzieży szkolnej – 1 grupa 
11. Zajęcia z gimnastyki dla młodzieży i dorosłych – 3 grupy 
12. Zajęcia z gimnastyki dla seniorów – 2 grupy 
13. Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej dla dzieci w wieku 4-6 lat – 1 grupa 
14. Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej dla dzieci w wieku 7-9 lat – 1 grupa 
15. Zajęcia kulinarno- turystyczne dla dzieci i młodzieży – 1 grupa 
16. Zajęcia muzyczne dla dzieci – 1 grupa 

Dodatkowe działania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Strzeleczki. 

1. FERIE ZIMOWE 
• Ferie zimowe były organizowane przez dwa tygodnie we wszystkich 

placówkach GOK. Przeprowadzono wiele rozgrywek planszowych, 
sportowych, prowadzono zajęcia plastyczne, techniczne, kulinarne, chemiczne 
itd. 

• Łącznie w zajęciach w 9 placówkach uczestniczyło 535 uczestników. 
• Zorganizowano 5 wyjazdów, w których wzięło udział 235 osób 
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• Odbył się też Gminny bal maskowy dla dzieci w Strzeleczkach z udziałem 70 
osób 

2.  WAKACJE LETNIE 
• ZAJĘCIA PODCZAS WAKACJI LETNICH BYŁY PROWADZONE PRZEZ OKRES 2 

MIESIĘCY. Każda placówka działała wg. indywidualnego planu 
• Łącznie w 8 placówkach uczestniczyło na zajęciach 1575 osób 
• Zorganizowano 8 wyjazdów, w którym wzięło udział 370 osób 

 

 

 

 

 

 



 

Kalendarz imprez i spotkań organizowanych oraz współorganizowanych  przez GOK Strzeleczki w 2018 roku. 

L.p. DATA WYDARZENIE WSPÓŁORGANIZATOR MIEJSCE Koszt danego 
przedsięwzięcia 

Realizacja 

1 06.01.2018 r. Spotkanie noworoczne DFK Komorniki - 
Łowkowice 

Sala Stodoła 
Komorniki 

800 zł dofinansowania 

dla DFK Komorniki -
Łowkowice 

Nadplanowa na 
podstawie 
przedłożonego 
podania 

2 14.01.2018 r. Gala Noworoczna + 
WOŚP 

Szkoła Podstawowa 
Strzeleczki 

DK Strzeleczki 4207,98 zł Zgodnie z planem 

3 16.01-25.01 Ferie Zimowe wyjazdy - Wyjazdy do Kina, na 
lodowisko, do 
Hydropolis 

4836,5zł Zgodnie z planem 

4 20.01.2018 r. Spotkanie 
karnawałowe 

DFK Dobra Restauracja Parkowa 
Dobra 

250 zł dofinansowania  
dla DFK Dobra 

Tylko pod względem 
finansowym 

5 26.01.2018 r. Gminny Bal Maskowy 
dla dzieci 

- DK Strzeleczki 368,93 zł Zgodnie z planem 

6 27-28.01.2018 r. Wodzenie 
Niedźwiedzia 

Zespół Folklorystyczny 
Wodzenie 
Niedźwiedzia przy OSP 
Dobra, DFK Dobra 

Miejscowość Dobra 800 zł dofinansowania  
dla DFK Dobra 

Tylko pod względem 
finansowym 

7 8.02.2018 r. Babski Comber - DK Strzeleczki Ok 4 tys. zł Zgodnie z planem 

8 8.02.2018 r. Babski Comber DFK Komorniki - 
Łowkowice 

Sala Stodoła 
Komorniki 

500 zł Dofinansowanie 

9 9.02.2018 r. Wyjazd na koncert 
muzyki filmowej 

- Filharmonia Opole 300 zł za transport Zgodnie z planem 
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10 12.02.2018 r. Babski comber DFK Dobra Restauracja Parkowa 
Dobra 

450 zł dofinansowanie  
dla DFK Dobra 

Tylko finansowa na 
podstawie podania z 
DFK 

11 12.02.2018 r. Rosenmontag i 
pogrzebanie basa 

DFK Ścigów, DFK 
Dziedzice 

Restauracja Omega 
Smolarnia 

600zł DFK Ścigów 

600 zł DFK Dziedzice 

- 

12 13.02.2018 r. Dzień babci i dziadka  Przedszkole 
Strzeleczki 

DK Strzeleczki  Brak kosztów, pomoc przy organizacji 

Udostępnienie sali, nagłośnienie 

13 24.02.2018 r. Pchli Targ - DK Strzeleczki - Zgodnie z planem 

14 3.03.2018 r. Wyjazd na lodowisko 
dla dzieci 

DFK Ścigów, DFK 
Racławiczki, DFK 
dziedzice  

Toropol Opole 400 zł łącznie dla 3 DFK Finansowo na 
podstawie podania z 
DFK 

15 8.03.2018 r. Dzień Kobiet Sołectwo Zielina DK Kujawy 500 zł Udostepnienie Sali 
oraz pomoc finansowa 
na podstawie podania  

16 11.03.2018 r. Dzień Kobiet Gmina Strzeleczki DFK Strzeleczki 1200zł Zgodnie z planem 

17 11.03.2018 r. Dzień Kobiet DFK Ścigów, DFK 
Racławiczki, DFK 
Dziedzice 

Restauracja Agnes w 
Ścigowie 

400 zł łącznie  

dla 3 DFK 

Nadprogramowo na 
podstawie podania 

18 12.03.2018 r. Wyjazd na spektakl 
„Przygoda z 
ogrodnikiem” 

- Filharmonia Opole  450 zł koszt zapewnienia 
transportu 

Zgodnie z planem 

19 16.03.2018 r. Konkurs Kroszonkarski Gmina Strzeleczki DK Strzeleczki 3000 zł Zgodnie z planem 

20 19.03.2018 r. III Gminny Festiwal 
Piosenki 

SP Strzeleczki, Gmina 
Strzeleczki 

DK Strzeleczki 900 zł na nagrody i 
upominki 

Zgodnie z planem 
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21 24.03.2018 r. Spotkanie dla 
mężczyzn z okazji dnia 
św. Józefa 

DFK Racławiczki, 
Sołectwo Racławiczki 

DK Racławiczki 349,70 zł Udostępnienie sali, 
współfinansowanie  
na podstawie podania 

22 25.03.2018 r. Jarmark Wielkanocny SP Strzeleczki DK Strzeleczki 100 zł za godzinę  

( nagłośnienie) 

Udostępnienie sali, 
sfinansowanie 
nagłośnienia 

23 14.04.2018 r. Spotkanie integracyjne DFK Pisarzowice Sala OSP Pisarzowice 400 zł Nadprogramowe  
na podstawie podania 

24 25.04.2018 r. Spotkanie z Seniorami GOPS Strzeleczki DK Strzeleczki 250 zł- orkiestra Zgodnie z planem 

25 27.04.2018 r. Wyjazd na XXVII 
Wojewódzki Dziecięcy 
Festiwal Piosenki 

- Korfantów Własny transport Na podstawie 
nadesłanego 
zaproszenia 

26 29.04.2018 r. Koncert Wiosenny 
„Ślonski Szoł” Joanna 
Bartel i Damian 
Holecki 

- DK Strzeleczki 10 457 zł Zgodnie z planem 

27 1.05.2018 r. Moik DFK Strzeleczki Rynek Strzeleczki 

 
 

nagłośnienie 500 zł Na podstawie 
złożonego podania  

28 14.05.2018 r. Ogłoszenie o 
konkursie 
fotograficznym 
„Gmina Strzeleczki w 
obiektywie” 

Gmina Strzeleczki Teren Gminy/ sala 
GOK 

35,99 zł usługa 
fotograficzna 

Zgodnie z planem 

 

29 17.05.2018 r. Spotkanie z Seniorami GOPS Strzeleczki DK Strzeleczki Udostępnienia sali Zgodnie z planem 

30 23.05.2018 r. Spotkanie Koła 
Emerytów i Rencistów 
ze Strzeleczek 

Gmina Strzeleczki, 
Koło Emerytów 
Strzeleczki 

DK Strzeleczki Nagłośnienia i 
udostępnienia sali 

Zgodnie z planem 
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31 31.05.2018 r. Festyn Rodzinny w 
Racławiczkach 

Gmina Strzeleczki, 
Sołectwo Racławiczki, 
DFK Racławiczki, OSP 
Racławiczki, Parafia 
Racławiczki, Caritas 
Racławiczki 

Plac przy boisku w 
Racławiczkach 

800 zł monocykliści, 
karuzele 

Wypożyczenia sprzętu do 
nagłośnienia, stołów i 
ławek 

Na podstawie 
złożonego podanie 

32 2.06.2018 r. Festyn odpustowy w 
Dziedzicach 

Gmina Strzeleczki, DFK 
Dziedzice, Sołectwo 
Dziedzice 

Boisko przy Świetlicy 
w Dziedzicach 

300 zł talony dla dzieci 

Wypożyczenia świetlicy, 
namiotów, stołów i ławek 

Na podstawie 
złożonego podania 

33 6.06.2018 r. Spotkanie z Seniorami GOPS Strzeleczki DK Strzeleczki Udostępnienia sali Zgodnie z planem 

34 9.06.2018 r. Mistrzostwa Polski w 
Skata o Puchar Wójta 
Gminy Strzeleczki 

Gmina Strzeleczki,  DK Kujawy Udostępnienia sali Na podstawie podania 

35 9-10.06.2018 r. Dni Gminy Strzeleczki Gmina Strzeleczki Boisko sportowe w 
Strzeleczkach 

40 552 zł Zgodnie z planem 

36 15.06.2018 r. Spotkanie z młodzieżą  LZS Racławiczki Klub LZS 500zł (usługa 
gastronomiczna) 

Na podstawie podania 

37 17.06.2018 r. Gminne Zawody 
Strażackie 

Gmina Strzeleczki,  Boisko sportowe w 
Strzeleczkach 

Nagłośnienia imprezy Na podstawie podania 

38 20.06.2018 r. Spotkanie z seniorami GOPS Strzeleczki DK Strzeleczki Udostępnienie sali i 
nagłośnienia 

Zgodnie z planem 

39 23.06.2018 r. Powitanie Lata Sołectwo Komorniki Plac przy Sali Stodoła 
w Komornikach 

700 zł koszt nagłośnienia 

1251,83 zł koszt 
poczęstunku 

Na podstawie podania 

40 26.06.2018 r.  Wyjazd dla dzieci i 
młodzieży do kina 

ZG OSP, Gmina 
Strzeleczki 

Helios Opole 650zł Transport  Na podstawie 
złożonego podania 
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41 2.07. – 31.08 r. Organizacja zajęć 
wakacyjnych dla dzieci 
i młodzieży 

GOK, Gmina Wszystkie placówki na 
terenie gminy oraz 
wyjazdy poza jej teren 

64479,10zł- koszt 
wyjazdów i ubezpieczenia 

Zgodnie z planem 

42 11.07.2018  Wycieczka do 
Poczdamu 

DFK Zielina i DFK 
Kujawy 

Poczdam 3600 zł  Na podstawie 
złożonego podania 

43 11.08. 2018 r. Turniej Piłki nożnej 
Oldboy o Puchar 
Wójta Gminy 
Strzeleczki 

Gmina, LZS Strzeleczki, Boisko sportowe 
Strzeleczki 

2305,29 zł koszt 
pucharów, poczęstunku  
i cateringu 

 

44 01.09.2018 r. Pożegnanie Lata Gmina Boisko sportowe 
Strzeleczki 

900,07 zł poczęstunek, 
animacje dla dzieci 

Zgodnie z planem 

45 01.09.2018 r.  Wycieczka do Pałacu 
w Pszczynie 

DFK Racławiczki, DFK 
Dziedzice, DFK Ścigów 

- 600 zł Na podstawie podania 

46 15 – 16.09.2018 r. Dożynki Gminne w 
Strzeleczkach 

Gmina, Sołectwo 
Strzeleczki 

Boisko sportowe 
Strzeleczki 

34995,75 zł 

Całkowity koszt  

Zgodnie z planem 

47 20.09.2018 r. Po dożynkowe 
spotkanie Koła 
Emerytów i Rencistów 

Gmina, Koło 
Emerytów Strzeleczki 

DK Strzeleczki Koszt nagłośnienia, 
użyczenia sali, 

Zgodnie z planem 

48 22.09.2019 Festiwal Kultury 
Mniejszości 
Niemieckiej w Polsce  

DFK Smolarnia Hala Stulecia we 
Wrocławiu 

1000 zł Na podstawie 
złożonego podania 

49 29 – 30.09.2018 r. 800 lat Łowkowic Gmina, Sołectwo 
Łowkowice, OSP 
Łowkowice 

Plac Łowkowice 6656,80 zł koszty 
reklamy, nagłośnienia, 
oprawy muzycznej 

Zgodnie z planem 

50 15.10.2018r.  Dzień nauczyciela Gmina, GZEAS DK Strzeleczki Pomoc przy organizacji i 
nagłośnienia 

Nadplanowe, na  
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51 10.11.2018 r. Św. Marcin w Ścigowie - - 708,12 zł koszt 
poczęstunku 

- 

52 11.11.2018 r. Św. Marcin w 
Strzeleczkach 

Gmina, Parafia 
Strzeleczki, DFK 
Strzeleczki, OSP 
Strzeleczki 

Rynek w Strzeleczkach 
oraz DK Strzeleczki 

2699 zł -poczęstunek, 
pokaz ognia, naczynia 
jednorazowe 

Zgodnie z planem 

53 01.12., 08.12., 
22.12. 

