
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2020 

 



 
RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2019 ROK 2 

 

WSTĘP  

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 
gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Strzeleczki w 2019 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 31.12.2019 roku zamieszkiwało  7.191 osób, z tego w Strzeleczkach 1.557 
osób. Gęstość zaludnienia wynosi 61,46 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 31.12.2019r. 

Nazwa miejscowości/ liczba mieszkańców 
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) 

 

Gmina Strzeleczki 7191 

Sołectwa i Przysiółki 

Dobra 778 

Dziedzice 413 

Komorniki 493 

Kujawy 643 

Łowkowice 585 

Moszna 313 

Pisarzowice 422 

Racławiczki 748 

Smolarnia 309 
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Strzeleczki 1557 

Ścigów 325 

Wawrzyńcowice 67 

Zielina 538 

 

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: 

 2016 2017 2018 2019 

Urodzenia 81 85 82 88 

Zgony 79 93 100 95 

 

Seniorzy: 

 Kobiety Mężczyźni 

60+ 854  

65+  436 

 

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 
 

Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy: 
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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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Dochody gminy w latach 2008-2019 

 

Wydatki gminy w latach 2008-2018 

 

Kwota zobowiązań finansowych Gminy Strzeleczki w stosunku do wykonanych dochodów ogółem 
w latach 2014-2019 
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Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku 

Sołectwo Dobra 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 851,86 

  
90015 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 20 819,22 
Projekt oświetlenia na ul. Prudnickiej 3 500,00 
Montaż lamp ulicznych na ul. Ogrodowej i Sportowej 17 319,22 

90095 
Pozostała działalność 4 032,64 

Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych 4032,64 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 998,99 

  92195 
Pozostała działalność 2 998,99 
Organizacja imprez okolicznościowych 2 998,99 

926 Kultura fizyczna 7 000,00 

  92695 
Pozostała działalność 7 000,00 
Odtworzenie studni na boisku sportowym 7 000,00 

    Ogółem sołectwo 34 850,85 
 

Sołectwo Dziedzice 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
010 Rolnictwo i łowiectwo 4300,00 

  01095 
Pozostała działalność 4 300,00 
Czyszczenie rowów melioracyjnych 4 300,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 779,15 

  90095 

Pozostała działalność 9 779,15 
Zakup ławek i stołów do namiotu 4 400,00 
Zakup oświetlenia do namiotu 1 000,00 

Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych 213,20 
zakup namiotu biesiadnego 4 000,00 
zakup materiałó remontowych 165,95 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 985,70 

  92195 

Pozostała działalność 7 985,70 
Zakup wyposażenia do świetlicy 3 522,08 
Organizacja integrujących imprez sołeckich 3 360,00 
Zakup materiałów do remontu świetlicy 1103,62 

    Sołectwo Ogółem 22 064,85 
 

Sołectwo Kujawy 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
600 Transport i łączność 20000,00 

  60016 
Drogi publiczne gminne 20000,00 
Remont drogi łącznika ul. Głogowskiej z Prudnicką 20000,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2000,00 
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2000,00 
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zakup sprzętu dla OSP Zielina 2000,00 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 199,96 

  90095 
Pozostała działalność 5 199,96 
Zakup ławek wokół stawu 5 199,96 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 196,53 

  92195 
Pozostała działalność  2 196,53 
Organizacja imprez wiejskich 2 196,53 

    Ogółem sołectwo 29 396,49 
 

Sołectwo Łowkowice 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 000,00 

  75412 
Ochotnicze straże pożarne 8000,00 
Remont remizy i zakup wyposażenia dla OSP 8000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15889,30 

  90095 

Pozostała działalność 15889,30 
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 9608,13 
Zakup piłkołapu na boisko obok placu zabaw 5500,00 

Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych, bieżące 
remonty 781,17 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2154,00 

  92195 
Pozostała działalność 2154,00 
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Komornikach 1500,00 
Doposażenie biblioteki 654,00 

926  Kultura fizyczna 1999,98 

  92695 
Pozostała działalność 1999,98 
Doposażenie boiska sportowego  1999,98 

    Ogółem sołectwo 28 043,28 
 

Sołectwo Komorniki 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
010 Rolnictwo i łowiectwo  4 200,00 

  01095 
Pozostała działalność 4 200,00 
Czyszczenie rowów melioracyjnych 4 200,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 

  75412 
Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 
Remont remizy OSP 2 000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 237,98 

  90095 
Pozostała działalność 11 237,98 
Zakup materiałów do pielęgnacji i upiększenie terenów zielonych 3 137,98 
zakup i montaż urządzeń do siłowni na świeżym powietrzu 8100,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 989,78 

  92195 
Pozostała działalność 4 989,78 
Remont świetlicy wiejskiej w Komornikach 3490,34 
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Doposażenie świetlicy 499,44 
Doposażenie biblioteki 1000,00 

926 Kultura fizyczna  2000,00 

  92695 

Pozostała działalność 2000,00 
Zakup wyposażenia szatni na boisku 2000,00 

    ogółem sołectwo: 24 427,76 
 

Sołectwo Moszna 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 199,00 

  75412 
Ochotnicze straże pożarne 5 199,00 
Zakup wyposażenia dla OSP Moszna 5 199,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 173,00 

  

90015 
Oświetlenie ulic, placów i dróg 9 978,84 
Budowa oświetlenia ulicznego w Urszulanowicach 9 978,84 

90095 
Pozostała działalność 2 194,16 

Organizacja spotkań integracyjnych 2 194,16 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 734,59 

 92195 
Pozostała działalność 1 734,59 
Organizacja spotkań integracyjnych 1 734,59 

    Ogółem sołectwo 19 106,59 
 

Sołectwo Pisarzowice 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 959,49 

  75412 
Ochotnicze straże pożarne 16 959,49 
Remont toalet w remizie OSP 11 609,49 
Zakup sprzętu dla jednostki OSP Pisarzowice 5 350,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 728,31 