Wyjazdy na Jarmarki 
Bożonarodzeniowe:  

Gmina Strzeleczki Praga, Drezno i Pirna 
oraz Ołomuniec 

184,5 koszty reklamy( 
plakaty) 

Zgodnie z planem 

54 02.12.2018 r. Jarmark 
Bożonarodzeniowy 

SP Strzeleczki DK Strzeleczki 184,5 zł koszt ogłoszenia, 
udostępnienie Sali GOK 

Zgodnie z planem 

55 7.12.2018 r. Spotkanie z Mikołajem 
w Komornikach 

DFK Komorniki Sala Stodoła w 
Komornikach 

Nie opłacone – faktura 
gotówkowa 

Na podstawie 
złożonego podania 

56 12.12.2018 r. Spotkanie z Mikołajem 
dla dzieci 

Gmina, GOPS DK Strzeleczki Koszty udostępnienia Sali 
i nagłośnienia 

Na podstawie 
złożonego podania 

57 15.12.2018 r. Spotkanie z Mikołajem 
w Pisarzowicach 

DFK Pisarzowice Boisko Pisarzowice 791,85 zł Na podstawie 
złożonego podania 

58 - Wycieczka do 
Wrocławia na Jarmark 
Świąteczny 

DFK Racławiczki, DFK 
Dziedzice, DFK Ścigów, 
TSKN 

- 450 zł łącznie dla 3 DFK - 

59 16.12.2018 r. Spotkanie 
Bożonarodzeniowe  

Zarząd Gminny TSKN Zamek Moszna 500 zł koszt oprawy 
muzycznej 

Nadplanowe, na 
podstawie złożonego 
podania  

60 16.12.2018 r. Bożonarodzeniowy 
Festiwal Orkiestr 
Dętych oraz akcja 

Gmina, Tygodnik 
Krapkowicki, OPS, SP z 
terenu gminy 

DK Strzeleczki 534,40 zł koszt 
oświetlenia i dekoracji 

Nadplanowe na 
podstawie podania 
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charytatywna dla 
Kacperka 

61 27.12.2018 r. Konkurs na Dekorację 
Bożonarodzeniową 
oraz Szopkę 
Bożonarodzeniową 

Gmina Teren gminy 450 zł talony prezentowe) 
koszt poniesiony dopiero 
w 2019r) 

Zgodnie z planem 

62 27.12.2018 r. Spotkanie 
Bożonarodzeniowe 

DFK Racławiczki, DFK 
Smolarnia, DFK 
Ścigów, DFK Dziedzice 

Restauracja Omega 
Smolarnia 

600 zł – koszt poniesiony 
8.01.2019 r 

Na podstawie 
złożonego podania 

63 31.12.2018 r. Zabawa Sylwestrowa Gmina DK Strzeleczki 2092,10 zł- koszt 
dekoracji, Stecon, 
Andromex 

Zgodnie z planem 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach w 2018 roku osiągnęła zamierzone cele: 

Liczba czytelników – 28,7 na 100 mieszkańców 

Liczba wypożyczeń – 617 na 100 mieszkańców 

Liczba odwiedzin w czytelni internetowej – 2.755 

Konkursy dla dzieci -  42 

Lekcje biblioteczne  - 30 

Spotkania autorskie – 7 

Spotkania w dyskusyjnym klubie książki, wieczory poezji, wycieczki do bibliotek, 
przedstawienia teatralne znanych baśni, legend, lektur szkolnych, zajęcia z biblioterapii -  350 

Współpraca ze szkołami, 
przedszkolami: 

- spotkania w Dyskusyjnym Klubie 
Książki, 

- lekcje biblioteczne, zgodnie ze 
zgłoszeniami nauczycieli, 

- wycieczki do bibliotek / Moszna- 
zamek/  

- warsztaty plastyczne, imprezy 
edukacyjne. 

 

Współpraca z seniorami: 

- wieczory poetycko-muzyczne przy kominku 

- spotkania z psychologiem w ramach biblioterapii 

 

Biblioteka otrzymała dotacje na zakup książek  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
łącznie w wysokości 9.012 zł 

Zakupiono 376 woluminów.  

Ze środków własnych 480 woluminów na kwotę 11.553,14 zł 

W darze od czytelników otrzymano 132 woluminy na kwotę 2.415.00 zł. 

W ramach Programu Dyskusyjne Kluby Książki :  

- zakupiono 30 książek na wartość 396,92 zł. 

- spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci w kwocie 700.00 zł. 
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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 – 2018 Gmina Strzeleczki przekazała stowarzyszeniom 980.450,00 zł dotacji  
z budżetu jst, głównie na zadania w zakresach 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 
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 2018 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. Ponadto w ramach współpracy pozakonkursowej 
gmina zawarła umowę na realizację 1 zadania w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom  
i patologiom społecznym dla jednej organizacji, oraz 2 zadań z zakresu upowszechniania 
kultury i sztuki dla dwóch organizacji . Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel łącznie 
240.050,00 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 A), LKS Strzeleczki (klasa B), LZS Kosmos Dobra (klasa B) oraz 
LZS Łowkowice (klasa B)) angażuje się wspomagając finansowo. W 2018 roku przeznaczono 
kwotę ponad 70 tys. zł na pomoc w utrzymaniu obiektów sportowych, dodatkowo zakupiono 
materiały remontowe na potrzeby szatni LZS Łowkowice, wyremontowano szatnie i zakupiono 
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traktorek na potrzeby utrzymania boiska w Strzeleczkach oraz zakupiono wiele nagród 
konkursowych na zawody w skacie, zawody wędkarskie, regionalne zawody konne w skokach 
przez przeszkody, X 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. 

Remont szatni LKS Strzeleczki. Wartość zadania: 8.500,00 zł 

 

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Kujawy i Smolarnia. 
Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 48.200,00  zł w ramach 
programu OSA. Zadanie zrealizowane w 2018 roku. Wartość oferty: 139.348,24 zł. 

 
Działalność Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej 

 
Ośrodek wypoczynkowy jest 
czynny w terminie od maja do 
października. Do dyspozycji 
gości jest cały ośrodek czyli 30 
pokoi o różnym standardzie i 
różnej liczbie miejsc. (2-3). Od 
kilku lat Gmina sukcesywnie 
podnosi standard jakości pokoi 
do wynajęcia, znajdujących się 
na terenie Ośrodka. 
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W roku 2018 zrealizowano m.in.: 

1. Generalny remont 
wewnątrz budynku nr 5: wymiana 
witryn wejściowych i okien, roboty 
budowlane, nakładanie gładzi, 
malowanie ścian, wymiana 
instalacji elektrycznej oraz wodno – 
kanalizacyjnej, likwidacja ścianki 
wewnętrznej, płytkowanie łazienki 
i aneksu kuchennego oraz wymiana 
podług w tych pomieszczeniach 

143.707,23 zł. 
2. Remont budynku nr 3: malowanie, płytowanie brakujących powierzchni, 5.056,18 zł. 
3. Remonty i naprawy w pokojach i wokół ośrodka wypoczynkowego (m.in. wymiana 

uszkodzonych bojlerów elektrycznych, remont toalety zewnętrznej, malowanie 
ogrodzenia i urządzeń na ośrodku, naprawa furtki, naprawa uszkodzonego odcinka 
kanalizacyjnego, wymiana pompy w pralce, zakup piasku na placu zabaw, wymiana belek 
na mostkach, w altanach oraz na ławkach przy stawie, utwardzenie dróg wewnętrznych, 
remont mola). Koszt: 9.138,36 zł. 

 
Zatrudnienie pracowników w ośrodku wypoczynkowym na okres od kwietnia do października: 

1. Kierownik w wymiarze – 1 etat 
2. Pracownik gospodarczy w wymiarze 6/8 etatu 
3. Pracownik gospodarczy: 1 etat, zwrot kosztów zatrudnienia wysokości 60%  

z Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach 
4. Stróż pracujący poza sezonem od 1 stycznia do 31 marca – łącznie 30 godzin. 
5. Wynagrodzenie bezosobowe. 

 
XII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 
Zadania własne: 
Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku wydatkowano z budżetu 
Gminy 249.566,00 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 paliwo i oleje do samochodów pożarniczych oraz innego sprzętu silnikowego 
w 2018 r. wydano kwotę 16 730,07 zł. 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 2018 r.  
oraz pochodne od wynagrodzenia wydano kwotę 51 845,65 zł.  

Samochody pożarnicze są ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC. 
W każdej jednostce ubezpieczeniem bezimiennym objęci są wszyscy członkowie OSP 
(ubezpieczenie - klauzula „STRAŻAK”). Dodatkowym ubezpieczeniem objęci są członkowie 
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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 w 2018 r. wydano kwotę 24 774,16 zł.  

Członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach wypłacono ekwiwalent 
zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami oraz uchwałą Rady Gminy w kwocie 10 446,00 
zł. 

Na nagrody dla uczestników i organizację Eliminacji Gminnego Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej wydano kwotę 800,57 zł. Gminne zawody sportowo pożarnicze 
odbyły się w dniu 17.06.2018 r. Na organizację zawodów wydano 5 032,49 zł. 

W 2018 roku na sprzęt, umundurowania na potrzeby OSP, remonty strażnic oraz 
naprawy i przeglądy sprzętu strażackiego wydatkowano kwotę około 41 000,00 zł.  
 
Gmina Strzeleczki w roku 2018 uczestniczyła w Projekcie Doposażenie Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Strzeleczki w sprzęt ratowniczy, realizowanego na podstawie umowy nr 
DSRiN-I-7211-747/18 z dnia 17-05-2018 r. „na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie 
Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań 

ustawowych 
związanych  

z ochroną 
interesów osób 
pokrzywdzonych 

przestępstwem  
i świadków oraz 

likwidacją 
skutków 

pokrzywdzenia 
przestępstwem – 

nabycie: 
wyposażenia  

i urządzeń 
ratownictwa, 

niezbędnych do 
udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa 
(Program I Priorytet IIIB)”. 
 
Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 
Na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz 
Sprawiedliwości – wydano kwotę 497,68 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 49 767,90 zł z tego 
dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 49 270,22 zł (99%) a ze środków 
własnych 497,68 zł. (1 %). 
 
W ramach projektu zakupiono: 
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1. Defibrylator PHILIPS HeartStart FRx, zestaw z torbą, baterią i elektrodami, skrzynką Peli 
1200 do FRx, kluczem do trybu niemowlę/dziecko FRx, zestawem szkoleniowym do AED 
PHILIPS FRx dla jednostek OSP Strzeleczki oraz OSP Łowkowice; 

2. Torbę ratowniczą PSP R1 dla jednostek OSP Dobra oraz OSP Racławiczki; 
3. Zestaw ratowniczy dla jednostek OSP Pisarzowice oraz OSP Ścigów; 
4. Przenośny zestaw oświetleniowy dla jednostek OSP Dobra oraz OSP Moszna; 
5. Latarki akumulatorowe dla jednostek OSP Racławiczki szt. 2 oraz OSP Zielina szt. 4; 
6. Pilarkę do drewna dla jednostki OSP Smolarnia; 
7. Piłę ratownicza do szyb klejonych dla jednostki OSP Zielina; 
8. Detektor napięcia dla jednostki OSP Zielina; 
9. Butle na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 l. dla 

jednostki OSP Zielina; 
10. Latarki akumulatorowej do hełmu wraz z uchwytami, które są niezbędne przy montażu do 

różnych typów hełmów strażackich dla jednostek OSP Moszna szt. 10 z uchwytami 
uniwersalnymi PX 1 szt. 5 oraz z uchwytami typu KZPT 3315 szt. 5 , OSP Pisarzowice szt. 4 
z uchwytami typu KZPT 3315, OSP Racławiczki szt. 5 z uchwytami typu KZPT 3315, OSP 
Smolarnia szt. 4 z uchwytami uniwersalnymi PX 1 szt. 4 oraz OSP Ścigów szt. 2 z uchwytami 
uniwersalnymi PX 1 szt. 1 oraz z uchwytami typu KZPT 3315 szt. 1. 

Sprzęt został przekazany na podstawie umów użyczenia gminnym jednostkom OSP.  
 
Ponadto, zgodnie z umowami zawartymi z Powiatem Krapkowickim w sprawie pomocy 
finansowej  
w formie dotacji celowej zakupiono: 

1. Zestaw do zabezpieczenia poduszki kierowcy, piła do przecinania szyb, narzędzie 
wielofunkcyjne dla OSP Smolarnia za kwotę 1 709,70 zł 

2. Kamera termowizyjna K2 dla OSP Strzeleczki za kwotę 6 826,50 zł 
3. 2 pary butów strażackich oraz sygnalizator bezruchu szt. 2 dla OSP Pisarzowice  

za kwotę 1 800,00 zł 
 
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 2 987,37 zł.  
Do magazynu przeciwpowodziowego zakupiono plandeki oraz narzędzia i materiały, z których 
skompletowano 2 zestawy do zabezpieczenia dachów. 
Na dzień dzisiejszy w magazynie przeciwpowodziowym  mamy 10 000 tyś. worków i 7 szt. 
plandek.  
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Współpraca z Policją: 
W 2018 roku zaplanowano i wydatkowano 10.000 zł na 
dodatkowe patrole na terenie naszej gmin. 
Dofinansowano również zakup samochodu osobowego 
dla Komendy Powiatowej w Krapkowicach. Na ten cel 
przeznaczono 5.000 zł.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Zadania zlecone: 
 
W celu realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw 
obronnych, Wójt gminy posiłkuje się opracowanymi na szczeblu gminy planami: 

1. Plan Obrony Cywilnej Gminy Strzeleczki. 
2. Gminy Plan Zarzadzania Kryzysowego 
3. Plan operacyjny ochrony przed powodzią Gminy Strzeleczki 
4. Plan operacyjnego funkcjonowania Gminy Strzeleczki w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 
5. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej. 
6. Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności gminy II stopnia gminy Strzeleczki. 
7. Plan przygotowań podmiotów leczniczych gminy Strzeleczki na potrzeby obronne 

państwa. 
8. Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności III stopnia 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.  
 
Jednym z podstawowych narzędzi Wójta Gminy oraz Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego 
spowodować sytuację kryzysową o skali wymagającej koordynacji prowadzonych działań 
ratowniczo-zapobiegawczych jest Gminy Plan Zarzadzania Kryzysowego. Celem Planu jest 
zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania administracji 
publicznej gminy na zdarzenia kryzysowe, zapewniającego właściwe prowadzenie działań, 
głównie w zakresie odpowiedzialności dotyczącej: kierowania i nadzoru, informowania, 
ostrzegania i alarmowania ludności, łączności, ratownictwa, ewakuacji, pomocy społecznej, 
pomocy medycznej i porządku publicznego. Plan ma zastosowanie do  operacyjnych działań 
Wójta Gminy i podległych mu służb w  każdej fazie zarządzania kryzysowego. 
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Szkolenie obronne w Urzędzie Gminy Strzeleczki w 2018 r. zostało przeprowadzone zgodnie  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia 
obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829), Wytycznymi Wojewody Opolskiego z dnia 26 lutego 
2018 roku do szkolenia obronnego realizowanego na terenie województwa opolskiego w 2018 
r. a także z Planem szkolenia obronnego gminy Strzeleczki na 2018 rok (uzgodnionym  
z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz z Planem szkolenia obronnego 
pracowników realizujących zadania obronne Urzędu Gminy w Strzeleczkach, który został 
zatwierdzony przez Wójta Gminy Strzeleczki.  
W szkoleniu uczestniczyło 4 pracowników Urzędu Gminy w Strzeleczkach. Koszt szkolenia 
wyniósł 800 zł. i było ono finansowane z budżetu wojewody.  
Szkolenie obronne zapewniło przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Gminy  
do realizacji zadań obronnych oraz wykonywania ustawowych obowiązków w zakresie 
obronności państwa. 
 
Opracowano Wytyczne Wójta Gminy Strzeleczki – Szefa OC Gminy Strzeleczki do działalności  
w dziedzinie obrony cywilnej w 2018 r. oraz Kalendarzowy plan  działania w zakresie 
planowania, organizacji i realizacji zadań obrony cywilnej w 2018 r. i  uzgodniono go z Szefem 
OC powiatu. Podstawowe zadania wymienione w planie zostały zrealizowane.  
W roku 2018 nie dokonywano zakupów sprzętu, środków technicznych i mundurów niezbędne  
do wykonywania zadań OC ze względu na ograniczone środki finansowe z budżetu gminy. 
 
 

XIII. OCHRONA ZDROWIA 
 

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 2018 roku zostało udzielonych 23,5 tys. wizyt. Świadczenia udzielało 8 lekarzy  
z następującymi specjalizacjami: alergologia, chirurgia ogólna, medycyna rodzinna, neurologia 
dziecięca, pediatria, pulmonologia. 

Podział wizyt wg ICD-10: 
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58% - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia (m.in. diagnostyka w 
celu rozpoznania choroby, dalsze leczenie wcześniej zdiagnozowanych chorób, szczepienia 
profilaktyczne) 
15% - Choroby układu oddechowego  
5% - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej 
4% - Choroby układu krążenia 
3% - Choroby układu pokarmowego 
15% - Inne rozpoznania 
 
 

XIV. 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/ 
 
 
Związek Gmin Aqua Silesia 

 
Gmina Strzeleczki jest członkiem założycielem Związku Gmin AQUA  SILESIA od 1993 roku 
(Uchwała Rady Gminy w Strzeleczkach Nr XXIII/147/93 z 28.06.1993 r.), które powstało w celu 
rozwiązania zaopatrzenia w wodę gmin: Biała, Głogówek, Krapkowice, Strzeleczki i Walce. 
 
Zasadniczym zadaniem tego Związku jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę ludności w obrębie 
gmin - uczestników Związku oraz tworzenie w tym celu odpowiednich warunków 
organizacyjnych, technicznych i finansowych poprzez wspólne budowanie, utrzymywanie, 
eksploatację i modernizację obiektów i urządzeń: 

• ujęć wody, 
• pompowni, przepompowni i hydroforni, 
• stacji uzdatniania wody, 
• sieci tranzytowych, 
• wraz ze wszystkimi elementami uzbrojenia. Są one własnością majątkową Związku. 

W okresie swojej działalności Związek wybudował ze środków własnych i dotacji urządzenia 
wodociągowe na terenie gmin – członków związku takie, jak: 

• Stacja uzdatniania wody Nowy Bud z trzema odwiertami głębinowymi; 
• Pompownia sieciowa w Grabinie; 

http://boryniemodlinskie.pl/
http://strzeleczki.pl/download/15826/logo-pbn-kolor.jpeg
http://strzeleczki.pl/download/20/aquasilesia.jpeg
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• 3 odwierty głębinowe w Smolarni; 
• 103 km sieci tranzytowych. 

W tym w gminie Strzeleczki wybudowano: 
- Stację uzdatniania wody Nowy Bud; 
- 3 odwierty w Smolarni; 
- 25 km sieci tranzytowych 
 
 
Euroregion Pradziad 

 
Gmina Strzeleczki jest członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Dorzecza Osobłogi (Uchwała 
Rady Gminy nr XXVII/163/97), które wraz z pozostałymi członkami weszło w skład 
EUROREGIONU - PRADZIAD, powołanego w celu rozwijania współpracy przygranicznej między 
gminami polskimi i czeskimi. 
Euroregion Pradziad jest ponadgranicznym porozumieniem czeskich i polskich stowarzyszeń 
gmin, które działają na terenie byłych powiatów Bruntal i Jesenik w Republice Czeskiej oraz na 
obszarze południowej części Śląska Opolskiego (Województwo Opolskie) w Rzeczpospolitej 
Polskiej. Euroregion powstał na podstawie umowy ramowej o utworzeniu polsko-czeskiego 
regionu, podpisanej w dniu 2.07.1997 r. w Jeseniku. Nazwa Euroregionu wywodzi się od nazwy 
najwyższej góry Jesioników – Pradziada (1491 m n.p.m.) ze wspaniałym widokiem we 
wszystkich kierunkach, skąd w ładną pogodę, oprócz obszaru euroregionu, można dostrzec 
również Karkonosze, Beskidy i Tatry Wysokie. Na wierzchołku zbudowano nadajnik telewizyjny 
o wysokości 162 m – w miejscu pierwotnej kamiennej wieży widokowej, która sięgała 32,5 m, 
ale przewróciła się w 1959 roku. 
 
 

 
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. 
 

http://strzeleczki.pl/download/21/pradziad.jpeg
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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. 
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Rok 2018 wpisał się w kalendarz 
kolejnych wydarzeń wzmacniających  
i promujących partnerstwo m.in.:  
w dniach 27.07.2018 r. do 05.08.2016 
r. na terenie Gminy Strzeleczki 
odbywał się po raz kolejny już 
zorganizowany obóz strażacki, 
szkoleniowo-wypoczynkowy pt. 
„Przygotowanie jednostek 
ochotniczych straży pożarnych do 
działań ratowniczo – gaśniczych” W 
obozie, którego organizatorem była 

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzeleczkach uczestniczyło blisko 50 osób z Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych Gmin Strzeleczki, Bittburg-Land oraz Dvorce. 
 