  90095 

Pozostała działalność 5 728,31 
Zakup witacza 1 959,40 

Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu drogi gminnej w 
kierunku Strzeleczek 2 499,83 

Materiały do utrzymania terenów zielonych  1 269,08 

    Ogółem sołectwo: 22 687,80 
 

Sołectwo Racławiczki 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3874,50 

  90095 
Pozostała działalność 3874,50 
Zakup materiałów do montażu dwóch tablic 1476,00 
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Montaż dwóch tablic 2398,50 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 608,26 

  92195 
Pozostała działalność 608,26 
Organizacja imprez wiejskich 608,26 

926 Kultura fizyczna 30000,00 

  
92695 

Pozostała działalność  30000,00 
zakup działki zabudowanej na ul. Polnej przy LZS Racławiczki 30000,00 

    Ogółem sołectwo 34 482,76 
 

Sołectwo Smolarnia 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 100,00 

  1095 
Pozostała działalność 3 100,00 
Czyszczenie i zabezpieczenie rowów melioracyjnych 3 100,00 

600 Transport i łączność 2 000,00 

  60016 
Drogi publiczne gminne 2 000,00 
Remont drogi gminnej 2 000,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 937,99 

  75412 
Ochotnicze straże pożarne 937,99 
Zakup mundurów i wyposażenia dla OSP 937,99 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 047,25 

  90095 

Pozostała działalność 6 047,25 
Zakup materiałów i utrzymanie terenów zielonych 248,25 
Zakup namiotu biesiadnego 2000 

Zakup stolików i ławek 800 
zakup kosiarki 2 999,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5499,24 

  92195 
Pozostała działalność 5499,24 
Organizacja imprezy sołeckiej 1999,24 
Zakup strojów na dożynki 3 500,00 

926 Kultura fizyczna 699,87 

  92695 
Pozostała działalność 699,87 
Koszenie boiska 699,87 

    Ogółem sołectwo 18 284,35 
 

Sołectwo Strzeleczki 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
600 Transport i łączność 34 130,50 

  60016 
Drogi publiczne gminne 34 130,50 
Wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnej 30 630,50 
Remont chodnika przy ul. Sobieskiego 3 500,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 499,80 
  92195 Pozostała działalność 1 499,80 
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Organizacja imprez ludowo-integracyjnych 1 499,80 
    Ogółem sołectwo 35 630,30 

 

Sołectwo Ścigów 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
600 Transport i łączność 2 000,00 

  
90015 

Drogi publiczne i gminne 2 000,00 

  Czyszczenie zbiornika wodnego na ul. Wiejskiej 2 000,00 
    
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 389,00 

  75412 
Ochotnicze straże pożarne 1 389,00 
Zakup wyposażenia dla OSP Ścigów 1 389,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
  1 480,05 

  90095 
Pozostała działalność 1 480,05 
Zakup materiałów do utrzymania porządku na placu zabaw 1 180,05 
Zakup i montaż skrzynki prądowej na placu zabaw 300,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3671,64 

  92195 
Pozostała działalność 3671,64 
Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej oraz materiałów biurowych 2303,71 
Organizacja imprez ludowych - integracyjnych 1367,93 

926 Kultura fizyczna 9881,6 

  92695 
Pozostała działalność 9881,6 
Zakup i montaż piłkochwytów na boisko 4889,7 
Zakup i montaż ogrodzenia na boisku 4991,9 

    Ogółem sołectwo 18 422,29 
 

Sołectwo Wawrzyńcowice 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 
600 Transport i łączność 9 514,81 

  60016 
Drogi publiczne gminne 9 514,81 
Remont drogi polnej 9 514,81 

    Ogółem sołectwo: 9 514,81 
 

Sołectwo Zielina 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 475,00 

  75412 
Ochotnicze straże pożarne 2 475,00 
Zakup wyposażenia dla OSP Zielina 2 475,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 600,66 

  90095 
Pozostała działalność 20 600,66 

Zakup wyposażenia na plac zabaw - wybrukowanie terenu, 
wykonanie projektu budowlanego 13 479,70 
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Zakup stołu do tenisa stołowego z laminatu 3 349,00 
Zakup rynny na plac zabaw 408,28 
Zakup siatki do piłkołapu 622,72 
zakup zestawu do koszykówki 2 243,00 
Zakup oświetlenia chodnikowego 497,96 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 717,82 

  92195 

Pozostała działalność 2 717,82 
Doposażenie biblioteki 500,00 
Wydatki na organizację imprez na terenie sołectwa 1048,82 
Zakup sprzętu nagłaśniającego 1169,00 

926 Kultura fizyczna 1 800,00 

  92695 
Pozostała działalność 1 800,00 
Zakup strojów i sprzętu sportowego 1 800,00 

      27 593,48 
 

Łącznie w roku 2019 fundusz sołecki został zrealizowany w kwocie 324.505,61 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)  
oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506  
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 31.12.2019 r. Gmina Strzeleczki posiada: 

1. grunty o powierzchni 287,6052 ha stanowiące: 
• mienie przejęte z mocy prawa w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – 

przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialny i ustawę o pracownikach 
samorządowych, 

• mienie gminy przejęte na wniosek w trybie art. 5 ust. 4 w/w ustawy, 
• nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym. 

2. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste stanowią 2,7770 ha. 
3. W 2019  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] 
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1. 
Nieruchomość 
gruntowa 
zabudowana 

Umowa darowizny 0,0730 
Dz. nr 272/1 i 272/4 

k.m. 2 Kujawy 
03.07.2019 0,00 

2. 
Nieruchomość 
gruntowa 
zabudowana 

Umowa darowizny 0,1460 
Dz. nr 373 k.m. 2 

Racławiczki 
03.07.2019 0,00 

3. 
Nieruchomość 
gruntowa 
zabudowana 

Umowa darowizny 0,0554 
Dz. nr 349 k.m. 1 

Komorniki 
03.07.2019 0,00 

4. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Tryb bezprzetargowy 0,0908 
Dz. nr 310/1  

k.m. 4 Moszna 
18.12.2019 66 330,00 

5. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Tryb bezprzetargowy 0,0987 
Dz. nr 1/1 k.m. 1 

Moszna 
18.12.2019 38 610,00 

6. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Tryb bezprzetargowy 0,1010 
Dz. nr 321/2 k.m. 4 

Moszna 
18.12.2019 65 340,00 

7. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Tryb bezprzetargowy 0,0250 
Dz. nr 321/3 k.m. 4 

Moszna 
18.12.2019 3 960,00 

8. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Tryb bezprzetargowy 1,4940 
Dz. nr 321/4 k.m. 4 

Moszna 
18.12.2019 103 950,00 

Razem  2,0839   278 190,00 

 
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 
niezabudowana 

Umowa sprzedaży 0,2108 Dz. nr 709/5 k.m. 1 
Łowkowice 18.07.2019 44 700,00 

2. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Umowa przeniesienia 
własności 

nieruchomości 
1,2500 Dz. nr 37/3 k.m. 1 

Dziedzice 29.11.2019 0,00 

3. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Umowa przeniesienia 
własności 

nieruchomości 
0,0440 Dz. nr 46/3 k.m. 11 

Strzeleczki 29.11.2019 0,00 

4. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Umowa przeniesienia 
własności 

nieruchomości 
0,0440 Dz. nr 172/2 k.m. 3 

Smolarnia 29.11.2019 0,00 
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5. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Umowa przeniesienia 
własności 

nieruchomości 
0,0440 Dz. nr 172/3 k.m. 3 

Smolarnia 29.11.2019 0,00 

6. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Umowa przeniesienia 
własności 

nieruchomości 
0,0440 Dz. nr 186/2 k.m. 3 

Smolarnia 29.11.2019 0,00 

7. 
Nieruchomość 
gruntowa 
zabudowana 

Umowa przeniesienia 
własności 

nieruchomości 
0,3783 Dz. nr 77/2 k.m. 5 

Dobra 29.11.2019 0,00 

8. 
Nieruchomość 
gruntowa 
zabudowana 

Umowa sprzedaży 0,3538 Dz. nr 381/6 k.m. 2 
Racławiczki 12.12.2019 104 600,00 

9. 
Nieruchomość 
gruntowa 
zabudowana 

Umowa sprzedaży 0,3223 Dz. nr 298/6 
k.m. 4 Moszna 20.12.2019 1 808 012,67 

Razem  2,6912   1 957 312,67 

 

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

5. Dochody z majątku gminy w roku 2019 wyniosły : 
- z tytułu dzierżawy (z przeznaczeniem pod reklamę)  2 550,00 zł; 
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 3 392,93 zł; 
- z tytułu najmu mieszkań 130 575,91 zł plus 650,22 zł – odsetki; 
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali 

(w tym płatności za nieruchomości sprzedane we wcześniejszych latach rozłożone  
na raty) 298 401,44 zł; 

- z tytułu użytkowania wieczystego 3 104,44 zł; 
- z tytułu użytkowania nieruchomości 516,22 zł; 
- z tytułu ustanowienia służebności gruntowej 3 000,00 zł; 
- z tytułu użytkowania ruchomości 8 000,00 zł; 
- z tytułu sprzedaży złomu 432,05 zł. 

 

Gospodarowanie mieniem Gminy Strzeleczki odbywa się na podstawie ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którą do gminnego zasobu 
nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności i nie zostały 
oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania 
wieczystego gminy. 

Gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gminy 
i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa 
mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, 
a także na realizację innych celów publicznych. 

Podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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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 2019 roku ogólna powierzchnia mienia komunalnego wynosiła 287,6052 
ha, natomiast powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste to 2,7770 ha. 
W użytkowanie wieczyste zostały oddane grunty przeznaczone tylko pod działalność 
gospodarczą. 

Gminny zasób mieszkaniowy składa się z 23 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1424,52 m2. 
W zasobie znajduje się również 11 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej  
862,01 m2. Wpływy z najmu lokali wyniosły w 2019 r. - 130 575,91 zł. 

Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki obejmuje 13 umów 
dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolne. Łączna powierzchnia gruntów 
dzierżawionych wynosi 6,8791 ha. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2019 r. - 3 392,93 zł. 
Trwały zarząd został ustanowiony na rzecz następujących jednostek organizacyjnych: 

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

W 2019 r. zbyto w formie darowizny z gminnego zasobu 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 
0,2744 ha. 

5 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,8095 ha zostało zbytych z mienia Gminy w trybie 
bezprzetargowym za łączną kwotę 278 190,00 zł. 

Na mienie Gminy zostały nabyte 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8869 ha za łączną 
kwotę 1 957 312,67 zł. 

Własność 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,8043 ha została przeniesiona na rzecz 
Gminy w formie nieodpłatnej. 

V. GOSPODARKA ODPADAMI, GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

W 2019 r., tak jak w latach poprzednich, Gmina Strzeleczki objęła systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe. 
Liczba nieruchomości, od których odebrano odpady komunalne wyniosła 2 039.  
 
Właściciele nieruchomości złożyli 2 067 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (stan na 31.12.2019 r.). Selektywny sposób gromadzenia odpadów 
komunalnych zdeklarowało 98,8 % gospodarstw domowych, a 1,2 % zadeklarowało zbiórkę 
odpadów w sposób nieselektywny. 
 
Łączna ilość wszystkich odebranych odpadów komunalnych w 2019 r. wniosła 2 944,42 Mg,  
z czego odpadów selektywnie zebranych było 1 438,4 Mg – co stanowiło 48% ogółu 
odebranych w ramach systemu odpadów komunalnych, natomiast odpadów 



 
RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2019 ROK 16 

niesegregowanych (zmieszanych) było 1 506,02 Mg, co w stosunku do 2018 r. stanowiło 
spadek o 119,78 Mg. 
 
Na wykresach nr 1 i nr 2 przedstawiono ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Strzeleczki w 2019 r. z podziałem na poszczególne frakcje odpadów. 
 

Wykres nr 1: Ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzeleczki [Mg]. 
 

 
Wykres nr 2: Ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzeleczki [%]. 
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Odebrane od mieszkańców Gminy Strzeleczki odpady komunalne przekazywane były do 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Dzierżysławiu.  
Zarządcą instalacji jest firma Naprzód, Sp. z o.o. Rydułtowy, ul. Raciborska 144 B. 
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w 2019 roku nie uległy 
zmianie w stosunku do poprzedniego roku i wyniosły odpowiednio: 
 

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych: 
 

Rodzaj gospodarstwa 
domowego 

Stawki opłaty za gospodarstwo 
przy selektywnym zbieraniu 

odpadów 

Stawki opłaty za gospodarstwo 
przy nieselektywnym zbieraniu 

odpadów 
jednoosobowe 12,50 zł 25,00 zł 
dwuosobowe 25,00 zł 50,00 zł 
trzyosobowe 37,50 zł 75,00 zł 
czteroosobowe 50,00 zł 100,00 zł 
pięcioosobowe 62,50 zł 125,00 zł 
powyżej 5 osób 62,50 zł + 1 zł dodatkowo od 

każdej kolejnej osoby 
125,00 zł + 25 zł 
dodatkowo od 
każdej kolejnej 
osoby 

 
2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych: 

 
Nieselektywnie zbierane odpady komunalne: 

Wysokość miesięcznej 
opłaty za opróżnienie 

pojemnika 

Stawki opłaty w przypadku 
selektywnej zbiórki 

odpadów 

Stawki opłaty za 
gospodarstwo przy 

selektywnym zbieraniu 
odpadów 

Pojemnik 120 l 33,00 zł 66,00 zł 
Pojemnik 240 l 66,00 zł 132,00 zł 
Pojemnik 660 l 180,00 zł 360,00 zł 
Pojemnik 1100 l 360,00 zł 600,00 zł 
Kontener 4-34 m3 – stawka 
za 1m3 

250,00 zł 500,00 zł 

 
Selektywnie zbierane odpady komunalne: 

Wysokość miesięcznej 
opłaty za opróżnienie 

pojemnika 

Tworzywa 
sztuczne 

Szkło Papier, tektura 

Pojemnik 120 l 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 
Pojemnik 240 l 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 
Pojemnik 660 l 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 
Pojemnik 1100 l 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 
Wysokość miesięcznej 
opłaty za opróżnienie 
worka 

Tworzywa 
sztuczne 

Szkło Papier, tektura 
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Worek 60l, 80l lub 120 l 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 
 
Wydatki obejmujące: koszt usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzeleczki, wydatki 
związane z inwestycją budowy PSZOK oraz edukacją ekologiczną wyniosły: 1 081 033,69 zł. 
Natomiast wpływy do systemu z tytułu dokonanych opłat uwzględniające również koszty 
upomnienia i nadpłaty wyniosły odpowiednio: 1 040 310,69 zł. 
Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosły 14 478,70 zł. 
 
Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniające wpływy od 
mieszkańców oraz wydatki przedstawiono na wykresie nr 3. 
 

 
Wykres nr 3: Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. 

 
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków: 
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w roku 2019 było realizowane przez Związek Gmin „Aqua 
Silesia”, z siedzibą w Głogówku do dnia 30 września. Od dnia 1 października w związku  
z likwidacją Związku Gmin „Aqua Silesia” zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęcia  
w miejscowości Dobra - Nowy Bud realizowane jest przez Gminę Strzeleczki. Ponadto  
do celów zaopatrzenia części mieszkańców woda kupowana jest z ujęcia komunalnego 
należącego do Gminy Głogówek. 
W 2019 roku uzdatniono i przesłano ze Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Budzie 270 530 m3 

wody, z czego 65 988 m3 w IV kwartale. 
Zakład Komunalny w Głogówku w 2019 roku dostarczył mieszkańcom Gminy Strzeleczki  
2 943 m3 wody. 
Łączne zaopatrzenie w 2019 roku mieszkańców w wodę w Gminie Strzeleczki wyniosło 273 473 
m3. 
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Na terenie Gminy Strzeleczki eksploatowane jest jedno ujęcie w miejscowości Dobra -Nowy 
Bud. Dwie studnie wiercone w obrębie ujęcia ujmują wodę z otworów trzeciorzędowych. 
 
Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej wynosi ok. 91 km, w tym sieci 
tranzytowej 26 km, a czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy)– 65 km; 
Na terenie gminy Strzeleczki z usług wodociągowych korzysta ok. 98 % mieszkańców.  
Dane dotyczące wodociągów na terenie Gminy Strzeleczki: 

- przyłącza do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 2119 szt.; 
- woda dostarczona gospodarstwom domowym – 185 970 m3; 
- zużycie roczne wody na 1 mieszkańca - 26 m3 ; 
- stawka opłaty za 1m³ wody: 2,95 brutto (2,73 netto). 

 
Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie następujących miejscowości: Dobra, 
Komorniki, Łowkowice, Strzeleczki oraz Moszna. 
 
Zgodnie z zawartą umową z firmą Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ścieki 
odprowadzane są rurociągami z miejscowości Dobra, Komorniki, Łowkowice, Strzeleczki do 
oczyszczalni ścieków w Krapkowicach. W 2019 roku odprowadzono do oczyszczalni  
w Krapkowicach 62 807 m³ ścieków, za kwotę 374 727, 05 zł. 
 