 
 

XV. 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. 
 
Zrealizowane zadania gminne w roku 2018 w ramach podejmowanych odpowiednio działań 
inwestycyjnych zostały szczegółowo opisane m.in. Dziale VI niniejszego raportu: Inwestycje 
gminne w kontekście Strategii Rozwoju Gminy oraz poniżej przedstawiane jako zadania 
realizowane z udziałem środków zewnętrznych. 
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Cele rozwojowe Gminy: 
CEL STRATEGICZNY I 

Rozwój Gospodarczy 
Gminy 

CEL STRATEGICZNY II 

Aktywizacja społeczna 
i kulturalna 

wspólnoty lokalnej 

CEL STRATEGICZNY III 

Stymulowanie 
rozwoju turystyki i 

rekreacji 

CEL STRATEGICZNY IV 

Rozbudowa i 
unowocześnienie 

gminnej 
infrastruktury 

technicznej 

CELE OPERACYJNE CELE OPERACYJNE CELE OPERACYJNE CELE OPERACYJNE 

Stymulowanie lokalnej 
przedsiębiorczości 

Pobudzanie 
aktywności wspólnoty 
lokalnej 

Budowa oraz rozwój 
infrastruktury 
turystyki i rekreacji 

Modernizacja układu 
drogowego gminy 

Tworzenie warunków 
do pozyskania 
inwestorów 
zewnętrznych 

Aktywizacja 
społeczno-zawodowa 
młodzieży 

Promocja turystyczna 
Gminy Strzeleczki 

Rozbudowa i 
modernizacja systemu 
wodnego i 
kanalizacyjnego oraz 
optymalizacja 
gospodarki odpadami 
na terenie gminy 

   Uporządkowanie 
gospodarki 
przestrzennej gminy 

 
 

Zadania realizowane w 2018 roku z udziałem środków pozabudżetowych 

L.p. Nazwa zadania Źródło dofinansowania Wartość zadania Wartość dofinansowania Stan 
realizacji 

1. 

Budowa 
Otwartych Stref 
Aktywności w 

miejscowościach 
Smolarnia i 

kujawy 

"Program rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej o 
charakterze 

wielopokoleniowym - 
Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA) 
EDYCJA 2018" 

119 596,59 zł 46 368,00 zł Zrealizowano 

2. 

Budowa drogi 
wewnętrznej 

dojazdowej do 
gruntów rolnych 
w miejscowości 

Komorniki 

Dofinansowanie dla gmin 
i powiatów ze środków 
budżetu Województwa 
Opolskiego realizacji 
zadań określonych w 
ustawie o ochronie 
gruntów rolnych i 

leśnych 

165 000,00 zł 68 700,00 zł Zrealizowano 

3. 

Przebudowa 
drogi gminnej ul. 

Granicznej w 
miejscowości 
Racławiczki 

Program Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019 

(Fundusz Dróg 
Samorządowych) 

1 378 780,66 zł 689 390,33 zł W trakcie 
realizacji 
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4. 

Budowa ścieżki 
rowerowej 

wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 
409 na odcinku 

Steblów (od 
granicy gminy) - 
Moszna. Etap I 

Moszna – Zielina  

"Czas na rower - 
Budowa ścieżek pieszo-

rowerowych w 
Aglomeracji Opolskiej" w 

ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Województwa 
Opolskiego na lata 2014-

2020   

1 610 000,00 zł 688 805,84 zł W trakcie 
realizacji 

5. 

Przebudowa 
Rynku w 

Strzeleczkach - 
etap III  

"Kształtowanie 
przestrzeni publicznej" w 

ramach poddziałania 
"Wsparcie inwestycji w 
tworzenie, ulepszanie i 

rozwijanie 
podstawowych usług 
lokalnych dla ludności 

wiejskiej, w tym 
rekreacji, kultury i 

powiązanej 
infrastruktury" w ramach 
działania "Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich" 
objętego Programem 
Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-
2020. 

830 000,00 zł 500 000,00 zł W trakcie 
realizacji 

 

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. Celem planu jest wsparcie działań na rzecz 
realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj. jest  

a) redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
b) zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
c) redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 

 
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).  W „Programie ochrony powietrza dla 
strefy opolskiej” nie stwierdzono przekroczenia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń 
dla pyłów PM2,5 oraz PM10 w Gminie Strzeleczki. Dla całej strefy opolskiej, w skład której 
wchodzi Gmina Strzeleczki, stwierdzono natomiast przekroczenia ponadnormatywnych 
stężeń benzo(a)pirenu. 

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. 
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Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki w roku 
2018 obejmowała: 

- Uzyskanie dofinansowania zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 409 na odcinku Steblów (od granicy gminy) - Moszna. Etap I Moszna 
– Zielina” Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Czas na rower - Budowa ścieżek 
pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej" z udziałem środków unijnych  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
w kwocie 1.610.000,00 zł. Obecny etap inwestycji obejmuje wyłonienie wykonawcy 
i rozpoczęcie robót budowalnych. 

- Gmina Strzeleczki w ramach programu udzieliła wsparcia mieszkańcom w postaci 
dotacji na wymianę źródła ogrzewania. W 2018 r. nas terenie gminy wymieniono 15 
starych pieców węglowych na V jakości klasy piece ekologiczne. Łączna kwota 
dofinansowania wyniosła 30 000,00 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 
ochrony środowiska na szczeblu danej JST. Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu 
przyczyni 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 2018 obejmowała 
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki – w roku 2018 – 
łącznie unieszkodliwiono 12,65 Mg azbestu z terenu 18 nieruchomości. Koszty zadania 
wyniosły 7 131,24 zł z czego 85% kwoty uzyskano przez dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu, 
natomiast pozostałe 15 % kosztów pokryli mieszkańcy. 
 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2018 

Gmina Strzeleczki jak co roku realizowała „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2018”. Program 
obejmuje takie działania jak:  
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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 trzema podmiotami. Na rok 2018 
zabezpieczono w budżecie gminy 12 000,00 zł. Program był realizowany tylko i wyłącznie ze 
środków własnych gminy. 

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. 

 

Plan Gospodarki Odpadami 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z 
późn. zm.) oraz dla osiągnięcia celów założonych w Polityce ekologicznej Państwa na władzach 
publicznych ciąży obowiązek opracowania Planów Gospodarki Odpadami (PGO), ich 
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aktualizacji (nie rzadziej niż co cztery lata) oraz tworzenia sprawozdań z planów (obejmujących 
okresy dwuletnie). 

Tworzenie Planów Gospodarki Odpadami ma na celu wytyczenie ogólnych kierunków działań, 
zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, realizowanych  
za pomocą konkretnych zadań w wyznaczonym okresie czasowym. Plany Gospodarki 
Odpadami dla gmin winny być zgodne z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami, które to 
powinny być zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.  

Poprzedni Plan Gospodarki Odpadami, będący integralną częścią Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Strzeleczki, obejmował działania na lata 2004-2014. Został  
on wprowadzony w życie Uchwałą Nr XXVIII/213/5 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 kwietnia 
2005 r. Niniejsze opracowanie jest aktualizacją tego dokumentu. Znowelizowana ustawa  
o odpadach wprowadza m.in. zmiany dotyczące zawartości planów gospodarki odpadami (art. 
14 ust. 2). W związku z tym zaistniała konieczność aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Strzeleczki zgodnie z nowym brzmieniem niektórych przepisów ustawy. Plan 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzeleczki zaktualizowany został według nowych wymogów 
ustawy o odpadach. Dodatkowo uwzględniono również przepisy zawarte w innych aktualnie 
obowiązujących aktach prawnych, w tym postulaty dotyczące gospodarki odpadami zawarte 
w aktualnej Polityce ekologicznej Państwa(M.P. z 2009 r. Nr 34, poz. 501), w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz 
w zaktualizowanym w Krajowym planie gospodarki odpadami (KPGO 2014) – (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 101, poz. 5270) i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego 
(WPGO). 

W celu spełnienia celów i kierunków działań założonych w niniejszym planie, określono 
zadania przewidziane do realizacji wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych  
za realizację poszczególnych zadań i terminami realizacji tych zadań. 

W roku 2018 Gmina Strzeleczki realizowała większość z tych działań w sposób ciągły, były to 
m.in.: 

- Objęcie zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych 100% 
mieszkańców gminy; 

- Organizacja kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na różne grupy społeczeństwa 
z zakresu gospodarki odpadami; 

- Prowadzenie działalności kontrolnej związanej z gospodarką wyrobami i odpadami 
zawierającymi azbest; 

- Objęcie wszystkich mieszkańców nieposiadających kompostowników systemem 
selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych (w tym – 
odpadów ulegających biodegradacji , niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych) oraz 
rozwój tego systemu – wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów BIO  
do pojemników. Gmina uzyskała dofinansowanie do Budowy Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych z realizacją do końca 2019 roku; 

- Dostosowanie „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”  
do wymagań Gminnego Planu Gospodarki Odpadami; 
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- Zbiórka odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych, budowlanych  
i remontowych , niebezpiecznych, opakowaniowych – zadanie realizowane w sposób 
ciągły w formie mobilnych PSZOK; 

- Wprowadzenie do instytucji publicznych (urzędy, szkoły, instytucje, zakłady) zasad 
selektywnego zbierania odpadów ( w tym odpadów niebezpiecznych); 

- Uaktualnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest obecnych na terenie 
Gminy Strzeleczki; 

- Współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów 
zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów 
zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów 
zawierających azbest; 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2018-2020 

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. 
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. 
Poniższe zestawienie tabelaryczne sporządzono zgodnie z celami i działaniami określonymi  
w w/w Programie. 
 

Cel główny Programu to: Zaspakajanie podstawowych potrzeb rodzin i dzieci, rozbudzanie 
potrzeb wyższych sprzyjających ich rozwojowi, budowa sprawnego i efektywnego systemu 
wspierania w celu zapobiegania kryzysom i łagodzenia skutków problemów dotykających 
rodziny mieszkające w gminie Strzeleczki 
 
Cel operacyjny 1:  
Tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodzin. 
 
L.p Działania Sposób realizacji 

1 Monitorowanie dysfunkcji, 
warunków życia oraz potrzeb 
rodzin zamieszkujących w gminie 

GOPS 
liczba rodzin objętych pracą socjalną, mediacją  -39 
liczba rodzin objętych pomocą społ.- 100 tj. 198 osób. 
Placówki oświatowe: 
- posiedzenia zespołów wychowawców do spraw PPP 
- wymiana informacji pomiędzy kuratorami sądowymi, GOPS, 
asystentem rodziny, policją 
 

2 Udzielenie wsparcia 
finansowego rodzinom 
znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej oraz w 
postaci świadczeń rodzinnych, 

GOPS  
formy pomocy społecznej : zasiłki okresowe, zasiłki celowe, 
stałe zasiłki pieniężne na zakup żywności 
Liczba rodzin- 100 - wartość świadczeń- 269.632 zł 
GOPS 
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alimentacyjnych i 
wychowawczych 

liczba rodzin korzystających z świadczeń rodzinnych- 274; 
wartość świadczeń 1 354 446 zł 
liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego, - 11; 
wartość świadczeń 82.350 zł 
liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego 
– 400; wartość świadczeń 3.393 661 

3 Zabezpieczenie potrzeb 
bytowych dzieci ubogich, a także 
zapewnienie im dostępu do 
alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego 

GOPS 
liczba dzieci korzystających z posiłku- 29 
wartość świadczeń 18 339 zł 
Placówki oświatowe : 
SP Racławiczki :  
- sportowe zajęcia pozalekcyjne – 15 uczniów 
- wyjazdy na basen Delfin Krapkowice- 32 uczniów  
SP Komorniki: 
- sportowe zajęcia pozalekcyjne – 15 uczniów 
- wyjazdy na basen Delfin Krapkowice- 11 uczniów  
- wycieczki dla uczniów – 5 wyjazdów 
SP Strzeleczki 
- zajęcia sportowe 97 uczniów 
- zajęcia taneczne – 16 uczniów 
- zajęcia świetlicowe – 17 uczniów, 
SP Zielina 
- wyjazd na basen Delfin Krapkowice -15 
- spotkania z autorami książek organizowanymi przez GBP w 
Zielinie – 30 
- zajęcia pozalekcyjne – 20  
- zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu – 10  
- wycieczka dla uczniów do Karpacza – 40 uczniów 
- wycieczki rowerowe – 10 uczniów 
- zajęcia SKS 
SP Dobra 
Zorganizowanie dowozu uczniów z opiekunkami 
dopasowane do potrzeb-  
liczba uczniów  -15 
Organizacja zajęć wyrównawczych: 
 -z j. polskiego, 
- zajęć w ramach innowacji pedagogicznej z przyrody, 
 -zajęć logopedycznych- 2 uczniów; 
-zajęć korekcyjno – kompensacyjnych – 6 uczniów 
-udział uczniów w spektaklach teatralnych – 39, 
-wycieczki szkolne- 38 uczniów 
-wyjazdy na basen Delfin do Krapkowic- 4 uczniów 
 -zajęcia świetlicowe – 24 uczniów 
-zajęcia sportowe –17 uczniów  
Przedszkole Strzeleczki 
- wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu oraz udział w 
warsztatach teatralnych – 51 dzieci  

4 Wspieranie rodzin poprzez usługi 
asystenta rodziny oraz 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny- 8 
liczba asystentów – 1 
liczba rodzin objętych pracą socjalną - 36 
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prowadzenie wszechstronnej 
pracy socjalnej z rodziną 

5 Upowszechnianie wśród 
członków rodzin dotkniętych 
bezrobociem informacji o 
wolnych miejscach pracy, 
usługach poradnictwa 
zawodowego, szkoleniach, 
przygotowaniu zawodowym 
dorosłych, stażach i zatrudnieniu 
socjalnym. 

GOPS; aktywizacja zawodowa rodzin dotkniętych 
długotrwałym bezrobociem poprzez 
prace społecznie użyteczne  
liczba osób które wzięły udział – 8 osób 
PUP – liczba osób bezrobotnych- 200 osób 
UG – staże -  3 osoby 

6  Edukowanie rodzin promowanie 
modelu rodziny wypełniającej 
prawidłowo swoje funkcje  

GOPS: 
- piknik rodzinny z zajęciami integracyjno- 
socjoterapeutycznymi dla rodzin objętych asystenturą 
rodziny- liczba uczestników - 15 
 
Szkoła Podstawowa w Racławiczkach 
Konsultacje w szkole dla rodziców z psychologiem z PPP w 
Krapkowicach  
Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach 
Spotkania z wychowawcami, 
Konsultacje z pedagogiem i psychologiem 
Szkoła Podstawowa w Dobrej 
Spotkanie z wychowawcami „ Rodzina, a grupa rówieśnicza 
dziecka „ 
konsultacje dla rodziców z udziałem psychologa, pedagoga – 
2 rodziny 
Szkoła Podstawowa w Zielinie 
Konsultacje w szkole dla rodziców z psychologiem z PPP w 
Krapkowicach – 3 uczestników 
Indywidualne spotkania z psychologiem- 2 uczestników. 
Spotkania klasowe, 
Angażowanie rodziców w przygotowaniu uroczystości 
szkolnych 
Szkoła Podstawowa w Komornikach 
Konsultacje w szkole dla rodziców z psychologiem z PPP w 
Krapkowicach – 1 osoba 
Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w 
Strzeleczkach 
liczba dzieci korzystających z opieki- 262 
Konsultacje  dla rodziców z udziałem psychologa, pedagoga 
Liczba uczestników -9  
- rozmowy indywidualne z rodzicami dotyczące osiągnięcia 
przez dzieci dojrzałości szkolnej. - 113 rodziców 
 

7 Zwiększanie dostępności 
poradnictwa specjalistycznego, 
( w tym psychologicznego i 
prawnego ) terapii rodzinnej i 
mediacji  

UG – Poradnictwo prawne 
bezpłatne poradnictwo prawne, pisanie pism, wskazywanie 
rozwiązań, wnioski o pełnomocnika z urzędu.- liczba 
korzystających około 130 osób 
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Poradnictwo psychologiczne- dla osób i rodzin będących  w 
sytuacjach kryzysowych, – średnia miesięczna porad – 10 
godz. 
GOPS – 6 spotkań mediacyjnych 
Szkoła Podstawowa Racławiczki 
Spotkania z pedagogami dla rodziców; 
Spotkania z pedagogiem i psychologiem z PPP w 
Krapkowicach  
Punkt konsultacyjny ze specjalistami z PPP 
Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach 
Organizacja punktów konsultacyjnych na terenie szkoły ze 
specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 
Krapkowicach 
Konsultacje z psychologiem i pedagogiem na terenie szkoły. 
Szkoła Podstawowa w Dobrej 
Spotkania z wychowawcami dla rodziców, 
konsultacje z pedagogiem i psychologiem- 2 rodziny, 
przesiewowe badani pod kątem wad wymowy- 8 uczniów 
zajęcia logopedyczne – 2 uczniów, 
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – 6 uczniów. 
Spotkania dla nauczycieli: z funkcjonariuszem Straży Pożarnej 
nt. Właściwego zachowania w sytuacjach kryzysowych – 11 
uczestników; 
z pielęgniarką- jak udzielić pomocy dziecku z padaczką – 10 
uczestników. 
Szkoła Podstawowa Komorniki 
Spotkania z wychowawcami dla rodziców; 
Spotkanie z pedagogiem i psychologiem z PPP w 
Krapkowicach dla uczniów 
Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym  
Zajęcia logopedyczne w ramach pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej 
liczba uczestników – 47 dzieci 
Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne organizowane w ramach 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej-  17 dzieci 
Diagnoza pedagogiczna- rozmowy indywidualne z rodzicami 
dotyczące osiągniecia przez dzieci dojrzałości szkolnej – 113 
rodziców 
 

8 Podejmowanie działań 
zmierzających do integrowania 
rodzin mieszkających na terenie 
gminy i zapobiegania 
wykluczeniu społecznemu rodzin 
z powodu występujących w tych 
rodzinach problemów. 

Współpraca wszystkich podmiotów 
pracujących na rzecz rodziny instytucje samorządowe, 
placówki oświatowe, policja, służba zdrowia, sąd,  
Liczba podmiotów współpracujących na rzecz rodziny: 7 
(m.in. szkoły, przedszkola, biblioteka gminna GOPS, Domy 
Kultury, policja, sąd, ośrodki zdrowia, ) 
formy współpracy : 
udzielanie informacji, wspólne realizowanie projektów na 
rzecz rodzin, organizowanie pomocy, wspieranie rozwoju 
dzieci 
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Cel operacyjny 2: 
Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju, dbałość  o poziom edukacji i 
wychowania, udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym, ubogim, uzdolnionym. 
 

Lp. Działania Sposób realizacji 

1 Doskonalenie kadr 
nauczycielskich, dbałość o 
stan bazy oświatowej, 
doposażenie szkół w 
niezbędny sprzęt i pomoce 
naukowe w celu 
zapewnienia odpowiedniego 
poziomu edukacji i 
wychowania. 

Szkoła Podstawowa Dobra 
Udział nauczycieli w doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych – 10 osób 
 
Udział w realizacji projektu „ Młodzi odkrywcy sekretów nauki”- w 
ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia.; 
zakup dostępu do platformy edukacyjnej – doskonalenie umiejętności 
matematycznych i językowych – 23 uczniów 
Zapewnienie uczniom  podręczników szkolnych i materiałów 
edukacyjnych objętych programem rządowym – 39 uczniów 
Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne 
Szkoła Podstawowa  Racławiczki 
dział nauczycieli w doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych – (WDN, konsultacje metodyczne, spotkania z 
psychologiem i pedagogiem), 
- doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, udział szkoły w projekcie 
„Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki” – wzrost kompetencji uczniów i 
nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. W 
ramach projektu uczniowie mieli możliwość udziału w dodatkowych 
zajęciach zorganizowanych na terenie szkoły, nauczyciele uczestniczyli 
w dodatkowych szkoleniach i  podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. 
W ramach udziału w projekcie szkoła została doposażona w pomoce 
dydaktyczne; rzutnik, ekran, drukarkę, notebook, materiały biurowe i 
piśmienne. Uczniowie brali udział w zajęciach w Filharmonii  Opolskiej, 
Festiwalu Eksperymentów w Opolu, 
 zapewniono uczniom bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne w 
ramach rządowego programu, 82 uczniów,  
- Szkolenie dla nauczycieli  w zakresie z udzielania pierwszej -pomocy 
– 14 osób, 
- realizacja innowacji dla uczniów klas I-VI „Recytuję, ponieważ 
wierszem się interesuję” oraz dla uczniów chętnych „Małymi krokami 
w świat języka hiszpańskiego”. 
  

 
Szkoła Podstawowa Strzeleczki 
Udział nauczycieli w doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych . 
Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. 
Zapewnienie uczniom bezpłatnych  podręczników szkolnych i 
materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu 
 
Szkoła Podstawowa w Komornikach 
Udział nauczycieli w doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych – 14osób (WDN, konsultacje metodyczne, spotkania z 
psychologiem i pedagogiem), 
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- doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne; zakup monitora 
interaktywnego, rzutnika, udział szkoły w projekcie „Młodzi Odkrywcy 
Sekretów Nauki” – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół 
podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. W ramach projektu 
uczniowie mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach 
zorganizowanych na terenie szkoły (10 uczniów), nauczyciele 
uczestniczą w dodatkowych szkoleniach i podnoszą swoje kwalifikacje 
zawodowe. W ramach udziału w projekcie szkoła została doposażona w 
pomoce dydaktyczne w kwocie 7600 zł a uczniowie wyjeżdżają do 
Filharmonii  Opolskiej, na Festiwal Eksperymentów w Opolu, 
- zakupiono  dostęp do platformy edukacyjnej „Matlandia” i „Władcy 
Słów” (doskonalenie umiejętności matematycznych i polonistycznych), 
zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników i materiałów 
edukacyjnych w ramach rządowego programu, 64 uczniów,  
- Szkolenie dla nauczycieli z  udzielania pierwszej pomocy oraz na temat 
doradztwa zawodowego – 14 osób, 
- realizacja w szkole innowacji pedagogicznej „Turystyczno – 
krajoznawczy falochron” – 32 uczniów. 
 
Szkoła Podstawowa Zielina 
 
Udział nauczycieli w doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych ,(WDN, konsultacje metodyczne, studia podyplomowe ) 
Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne 
 Zapewnienie uczniom  podręczników szkolnych i materiałów 
edukacyjnych w ramach programu rządowego  
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

Podejmowanie działań 
mających na celu wsparcie 
osób samotnie 
wychowujących dzieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyznawanie pomocy 
finansowej o charakterze 
socjalnym 
(stypendia ,zasiłki), 
organizowanie zajęć 
wyrównawczych, 

GOPS 
Liczba rodzin niepełnych objętych wsparciem z systemu pomocy 
społecznej - 8 rodzin 
SP Komorniki 
Umożliwienie uczennicy skorzystanie z nieodpłatnego wypoczynku w 
okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z terenu woj opolskiego – 
1 uczennica 
SP Zielina 
Indywidualne spotkania z rodzicami- 4  
Organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem - 3 
SP Racławiczki 
Umożliwienie uczennicy skorzystanie z nieodpłatnego wypoczynku w 
okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z terenu woj opolskiego – 
2 uczniów 
SP Strzeleczki 
Zajęcia świetlicowe 
konsultacje z pedagogiem i psychologiem na terenie szkoły 
 
Publiczne Przedszkole z oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach 
Projekty edukacyjne : 
„ Przedszkola dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 min należących do Aglomeracji 
Opolskiej , 
Wsparciem objęto w zakresie: 
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dofinansowanie udziału w 
wycieczkach dydaktycznych 
oraz kulturze, sporcie i 
rekreacji uczniom z rodzin 
ubogich niepełnych i 
problemowych. 