W grudniu 2019 roku zakupiono na mienie Gminy mechaniczno - biologiczną  
oczyszczalnię ścieków w Mosznej. Od dnia nabycia oczyszczalni przez Gminę zostało 
oczyszczonych 216 m3 ścieków bytowych z miejscowości Moszna. 
 
Drugą oczyszczalnią będącą w posiadaniu i eksploatowaną przez Gminę jest oczyszczalnia 
ścieków „Zielina” w Kujawach. W 2019 roku poddano mechanicznym i biologicznym procesom 
oczyszczania łącznie 1492 m3 ścieków - pochodzących ze Szkoły Podstawowej w Zielinie oraz 
budynku mieszkalnego i budynku wielofunkcyjnego w Zielinie. 
 
Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Strzeleczki: 

- łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 41 km, 
- ilość przyłączy kanalizacyjnych czynnych 732 szt. 
- Stawka opłaty za 1m³ ścieków wynosi 7,18 brutto (6,65 netto). 

 
Wpłaty za wodę i ścieki w 2019 roku wyniosły: 1 231 718,90 zł; 
 
W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem Gminy jest 
zapewnienie niezawodności dostawy wody oraz podwyższenie jakości świadczonych usług.  
W zakresie sieci wodociągowej planujemy również inwestycje rozwojowo-modernizacyjne, 
których podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości i odpowiedniego ciśnienia  
w dostawach wody dla odbiorców. 

W ramach usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Gmina na bieżąco 
podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego  
i podniesienie poziomu świadczenia usług w celu poszerzenia kręgu odbiorców. Wskaźnik 
skanalizowania gminy wyniósł 34%. 
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Gmina Strzeleczki w swej działalności dąży do optymalizacji gospodarowania zasobami 
wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody przez odbiorców oraz minimalizację strat wody 
w procesach technologicznych uzdatniania i dystrybucji wody, a także oczyszczania ścieków.  
Celowi temu służy prowadzona gospodarka wodomierzowa – montaż wodomierzy głównych 
u wszystkich odbiorców wody, okresowa legalizacja wodomierzy i kontrole wskazań, a także 
prowadzenie ciągłej kontroli legalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Etapowa rozbudowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się do uporządkowania gospodarki 
ściekowej na terenie gminy Strzeleczki i związanej z tym ochrony zasobów wodnych przed 
niekontrolowanym odprowadzaniem ścieków z gospodarstw domowych, zakładów 
produkcyjnych i usługowych oraz przed zanieczyszczaniem środowiska. 

Informacje nt realizacji spraw z zakresu ochrony środowiska: 

Dopłaty do źródeł ciepła: 

W 2019 r. w ramach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na realizację 
inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza zawarto 21 umów dotacji, z czego 1 
wnioskodawca zrezygnował z przeprowadzenia inwestycji. Łączna kwota dofinansowania 
wynosiła 60 000 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 2019”. Zakres zadania obejmował 
demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Łącznie zutylizowano 
1027,16 m2 (13,33 Mg) azbestu. Łączny koszt zadania, który wyniósł 9 064,40 zł został pokryty 
z dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu.  

Ilość wydanych decyzji środowiskowych: 

W 2019 r. zostały wydane 2 decyzje środowiskowe na następujące inwestycje:  

• budowa obory w Komornikach (przysiółek Nowy Młyn) 
• przebudowa trzech obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej 

nr 1833 O w Strzeleczkach.  

Ilość wydanych pozwoleń na wycinkę drzew: 

W 2019 r. wydano 24 pozwolenia na wycinkę drzew, natomiast zgłoszeń zamiaru usunięcia 
drzew, które nie wymagają zezwolenia było 33. 

Kwota jaka została przeznaczona na wykonanie nasadzeń: 

Nasadzono 8 sztuk drzew oraz 84 sztuk krzewów. Łączna kwota inwestycji nasadzeń wyniosła 
1 873,15 zł. 

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

W 2019 roku opłatami za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w Gminie Strzeleczki 
został objęty 1 podmiot gospodarczy. Łączna wysokość opłat wyniosła 1 676,00 zł. 
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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.  
 
 
Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Racławiczki 

Wartość zadania: 1.050.005,94 zł, dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 
521.990,02 zł 

 

Przebudowa Rynku w Strzeleczkach – etap II 

Wartość zadania:  660 167,48 zł, dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014 – 2020 w kwocie 299 292,00 zł 

 

Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Strzeleczki w 2019r.  
Wartość zadania: 314.538,43 zł, środki budżetowe gminy 
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Kujawy łącznik ul. Prudnickiej i ul. Głogowskiej – 44.605,94 zł 
 

  
Smolarnia, ul. Leśna – 144.377,36 zł 
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Smolarnia, ul. Pachów – 135.272,13 zł 
 
Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki 
Wartość zadania: 163.840,16 zł, dofinansowanie: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 
68.700,00 zł 
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Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 na terenie Gminy Strzeleczki  
(m. Kujawy) 
W ramach inwestycji Samorządu Województwa Opolskiego, Gmina Strzeleczki przekazała 
dotację w wysokości 160.000,00 zł. Wartość zadania opiewała na 623.000,00 zł. 

 
 
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej i Sportowej w Dobrej – etap I 
Wartość zadania: 17 319,22 zł, środki własne gminy 

  
 
 
Budowa nowych ciągów świetlnych realizowana była z wykorzystaniem nowoczesnych 
energooszczędnych opraw LED lub też opraw metalohalogenowych.  
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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 chwili obecnej całkowity majątek, którego utrzymanie finansuje Strzeleczki, a dzięki 
któremu realizowane jest oświetlenie uliczne na terenie gminy stanowi:  

- ok. 88 szt. słupów i 789 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. 