- terapii logopedycznej- 47 dzieci 
- gimnastyki korekcyjnej – 17 dzieciom 
pomocy psychologiczno- pedagogicznej – 26 dzieci 
„ Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych ośrodków wychowania 
przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach 
Aglomeracji Opolskiej – 19 dzieci 
 Szkoła Podstawowa Dobra 
Zorganizowanie dowozu uczniów z opiekunkami dopasowane do 
potrzeb . 
Liczba uczniów  -15 
Organizacja zajęć wyrównawczych: 
 -z j. polskiego, 
- zajęć w ramach innowacji pedagogicznej z przyrody, 
 -zajęć logopedycznych- 2 uczniów; 
-zajęć korekcyjno – kompensacyjnych – 6 uczniów 
-udział uczniów w spektaklach teatralnych – 39, 
-wycieczki szkolne- 38 uczniów 
-wyjazdy na basen Delfin do Krapkowic- 4 uczniów       
 -zajęcia świetlicowe – 24 uczniów 
-zajęcia sportowe –17 uczniów   
 
Szkoła Podstawowa Komorniki 
Zorganizowanie dowozu uczniów z opiekunkami dopasowane do 
potrzeb . 
Liczba uczniów  - 4 
organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać swoje 
zdolności, organizacja; 
zajęć wyrównawczych dla uczniów wymagających wsparcia – 1 uczeń; 
zajęć logopedycznych- 4 uczniów; 
zajęć korekcyjno – kompensacyjnych – 9 uczniów, 
zajęć logopedycznych 4 - uczniów 
Udział uczniów w wyjazdach na wycieczki – 64 uczniów; 
 
Szkoła Podstawowa Zielina 
Organizacja zajęć korekcyjno- kompensacyjnych – 5 uczniów 
Organizacja zajęć logopedycznych- 4 uczniów 
Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu. 
„Młodzi odkrywcy sekretów nauki”, 
Sztuczna inteligencja I- programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-
3”- 7 uczniów, kółko teatralne, SKS, zajęcia w ramach innowacji – 
etwinning-  
 - Udział w spotkaniach z autorami książek organizowanymi przez GBP 
odział w Zielinie- 30 
-  Działalność w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza- 10 
- Udział w wycieczce do Karpacza- 40 
- Organizacja wycieczek rowerowych- 10 
- Udział w zajęciach SKS 
Szkoła Podstawowa w Racławiczkach 
Zorganizowanie dowozu uczniów do szkoły z miejscowości Dziedzice, 
Smolarnia, Serwitut, Ścigów 48 uczniów 
- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać swoje 
zdolności, organizacja zajęć dla uczniów o specyficznych trudnościach 
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w nauce: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 7 uczniów, zajęcia 
logopedyczne – 3 uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -8 
uczniów, udział uczniów w wyjazdach na basen Delfin do Krapkowic – 
29 uczniów, wsparcie finansowe Rady Rodziców w związku z 
organizowaniem imprez szkolnych. 
Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach 
 organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 
- wycieczek dydaktycznych, 
- możliwość uczestnictwa w kulturze (lekcje biblioteczne, wyjazdy do 
kina i teatru), 
- wyjazdy na pływalnię Delfin w Krapkowicach. 
 
GOPS 
liczba rodzin którym przyznano stypendia socjalne- 48 
liczba dzieci korzystających z stypendiów socjalnych-  95 

4 Wspieranie uczniów 
uzdolnionych przyznawanie 
im stypendiów  
o charakterze socjalnym 
oraz  za wyniki w nauce 
nagród za osiągnięcia w 
olimpiadach 
przedmiotowych oraz 
osiągniecia w innych 
formach umożliwiający 
rozwój osobowościowy, 
intelektualny i 
sprawnościowy w miarę 
możliwości finansowych 
gminy, 

GOPS 
liczba rodzin którym przyznano stypendia socjalne- 48 
liczba dzieci korzystających z stypendiów socjalnych-  95 
Szkoła Podstawowa Dobra 
Liczba uczniów, którym przyznano nagrodę Wójta za średnią ocen oraz 
bardzo dobre wyniki w sporcie- 4 
Szkoła Podstawowa w Komornikach 
Liczba uczniów, którym przyznano nagrodę Wójta za średnią ocen oraz 
bardzo dobre wyniki w sporcie-  8 
Szkoła Podstawowa w Racławiczkach 
Liczba uczniów, którym przyznano nagrodę Wójta za średnią ocen oraz 
bardzo dobre wyniki w sporcie- 11 
Szkoła Podstawowa w Zielinie 
Liczba uczniów, którym przyznano nagrodę Wójta za średnią ocen za 
bardzo dobre wyniki w sporcie – 8 
Szkoła Podstawowa Strzeleczki 
Liczba uczniów, którym przyznano nagrodę Wójta za średnią ocen za 
bardzo dobre wyniki w sporcie - 42 

5 Popularyzowanie idei 
wolontariatu, wśród dzieci i 
młodzieży 

Szkoła Podstawowa w Dobrej 
Zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz Wiktorka – 39 uczniów 
Udział w WOŚP- 1 uczeń; 
Sprzedaż cegiełek na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych z 
fundacji „ Pomóż i Ty ” – 39 uczniów; 
Współpraca z Opolskim Stowarzyszeniem Rehabilitacji Neurologicznej 
i Funkcjonalnej – puszka w celu zbierania datków na rzecz 
podopiecznego stowarzyszenia W. Kotowicza – 100 osób; 
Zbiórka koców i karmy na rzecz Schroniska dla zwierząt w Opolu – 45 
osób 
Szkoła Podstawowa w Racławiczkach 
Zbieranie nakrętek plastikowych na rzecz dzieci potrzebujących 
Zbiórka karmy dla Opolskiego Schroniska  
Szkoła Podstawowa w Komornikach 
Zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz dzieci potrzebujących- 64 
uczniów, 
„ Szlachetna Paczka ”, dla rodziny ze Zdzieszowic 
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Szkoła Podstawowa w Zielinie 
Działania charytatywne wynikające z działalności SKW: 
- porządkowanie grobów – 7 uczniów 
- organizacja akcji „ Szlachetna Paczka „, 
- udział w ogólnopolskiej akcji „ Góra grosza”- 52 uczniów 
- udział w akcji charytatywnej – pomoc dla chorego Kacpra – 10 
uczniów 
- pakowanie paczek świątecznych dla obłożnie chorych- 8 uczniów, 
- organizacja wigilii szkolnej dla uczniów, nauczycieli, pracowników 
szkoły i emerytów w farskiej stodole – 10 uczniów 
- udział w opłatku dla seniorów w DK w Kujawach – 15 uczniów 
- Kolędnicy misyjni – 10 uczniów 
Szkoła Podstawowa  w Strzeleczkach 
 
Organizowanie akcji charytatywnych: 
„Choinki Nadziei ” - Dom Pomocy Społecznej Anna w Krapkowicach, 
„ Szlachetna Paczka ” 
- misja w Togo, 
- szkoła w Senegalu, 
- Kiermasz Bożonarodzeniowy 
 - zbiórka produktów dla zwierząt 
Organizacja pomocy koleżeńskiej, np. .w nauce 
GOPS Strzeleczki 
Włączenie się w ogólnopolską akcję „ Marzycielska Poczta „ - dla 
chorego dziecka z terenu naszej gminy 

6 Wzbogacanie i rozszerzanie 
oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych, w tym 
sportowo- rekreacyjnych i 
kulturalnych 

Szkoła Podstawowa Dobra 
SKS i basen 
Szkoła Podstawowa Racławiczki 
Wyjazdy na basen- liczba uczniów 32, 
Szkoła Podstawowa Strzeleczki 
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 
wycieczek dydaktycznych, 
możliwość uczestnictwa w kulturze ( lekcje biblioteczne, wyjazdy do 
kina i teatru ), 
wyjazdy na pływalnie Delfin w Krapkowicach, 
Szkolny Klub Sportowy 
Szkoła Podstawowa Zielina 
Udział w spotkaniach z autorami książek organizowanymi przez GBP 
odział w Zielinie- 30 
-  Działalność w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza- 10 
- Udział w wycieczce do Karpacza- 40 
- Organizacja wycieczek rowerowych- 10 
- Udział w zajęciach SKS 
Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach 
Spotkania autorskie z pisarzami; 
 dla dzieci- 4 
ilość uczestników – 220, 
dla dorosłych - 2 
liczba uczestników - 110 
Przedstawienia teatralne- 12  
Ilość uczestników -520 
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Wycieczka  autobusowa dla dzieci – do Rogowa Opolskiego do 
biblioteki starodruków  
Orlik Strzeleczki 
Regularnie z boisk „ Orlika „ korzysta młodzież , dzieci ,osoby dorosłe 
grające w piłkę nożną , siatkówkę i tenisa oraz z kompleksu skatepark. 
Lokalne kluby piłkarskie ze Strzeleczek, Dobrej, Łowkowic, Kujaw i 
Racławiczek , dzięki oświetleniu boiska po zmroku mogą prowadzić  
treningi zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym.  
Gmina : DK 
Zajęcia taneczne dla dzieci od 3-7 lat 
liczba uczestników 33 
Zajęcia taneczne dla dzieci od 7-11 lat, 
Liczba uczestników – 15 
zajęcia taneczne dla młodzieży  
liczba uczestników 18 
Zajęcia teatralne, 
liczba uczestników – 4 
zajęcia wokalne, 
liczba uczestników – 11 
Zajęcia plastyczne- 8 osób 
Zajęcia gimnastyki dla młodzieży i dorosłych 
Organizacja ferii zimowych i zajęć podczas wakacji letnich: 
Ferie zimowe 
- wyjazdy do kina Helios Opole 
liczba uczestników 93 
- wyjazd na lodowisko w Opolu 
liczba uczestników – 94 
hydropolis i wystawa klocków lego – 47 osób, 
Gminny Bal maskowy dla dzieci w Strzeleczkach – 70 osób 
Wakacje letnie : 
Wyjazdy: 
Kino Helios  
liczba uczestników -54 
Kąpielisko Zdzieszowice -2 
liczba uczestników – 72 
kino Helios Opole = Rolkowisko- 52 osoby 
Park Rozrywki Energylandia w Zatorze  
liczba uczestników – 56 
Gogoliński Klub Tenisowy 
liczba uczestników – 33 
Park linowy Opole „ 
Liczba uczestników – 50 
Park Rozrywki Energylandia w Zatorze- 56 

 
Cel operacyjny 3: 
Dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne i publiczne rodzin i dzieci mieszkających na terenie gminy 
 
Lp. Działanie operacyjne Zadanie 

1 Promowanie wśród rodzin i 
dzieci zdrowego stylu życia 
oraz przeprowadzenie badań 

Szkoła Podstawowa Dobra 
Realizacja projektów: 
„Śniadanie daje moc „-liczba uczestników-16; 
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stanu zdrowia dzieci i 
młodzieży. 

„Program dla szkół ”- liczba uczestników-39 
 Innowacja pedagogiczna- „ Uczniowie przyszłości „ – czas Tik- u” 
liczba uczestników – 42; 
„Zdrowy Dzień Rodziny ”- 80, 
Szkoła Promująca Zdrowie – 39 uczniów, 
Bezpieczny Puchatek – 28 uczniów 
Fluoryzacja, pomiar wzrostu, ważenie tornistrów- 38 uczniów 
Szkoła Podstawowa Racławiczki 
realizacja programów: 
„Program dla szkół„ 
liczba uczestników- 69 
„ Akademia Bezpiecznego Puchatka„ 
„ Piramida żywienia „ 
 - spotkania z policjantem – 82 uczniów 
Badania  przesiewowe badanie słuchu , wzroku, fluoryzacja – 82 
uczniów 
- wycieczka do Ogrodzieńca – 82 uczniów 
Udział w programie „ Dentobus „- opieka stomatologiczna 
 
Szkoła Podstawowa w Komornikach 
Realizacja projektów ; 
„Szklanka mleka „ 
liczba uczestników- 51 
„Owoce w szkole „   
liczba uczestników- 45 
 „ Śniadanie daje moc ” 
Liczba uczestników – 64  
„ Dzień Ziemi „ – 63 osoby, 
„ Powietrze bez śmieci „- - 15 osób 
„ Akademia Bezpiecznego Puchatka „ – 12 uczniów, 
- zajęcia SKS w szkole – 15 uczniów, 
- prezentacja multimedialna o zdrowym żywieniu – 64 uczniów, 
- pogadanka z prezesem PTTK ze Zdzieszowic na temat „ 
Bezpieczeństwa w górach „ 
- wycieczka do Wrocławia na basen- 10 osób 
Badania przesiewowe słuchu, wzroku, wagi i wady postawy , 
fluoryzacja – 63 
Udział w programie „ Dentobus „- opieka stomatologiczna 
Szkoła Podstawowa w Zielinie 
Realizacja programów: 
„ Program dla szkół- mleko i komponenty owocowo- warzywne dla 
uczniów klas I-V- liczba uczestników 40 
 ‘’Śniadanie daje moc „ –liczba uczestników 
15, 
Zajęcia z pedagogiem szkolnym na temat „Wiem co jem „ 
Przesiewowe badanie słuchu i wzroku, fluoryzacja- 52 uczniów 
Klub Bezpiecznego Puchatka- warsztaty dla uczniów, których celem 
jest uczenie bezpiecznych  zachowań. 
Liczba uczestników – 7 
- wyjście do ZOZ Zielina – zapoznanie się z pracą lekarza i pielęgniarki 
Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach 
Realizacja projektów, programów: 
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„Śniadanie daje moc „ 
„Trzymaj formę „ 
Przesiewowe badania  
liczba uczestników – 84 
Fluoryzacja- 101, 
pomiar wzrostu – 206  
czystość głów– 103 , 
opieka pielęgniarki- 266 osób 
 
Gmina, GOK 
Realizacja programu zajęć świetlicowych z elementami edukacji 
zdrowotnej i profilaktyki uzależnień „ Zdrowie na widelcu Organizacja  
zajęć świetlicowych o tematyce kulinarno- turystycznej –18 
uczestników, 
Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dla dzieci – 21 
uczestników 
Zajęcia jogi- prowadzone przez instruktora jogi dla mieszkańców 
gminy 
liczba uczestników – 12 
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate dla dzieci i młodzieży 
szkolnej – 20 uczestników, 
Zajęcia gimnastyki dla seniorów- 25 osób, 
 
Badania mammograficzne organizowane przez Opolski Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  
 
„ Biała Sobota „ ( terapeuta uzależnień, psycholog, dietetyk, logopeda 
pomiar ciśnienia, pomiar cukru we krwi ) 
liczba osób- 50, 
 

2 Podejmowanie działań 
mających na celu 
przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie i zapobieganie jej 
skutkom 

Zespół Interdyscyplinarny: 
liczba lokalnych programów – 1 
liczba Niebieskich Kart – 11 
liczba grup roboczych – 8 
GOPS 
3 rodzinom w konflikcie udzielono pomocy w formie mediacji, odbyło 
się 6 spotkań mediacyjnych. 
Programy socjoterapeutyczne: 
„Jesteśmy zgraną grupą „ - dla dzieci klas młodszych, 
„ Można inaczej „ – letnie wyjazdy dla dzieci z rodzin z problemami 
realizacja programu profilaktycznego dotyczącego zdrowego stylu 
życia i nabycia umiejętności unikania zachowań  ryzykownych. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
liczba skierowanych spraw – 11 w tym; 
liczba wniosków do sądu o zobowiązaniu do podjęcia leczenia 
odwykowego – 0, 
liczba skierowanych na badanie biegłych - 3 
Szkoła Podstawowa Komorniki 
Spotkanie z asystentem ds. nieletnich dla uczniów kl VI- 10 
uczestników. 
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Szkoła Podstawowa Racławiczki 
Spotkanie z asystentem ds. nieletnich dla uczniów kl VI- 10 uczestników 
 
Szkoła Podstawowa Strzeleczki 
Udział pedagoga w Zespole Interdyscyplinarnym, 
- indywidualne rozmowy pedagoga z dziećmi wymagającymi wsparcia 
- udział pedagoga w szkoleniu dotyczącym przemocy 
 
Szkoła Podstawowa Dobra 
Spotkanie edukacyjne dzielnicowego z rodzicami na temat zagrożeń 
( środków odurzających ) 
Warsztaty dla rodziców „Cyberzagrożenia w rozwoju dzieci i 
młodzieży” – ujęcie socjopedagogiczne, 
- spotkanie z prawnikiem, 
- lekcje wychowawcze. 
 
Szkoła Podstawowa Zielina 
Konkurs plastyczny „ Bezpieczny Internet „, 
Liczba uczestników -  10 
Konkurs plastyczny na temat zdrowego odżywiania w klasach I-III, 
Liczba uczestników- 30 
Spotkanie edukacyjne dzielnicowego z uczniami – 30 uczestników 

3 Opracowanie i realizowanie 
w placówkach oświatowych 
programów profilaktyczno- 
edukacyjnych w zakresie 
profilaktyki i uzależnień, 
przemocy w rodzinie i 
przestępczości oraz 
podejmowanie 
przedsięwzięć edukacyjno - 
informacyjnych 
poświęconych 
uzależnieniom oraz 
przemocy w rodzinie. 

Szkoła Podstawowa Strzeleczki ; 
- realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego, 
- opracowanie strategii działań wychowawczych i profilaktycznych. 
- spotkania z wychowawcą 
Szkoła Podstawowa Komorniki 
realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego- 64 uczniów 
„Nad przepaścią” – teatr w szkole dla klas IV-VI poświęcony 
problematyce narkotyków- 36 uczniów 
Szkoła Podstawowa w Zielinie 
Programy: 
„Młodzi odkrywcy sekretów nauki” 
Liczba uczniów 52 
„Zachowaj trzeźwy umysł” 
Program „ Akademia Bezpiecznego Puchatka”- liczba uczniów 7 
Spotkania z policjantem „ Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą 
Spotkania z z-cą komendanta PSP nt. Czujniki czadu 
Szkoła Podstawowa Racławiczki 
realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego-  82 uczniów 
Teatr edukacyjny „ W krainie bajtów  ”- 82 uczniów 
Szkoła Podstawowa w Dobrej 
Programy : 
„Klub Bezpiecznego Puchatka „ 
„Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki „ 
Gmina 
Gmina współpracuje ze wszystkimi szkołami w realizacji programów 
profilaktycznych 
Zrealizowano program zajęć świetlicowych z elementami edukacji 
zdrowotnej i profilaktyki uzależnień  
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4 Organizowanie spotkań z 
rodzicami poświęconych 
bezpieczeństwu młodzieży- 
włączanie rodziców w 
działalność edukacyjno – 
informacyjną.  

Wszystkie Szkoły Podstawowe: 
spotkania z: z policjantem ; Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą, 
Ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz 
warunków ewakuacji szkół, 
  

5 Zapewnienie rodzinom, 
dzieciom i młodzieży 
bezpieczeństwa na drodze i 
w miejscach publicznych jak 
place zabaw, boiska, miejsca 
do rekreacji 

Gmina: Zrealizowane remonty dróg i oświetlenia ulic w 2018r. 
1) Remont nawierzchni drogi – ul. Leśna w Zielinie 
2) Remont nawierzchni drogi – ul. Dębowa w Zielinie 
3) Remont nawierzchni drogi – ul. Opolska w Smolarni 
4) Remont nawierzchni drogi – łącznik ul. Głogowskiej i 

Prudnickiej w Kujawach (tzw. Glinik) 
5) Remont nawierzchni drogi – ul. Kąpielowa w Kujawach 
6) Remont nawierzchni drogi – ul. Żeromskiego w 

Racławiczkach 
7) Remont nawierzchni drogi – ul. Zamkowa w Mosznej 
8) Remont nawierzchni drogi – ul. Wiejska w Mosznej 
9) Remont nawierzchni drogi – ul. Leśna w Mosznej 

Remont nawierzchni drogi – ul. Powstańców Śląskich w 
Mosznej (w terenie zabudowanym) 

10) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Śl. w 
Mosznej – etap II 

11) Wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na 
ledowe w Strzeleczkach – ul. Młyńska 

 
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 2015- 2019 ustanowiony został uchwałą nr VII/23/15 Rady Gminy 
Strzeleczki z dnia 26 lutego 2015 r. 
 
Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności prowadzonych oddziaływań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska 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 2018 r do zespołu wpłynęło 11 Niebieskich Kart. W ramach 
działań w 3 przypadkach udzielono poradnictwa psychologicznego, w 4 przypadkach 
poradnictwa prawnego, a w pozostałych przypadkach, stały monitoring i poradnictwo 
socjalne.  
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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 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
XVI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

Rada Gminy kadencji 2014-2018 podjęła w 2018 r. 63 uchwały na 12 sesjach, z czego dwie uchwały unieważniono w części (oraz XL/279/18 z 30.04.2018 r.),  
a jedną w całości (Zmian budżetu gminy w 2018 r. Rada dokonywała 10-krotnie. 
Rada Gminy kadencji 2018-2023 podjęła w 2018 r. 22 uchwały na 3 sesjach, żadna z uchwał nie została unieważniona.  Zmian budżetu gminy w 2018 r. Rada 
dokonywała 2-krotnie. 
 

Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru lub sądy administracyjne: 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.46.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały  
nr XLVII/278/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 
publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki 11.06.2018  poz. 1751; 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.1.47.2018.KN Wojewody Opolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały  
nr XLVII/279/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół  
i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzeleczki 11.06.2018 poz. 1752; 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.742.10.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 03.08.2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr L/301/18 Rady 
Gminy Strzeleczki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki. 

 

Lp. Nr  Data W sprawie Wejście w życie DZ. U. W. O. Uwagi Numer sesji 

1. XLIII/252/18 25.01.2018 zmian budżetu gminy na 2018 r. z dn. podjęcia 02.02.18 
poz. 318   

XLIII SESJA RG 
2. XLIII/253/18 25.01.2018 zmiany uchwały wieloletniej prognozy 

finansowej z dn. podjęcia     

3. XLIII/254/18 25.01.2018 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu 

z dn. podjęcia     
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4. XLIII/255/18 25.01.2018 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu 

z dn. podjęcia     

5. XLIII/256/18 25.01.2018 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla 
bezdomnych 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O 

31.01.18 
poz. 286   

6. XLIII/257/18 25.01.2018 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Strzeleczki na rok 2018 

z dn. podjęcia     

7. XLIII/258/18 25.01.2018 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych 
komisji Rady Gminy z dn. podjęcia     

8. XLIII/259/18 25.01.2018 zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 
Rady Gminy Strzeleczki na 2018 r. z dn. podjęcia     

9. XLIII/260/18 25.01.2018 określenia zasad przyznawania diet sołtysom 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O 

01.02.18 
poz. 297 

XXVII/176/13 z 28.05.2013 r. 
traci moc 

10. XLIII/261/18 25.01.2018 ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania 
diet dla radnych 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

31.01.18 
poz. 287 

XXIV/142/12 z 28.12.2012 r.  
traci moc 

11. 

XLIV/262/18 22.02.2018 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O 

28.02.18 
poz. 539 

  

XLIV SESJA RG 
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12. 

XLIV/263/18 22.02.2018 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze oraz 
określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych 
szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O 

28.02.18 
poz. 540 

XXXV/204/17 z 25.05.2017 r.  
traci moc 

13. 

XLIV/264/18 22.02.2018 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Strzeleczki w roku 
2018” 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O 

28.02.18 
poz. 541 

 

14. 

XLV/265/18 22.03.2018 

udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie 
zadania realizowanego przez Uniwersytet 
Opolski pn. "Modernizacja obiektu 
dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy 
ul. Oleskiej 48 w Opolu" 

z dn. podjęcia 

    

XLV SESJA RG 

15. 