 
Otwarte Strefy Aktywności OSA w Strzeleczkach i Dobrej 
Wartość zadania: 106 400,00 zł , dofinansowanie: Program rozwoju małej infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w kwocie 44 814,52 zł 
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Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Strzeleczkach – etap 
IV 
Wartość I części zadania:  76 000,00 zł, środki własne gminy. 
Zamówienie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano-kosztowej w 
związku z zamiarem aplikowania o środki zewnętrzne na wykonanie kolejnych etapów 
inwestycji w kanalizację sanitarną gminy. 
 
 

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 2020 r. poz. 293). 

Dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Strzeleczki jest Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W roku 2019 Uchwałą Rady Gminy Strzeleczki 
nr IV/25/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. przyjęto zmianę Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki. Gospodarka przestrzenna w gminie 
Strzeleczki prowadzona jest w większości na podstawie decyzji o warunkach zabudowy  
i ustalenia lokalizacji celu publicznego. W roku 2019 przeprowadzono ponad 40 postępowań 
administracyjnych dotyczących wydania i zmiany 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 7 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 2020 r. poz. 
293).  

Na terenie gminy rozwój zabudowy odbywa się tylko w niewielkim stopniu w oparciu o 14 
planów miejscowych. W roku 2019 sporządzono ocenę aktualności studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
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przestrzennego, o której mowa w art. 32 ww. ustawy z dnia z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293). Opracowanie to zostało 
przyjęte uchwałą Rady Gminy Strzeleczki nr VIII/54/19 z dnia 30 maja 2019 r. 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.  

Realizując obowiązek ustawy z dnia 4 marca 2010 r o infrastrukturze informacji przestrzennej 
w roku 2019 kontynuowano współpracę z specjalistyczną firmą, której powierzono 
uruchomienie i serwis usługi iGeoPlan, służącej do publikacji na stronie internetowej Gminy 
Strzeleczki gminnych dokumentów planistycznych oraz przetworzenie (wektoryzację)  
i wprowadzenie do systemu obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wraz przygotowaniem dla nich metadanych.  

Na terenie gminy Strzeleczki występują liczne zabytki nieruchome i ruchome, chronione 
głównie wpisem do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków.  

Ochronę zabytków w roku 2019 na terenie Gminy Strzeleczki realizowano na zasadach 
określonych w obowiązujących ustawach oraz w aktualnym Programie Opieki nad Zabytkami 
Gminy Strzeleczki przyjętym w roku 2017.  

Celem zachowania wartości zabytkowych, na bieżąco współpracowano w Opolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, występując o opinie i uzgodnienia planowanych 
inwestycji przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Gminy Strzeleczki. 

 

VIII. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 

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

IX. OŚWIATA 

W Gminie Strzeleczki znajduje się 5 Szkół Podstawowych (Strzeleczki, Dobra, Komorniki, 
Zielina, Racławiczki) oraz Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach.  
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W roku 2019 do placówek oświatowych gminy uczęszczało 457 uczniów Szkół Podstawowych 
oraz 274 dzieci do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzeleczkach. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELECZKACH  

Do Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach w 2019 roku uczęszczało 217 uczniów uczących się 
w 12 oddziałach.  

W szkole zatrudnionych było:  

• liczba pracowników pedagogicznych- 28  

• niepedagogicznych- 6  

 

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 
narzędziami pomiaru dydaktycznego, a także analizowania osiągnięć uczniów oraz 
porównywania ich z wynikami pozostałych uczestników programu. 

4) Program "TRZYMAJ FORMĘ!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich 
prozdrowotne nawyki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza 
podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekt służy promocji aktywności 
fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się 
dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za 
zdrowie i zasady wolnego wyboru. Realizowany przy współpracy z Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Krapkowicach. 

5) Program SZKOLNY KLUB SPORTOWY to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. Cele programu to: 

− stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci 
i młodzież, 

− poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży,  
w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, 

− promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, 
− zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży, 
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− motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych  
i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży,  

− tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego 
pokolenia, 

− optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury 
przyszkolnej, 

− promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży, 
− wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu. 

6) BIEG PO ZDROWIE to  program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany  
w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami, którego celem jest:  

− opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, 
− pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, 
− zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości 

palenia papierosów. 

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych 
metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.  Podstawą zajęć było 
stymulowanie kreatywności i aktywności. 

7) STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI –projekt opracowany w ramach obchodów Święta 
Niepodległości. Realizacja wybranych zadań poprzez: 

− dekorację szkoły, 
− 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 – projekt ma na celu przede 
wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci  
i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców 
z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania 
Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, 
zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu 
instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Podczas obchodów DBI 
organizatorzy zachęcają lokalne ośrodki edukacyjne i kulturalne – szkoły, domy kultury, 
organizacje pozarządowe, ale także firmy i osoby prywatne do wspierania tego 
przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych 
internautów. 

9) 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; 
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− obserwowanie zmian zachodzących w środowisku ucznia i dokonywanie ich analizy; 
− poznanie współzależności między człowiekiem i środowiskiem; 
− rejestrowanie wyników obserwacji, zbieranie danych i 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. 

11) Program socjoterapeutyczny „JAK MÓWIĆ NIE – TRUDNA SZTUKA ODMAWIANIA” był 
realizowany w postaci zajęć i zabaw socjoterapeutycznych, zawierał aktywne formy 
działalności uczniów kl. V.  

Celem programu było: 

− ukazanie różnicy między trzema postawami: agresywną, uległą i prawidłową 
asertywną, 

− nabycie umiejętności odmawiania.  

12) „Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach 
projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. 

W ramach projektu: uczniowie klas I - VIII otrzymali kamizelki odblaskowe oraz 
zostały przeprowadzone lekcji wychowawczych nt. bezpieczeństwa na drodze. 
Podjęte działania, przyczyniły się do wyrobienia postawy wyrażającej się poprzez następujące 
elementy:  

− Wiedza – dotycząca zasad uczestnictwa w ruchu drogowym; 
− Świadomość – poznanie, w sposób dostosowany do wieku odbiorcy, konsekwencji 

nieprzestrzegania tych reguł, 
− Odpowiedzialność – zrozumienie, że zachowanie pieszego na drodze wpływa nie tylko 

na jego życie i bezpieczeństwo, ale równie mocno dotyka pozostałych uczestników 
ruchu drogowego; 

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

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

13) „WIRTUALNA AKADEMIA ASTRONOMII” to program realizowany przy współpracy  
z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Wirtualna Akademia Astronomii wspomaga 
pracę szkoły w realizacji zajęć dodatkowych dotyczących astronomii i fizyki. Pracownicy 
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Uniwersytetu Opolskiego prowadzą wykłady, warsztaty i obserwacje astronomiczne. Podczas 
zajęć WAA uczniowie nabywa kompetencje z zakresu wielu nauk: informatyki, fizyki, 
astronomii itp. Wspólne obserwacje oraz praca zespołowa pozwalają zmobilizować uczniów 
do współpracy z kolegami, W ciągu roku szkolnego organizowane były konkursy „Odkrywca 
Światów": literacki, plastyczny i fotograficzny, które wspierały współzawodnictwo zgodnie  
z ideą fair-play. 

 
14) NASZA SZKOŁA W ŚRODOWISKU LOKALNYM - Poszerzony został zakres działania strony 
internetowej (w oparciu o już istniejące strony internetowe szkoły podstawowej i gimnazjum) 
i facebook, które pozwoliły na przedstawienie naszych działań i dokonań oraz stały się 
najlepszą naszą wizytówką i promocją. Promocja szkoły i współpraca ze społecznością lokalną 
polegała na organizacji wspólnych imprez środowiskowych, współorganizowania konkursów, 
zawodów oraz imprez kulturalnych. 

Podejmowane działania to: 

− przygotowanie programu artystycznego na Dożynki Gminne, 
− obchodów Święta Niepodległości, 
− przygotowanie programu artystycznego na Świętego Marcina, 
− przygotowanie programu artystycznego o tematyce patriotycznej prezentowanego 

mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Anna”  w Krapkowicach oraz uczniom 
Zespołu Szkół Specjalnych podczas spotkania   w Zespole Szkół Zawodowych  
w Krapkowicach; 

− przygotowanie programu artystycznego o tematyce adwentowej prezentowanego 
podczas kiermaszu świątecznego; 

− przygotowanie uczniów i udział w przesłuchaniach rejonowych XXV 
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Tarnowskich Górach, 

− przygotowanie programu artystycznego (koncert kolęd, recytacje) prezentowany 
podczas spotkania opłatkowego Koła Emerytów Gminy Strzeleczki, 

− przygotowali występ artystyczny z okazji świąt Bożego Narodzenia dla Koła Mniejszości 
Niemieckiej, 

− program artystyczny prezentowany podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, 

− akcja „Poczta marzeń dla Pawełka” i „Listy do Nataniela”, 
− Dzień Babci i Dziadka, 
− zabawa andrzejkowa dla rodziców, 
− przygotowanie programu artystycznego podczas imprezy środowiskowej Stoły 

Wielkanocne, 
− MAIBAUMFEST- występy wokalne  z okazji 1 maja dla Koła Mniejszości Niemieckie, 
− występy wokalno-taneczne na spotkaniu Mniejszości Niemieckiej z okazji Dnia Mamy 
− organizacja wymiany polsko – niemieckiej 10.05.2019r. – 17.05.2019r. (przygotowanie 

programu rewizyty, dokumentacji, opieka nad grupa uczniów biorących udział  
w wymianie, opracowanie sprawozdania z wymiany dla Polsko – Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży, artykuł w prasie lokalnej), 

− VIII Gminny Konkurs Recytatorski „Nasza Niepodległa – wiersze o Polsce”, 
− występ uczniów podczas Dni Gminy Strzeleczki, 
− IV Gminny Festiwal Piosenki dla Dzieci, 
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− udział w programie „O’ polskie o poranku” emitowanym przez TVP3 Opole, 
zorganizowanie i przeprowadzenie II Gminnego Konkursu Piosenki Międzynarodowej. 

 

Szkoła Podstawowa w Dobrej  

Do Szkoły Podstawowej w Dobrej uczęszczało 49 uczniów uczących się w 5 oddziałach.  

 

Stan zatrudnienia: 

− liczba pracowników pedagogicznych- 13, 
− niepedagogicznych- 3  

Dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony nauczycieli i dobrej współpracy z rodzicami, 
mieszkańcami wsi i GOK, Biblioteką Publiczną w Strzeleczkach, strażą pożarną, policją, 
księdzem, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krapkowicach, z Opolskim Związkiem 
Wędkarskim, Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej mogliśmy 
zorganizować wiele uroczystości, spotkań. Do większych z nich należy zaliczyć: Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia, Pasowanie Pierwszoklasistów, akcja- próbny alarm przeciwpożarowy, 
spotkanie ze strażakiem, spotkanie z policjantem „Bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły”, 
„Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje” Dzień Papieski, „Dzień Chłopaka”, Dzień Edukacji 
Narodowej, akcja ważenie tornistrów, Dzień Zdrowego Śniadania w ramach programu 
„Śniadanie daje moc”, Dzień św. Marcina, Akademia z okazji 11 listopada, Spotkanie z sołtysem 
Pisarzowic, spotkanie z adwokatem Romanem Gładyszem, spotkanie autorskie w zamku  
w Mosznej z Eweliną Czerwińską i Piotrem Kołkiem „Zamkowa bajka”, teatrzyk kukiełkowy 
„Bajka o szczęściu”, przedstawienie „Czerwony kapturek”, przedstawienie- profilaktyczne  
„W krainie bajtów”, Cyberzagrożenia- spotkanie z Sławomirem Kanią dla uczniów i rodziców, 
przedstawienie „Szelmostwa lisa Witalisa”, przedstawienie „Piraci”, Gminny Konkurs 
Kroszonkarski, przedstawienie ekologiczne- segregowanie odpadów w GOK-u w Strzeleczkach, 
Andrzejki, Mikołaja, Wigilia szkolna, Jasełka w kościele parafialnym w Dobrej, Dzień Babci  
i Dziadka, Bal Karnawałowy, odbyły się zajęcia z ROBOTYKI, Dni Ziemi,  Festiwal Piosenki 
Dziecięcej, Gminny Konkurs „Mam talent”, Dni Europy, Dzień Rodziny z okazji Dnia Matki i Ojca 
oraz Dnia Dziecka, zakończenie roku szkolne szkolnego 