XLV/266/18 22.03.2018 

udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Trójcy Świętej w Kujawach na prace 
konserwatorskie przy instrumencie 
organowym Rieger - demontaż piszczałek z 
wiatrownicy, renowacja wiatrownic I i II 
Manuału i Pedału, naprawa kontuaru 

z dn. podjęcia   

  

16. 
XLV/267/18 22.03.2018 zmian budżetu gminy na 2018 r. z dn. podjęcia 04.04.18 

poz. 997   
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17. 

XLV/268/18 22.03.2018 
podziału gminy Strzeleczki na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O 

29.03.18 
poz. 864 

XXI/123/12 z 13.09.201 r.  
traci moc 

 wysłano KBW Opole 26.03.2018 

18. 

XLV/269/18 22.03.2018 
podziału gminy Strzeleczki na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O 

29.03.18 
poz. 865 

XXI/123/12 z 13.09.2012 r.  
traci moc 

wysłano KBW Opole 26.03.2018 

19. 
XLV/270/18 22.03.2018 zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości 

Racławiczki na lata 2018 - 2023" z dn. podjęcia   
  

20. 

XLV/271/18 22.03.2018 

zmiany uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy 
Strzeleczki z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości 
Strzeleczki na lata 2011 - 2018" 

z dn. podjęcia   

  

21. 
XLVI/272/18 11.04.2018 zmian budżetu gminy na 2018 r. z dn. podjęcia 18.04.2018 

poz. 1288   

XLVI SESJA RG 

22. XLVI/273/18 11.04.2018 zmiany uchwały wieloletniej prognozy 
finansowej z dn. podjęcia 

    

23. XLVI/274/18 11.04.2018 

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa, określenia 
inkasentów, terminu płatności dla inkasentów 
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

16.04.2018 
poz. 1268 

XXXIX/235/17 z 26.10.2017 r. 
traci moc 
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24. XLVI/275/18 11.04.2018 
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

16.04.2018 
poz. 1269 

XXXIX/236/17 z 26.10.2017 r. 
traci moc 

25. XLVII/276/18 26.04.2018 zmian budżetu gminy na 2018 r. z dn. podjęcia 10.05.2018 
poz. 1500   

XLVII SESJA RG 

26. XLVII/277/18 26.04.2018 zmiany uchwały wieloletniej prognozy 
finansowej z dn. podjęcia 

    

27. XLVII/278/18 26.04.2018 

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Strzeleczki 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

 

XXIX/161/16 z 29.12.2016 r.  
traci moc 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 
PN.III.4131.1.46.2018.KN Wojewody 
Opolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w 
sprawie stwierdzenia nieważności 

części uchwały  

28. XLVII/279/18 26.04.2018 

zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki 
dzieciom uczęszczającym do szkół i 
przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Strzeleczki 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

08.05.2018 
poz. 1435 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 
PN.III.4131.1.47.2018.KN Wojewody 
Opolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w 
sprawie stwierdzenia nieważności 

części uchwały  

29. XLVII/280/18 26.04.2018 przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzeleczkach  

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

08.05.2018 
poz. 1437 

XXII/130/12 z 25.10.2012 r.  
traci moc 

30. XLVII/281/18 26.04.2018 przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny w 
Gminie Strzeleczki na lata 2018-2020" z dn. podjęcia   
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31. XLVII/282/18 26.04.2018 

przystąpienia Gminy Strzeleczki do realizacji 
projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - 
wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej – II edycja” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, jako Partner 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 
Opolu 

z dn. podjęcia 

    

32. XLVIII/283/18 30.05.2018 zmiany budżetu gminy na 2018 r. z dn. podjęcia 11.06.2018 
poz. 1739   

XLVIII SESJA RG 

33. 
XLVIII/284/18 30.05.2018 udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Opolskiemu z dn. podjęcia 
    

34. 
XLVIII/285/18 30.05.2018 zmiany uchwały wieloletniej prognozy 

finansowej z dn. podjęcia 
    

35. 
XLVIII/286/18 30.05.2018 

sprzedaży w trybie przetargowym 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Strzeleczki 

z dn. podjęcia 
    

36. 
XLVIII/287/18 30.05.2018 

sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Strzeleczki w trybie przetargu 
ograniczonego 

z dn. podjęcia 
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37. 

XLVIII/288/18 30.05.2018 

zaopiniowania projektu uchwały Rady 
Powiatu Krapkowickiego w sprawie podziału 
Powiatu Krapkowickiego na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich numerów i granic oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym 

z dn. podjęcia 

  

Przekazano Staroście i Radzie 
Powiatu Krapkowickiego 

04.06.2018 

38. 
XLIX/289/18 07.06.2018 zmiany budżetu gminy na 2018 r. z dn. podjęcia 15.06.2018 

poz. 1781   

XLIX SESJA RG 

39. 
XLIX/290/18 07.06.2018 zmiany uchwały wieloletniej prognozy 

finansowej z dn. podjęcia 
    

40. 

XLIX/291/18 07.06.2018 

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa, określenia 
inkasentów, terminu płatności dla inkasentów 
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

11.06.2018 
poz. 1740 

XLVI/274/18 z 11.04.2018 r.  
traci moc 

41. 

XLIX/292/18 07.06.2018 
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

11.06.2018 
poz. 1741 

XLVI/275/18 z 11.04.2018 r.  
traci moc 

42. 

XLIX/293/18 07.06.2018 opłaty targowej 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

11.06.2018 
poz. 1742 

XXXIX/237/17 z 26.10.2017 r. 
traci moc 

43. 

XLIX/294/18 07.06.2018 
ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom 
stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki 
w nauce i osiągnięcia sportowe 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

11.06.2018 
poz. 1743 

VIII/36/15 z 26.03.2015 r.  
traci moc 

44. L/295/18 28.06.2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 
wykonania budżetu gminy za 2017 r. z dn. podjęcia 

    
L SESJA RG 
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45. L/296/18 28.06.2018 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 
2017 r. 

z dn. podjęcia 
    

46. L/297/18 28.06.2018 zmian budżetu gminy na 2018 r. z dn. podjęcia 11.07.2018 
poz. 2120   

47. L/298/18 28.06.2018 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 
gminy na 2018 r. z dn. podjęcia 11.07.2018 

poz. 2121   

48. L/299/18 28.06.2018 udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Krapkowice z dn. podjęcia 

    

49. L/300/18 28.06.2018 ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy 
Strzeleczki z dn. podjęcia 

  

XIV/73/15 z 22.10.2015 r. traci 
moc 

50. L/301/18 28.06.2018 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Strzeleczki 

z dn. podjęcia 

 

X/36/99 z 29.04.1999 r. traci moc  
UNIEWAŻNIONA W CAŁOŚCI 
DECYZJĄ z dn. 03.08.2018 r. 

IN.I.742.10.2018.AD 

51. L/302/18 28.06.2018 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz w sprawie 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Strzeleczki 

z dn. podjęcia 

  

IX/42/15 z 23.04.2015 r.  
traci moc 

52. LI/303/18 27.08.2018 zmian budżetu gminy na 2018 r. z dn. podjęcia 04.09.2018 
poz. 2383   

LI SESJA RG 53. LI/304/18 27.08.2018 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 
gminy na 2018 r. z dn. podjęcia 04.09.2018 

poz. 2384   

54. LI/305/18 27.08.2018 zmiany uchwały wieloletniej prognozy 
finansowej z dn. podjęcia 
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55. LI/306/18 27.08.2018 
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w 
wyborach organów jednostek samorządu 
terytorialnego zarządzonych na dzień 

z dn. podjęcia 03.09.2018 
poz. 2371 

  

56. LI/307/18 27.08.2018 przyjęcia Regulaminu Ośrodka 
Wypoczynkowego w Dobrej z dn. podjęcia 03.09.2018 

poz. 2372   

57. LII/308/18 27.09.2018 zmian budżetu gminy na 2018 r. z dn. podjęcia 11.10.2018 
poz. 3174   

LII SESJA RG 

58. LIII/309/18 25.10.2018 zmian budżetu gminy na 2018 r. z dn. podjęcia 13.11.2018 
poz. 3174   

LIII SESJA RG 59. LIII/310/18 25.10.2018 zmiany uchwały wieloletniej prognozy 
finansowej z dn. podjęcia 

    

60. LIII/311/18 25.10.2018 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 
gminy na 2018 r. z dn. podjęcia 13.11.2018 

poz. 3175   

61. LIV/312/18 08.11.2018 
określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych 

z dn. podjęcia 09.11.2018 
poz. 3176 

  
LIV SESJA RG 

62. LIV/313/18 08.11.2018 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych 
komisji Rady Gminy z dn. podjęcia 

    

63. LIV/314/18 08.11.2018 uchwalenia Statutu Gminy Strzeleczki z dn. podjęcia 09.11.2018 
poz. 3152   

1. I/1/18 22.11.2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy z dn. podjęcia     
I SESJA RG 

2. I/2/18 22.11.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy z dn. podjęcia     

3. II/3/18 29.11.2018 wyboru stałych komisji Rady Gminy z dn. podjęcia     

II SESJA RG 
4. II/4/18 29.11.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok z dn. podjęcia 10.12.2018 

poz. 3426   

5. II/5/18 29.11.2018 zmiany uchwały wieloletniej prognozy 
finansowej z dn. podjęcia     
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6. II/6/18 29.11.2018 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 
gminy na 2018 r. z dn. podjęcia 10.12.2018 

poz. 3427   

7. II/7/18 29.11.2018 ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania 
diet dla radnych 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

05.12.2018 
poz. 3356 

XLIII /261/18 z 25.01.2018  
traci moc 

8. II/8/18 29.11.2018 ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy 
Strzeleczki z dn. podjęcia   L/300/18 z 28.06.2018  

traci moc 

9. II/9/18 29.11.2018 zasad obciążania nieruchomości gminnych 
służebnościami przesyłu 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

20.12.2018 
poz. 3623   

10. II/10/18 29.11.2018 
zasad udzielania dotacji celowych ze środków 
budżetu Gminy Strzeleczki za realizacje 
inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

05.12.2018 
poz. 3357   

11. II/11/18 29.11.2018 

przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzonymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2019 

z dn. podjęcia     

12. III/12/18 19.12.2018 uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. 01.01.2019 04.01.2019 
poz. 53   

III SESJA RG 13. III/13/18 19.12.2018 zmiany uchwały wieloletniej prognozy 
finansowej z dn. podjęcia     

14. III/14/18 19.12.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok z dn. podjęcia 04.01.2019 
poz. 54   
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15. III/15/18 19.12.2018 
przyjęcia "Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy 
Strzeleczki" 

z dn. podjęcia   
XXVII/213/05 z 28.04.2015 i 

XIII/78/11 29.12.2011  
tracą moc 

16. III/16/18 19.12.2018 

podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania dla osób 
objętych programem wieloletnim "Posiłek w 
szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

21.12.2018 
poz. 3643 

XXXVII/228/14 z 20.04.2014  
traci moc 

17. III/17/18 19.12.2018 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania dla osób objętych programem 
wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na 
lata 2019 - 2023 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

21.12.2018 
poz. 3644   

18. III/18/18 19.12.2018 
przyjęcia programu osłonowego Gminy 
Strzeleczki "Posiłek dla dzieci i uczniów" na 
lata 2019 - 2023 

z dn. podjęcia     

19. III/19/18 19.12.2018 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszenia w 
Dz.U.W.O. 

27.12.2018 
poz. 3692   

20. III/20/18 19.12.2018 
skargi na bezczynność Wójta Gminy 
Strzeleczki w przedmiocie udzielania 
informacji publicznych na złożony wniosek 

z dn. podjęcia     

21. III/21/18 19.12.2018 

skargi na bezczynność Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Strzeleczkach w 
przedmiocie udzielania informacji publicznych 
na złożony wniosek 

z dn. podjęcia     
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22. III/22/18 19.12.2018 
wyboru przedstawicieli Gminy Strzeleczki do 
Związku Gmin "Aqua Silesia" z siedzibą w 
Głogówku 

z dn. podjęcia     
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	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.