Odbyły się również lekcje przyrody na żywo: „Motyle dzienne i nocne”, spotkanie  
z wędkarzami- łowienie ryb nad stawem w Dobrej. Uczniowie brali udział w grze Eko- w szkole 
Podstawowej w Strzeleczkach, 

Uczniowie systematycznie uczestniczyli w wyjazdach na basen w Krapkowicach, pojechali  
na wycieczkę szkolną do Opola- była to wizyta w telewizji TVP Opole, na lodowisko  
i do biblioteki publicznej w Opolu, uczestniczyli w wycieczce do fabryki porcelany  
w Katowicach na spotkanie ze św. Mikołajem, do Wrocławia (Hydropolis, Zoo), wyjazd  
na dwudniową wycieczkę od Prudnika i Jarnołtówka z noclegiem w schronisku na Kopie 
Biskupiej, udział dzieci i rodziców w 12 km Prudnickim Maratonie Pieszych, brali udział  
w akcjach „Cała polska czyta dzieciom”, „Przerwa na czytanie”, uczestnictwo w projekcie A,B,C 
emocji, w akcji MEN „Rekord dla niepodległej”, akcja „Śniadanie daje moc” 

Szkoła w 2019 roku brała udział w następujących projektach:: 
− „Klub Bezpiecznego Puchatka”  
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− „Szkolny Klub Sportowy”  
− „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki” 
− „Program dla szkół” 
− „Lepsza szkoła” 
− „Szkoła promująca zdrowie” 
− „Mądrzy cyfrowi”  
− „Czym jest niepodległość?”  
− „I teatr dla szkół” 
− „Razem na  Święta” 

Realizowano również innowacje pedagogiczną: „Uczeń przyszłości -czas TIK-u”  

Uczniowie byli zaangażowani w akcje charytatywne: Adopcja Duchowa Dziecka z Afryki- Togo, 
zbiórka plastikowych korków na rzecz Wiktora Kotowicza, zbiórka pieniędzy na rzecz Wiktora, 
zbiórka środków higienicznych, papierniczych itp. na rzecz Domu Dziecka w Głogówku, zbiórka 
koców i karmy na rzecz schroniska dla zwierząt w Opolu,  przygotowanie i rozdanie drobnych 
paczuszek z piernikami dla samotnych mieszkańców Dobrej, Buławy, Pisarzowic. 

Działania podejmowane przez nauczycieli przy współpracy rodziców zaowocowały. Uczniowie 
brali udział w różnego rodzaju konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym, wojewódzkim. 
Należy tu wymienić: 

Konkursy przedmiotowe: 
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny,  
Wojewódzki Konkurs Historyczny etap gminny.  
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego,  
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego,  
Wojewódzki Konkurs Matematyczny. 
Pozostałe: 
Polska edycji XII Konkursu Informatycznego Bóbr 2018 
Konkursy organizowane w bibliotece szkolnej 
Udział w konkursie (EMPIK) „ Tysiąc powodów by czytać” 
Udział w konkursie na wykonanie stajenki bożonarodzeniowej 
Udział w szkolnym konkursie czytelniczym 
Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej –Żak  
Diecezjalny Konkurs Plastyczny- Św. Anna patronka wychowania i życia  rodzinnego w naszej 
diecezji 
Konkursy z języka angielskiego oraz języka mniejszości narodowej- języka niemieckiego: 
Udział w VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej- etap wojewódzki 
Gminny Konkurs Piosenki Międzynarodowej  
Konkursy sportowe: Indywidualne biegi przełajowe  - MISTRZOSTWA GMINY STRZELECZKI 
DZIEWCZĄT  I CHŁOPCÓW. 
 

Szkoła Podstawowa w Zielinie 

Do Szkoły Podstawowej w Zielinie uczęszczało 49 uczniów uczących się w 5 oddziałach.  

• liczba pracowników pedagogicznych- 11 
• niepedagogicznych- 5  
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Realizowane projekty w 2018 roku 

1. Akademia Bezpiecznego Puchatka 
Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program  
o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. 
Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz 
Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji 

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

3. 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. 

4. Zdrowo jem, więcej wiem-edycja jesienna, zimowa i  wiosenna 
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy I  wzięli udział w projekcie „ Zdrowo jem, 
więcej wiem”. „Zdrowo jem, więcej wiem” . Ma on charakter ogólnopolskich, 
międzyszkolnych rywalizacji zespołowych. Zespół „Leśne Poziomki”  w edycji jesiennej 
zdobyły 420 pkt. (na 520 możliwych i zdobył 117 miejsce. W edycji zimowej 470  
i miejsce 50 na ok. 1000 szkół a w wiosennej 15 na ponad 400 placówek.  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. Cele projektu- wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez 
uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów 
służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych, - uświadomienie związku 
pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości - podkreślenie roli 
codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej - kształcenie rodziców jako 
osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto 
zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. 

5. NASZA NIEPODLEGŁA  
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. Bezpieczeństwo zdrowotne wyzwaniem dla współczesnej szkoły 



 
RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2019 ROK 35 

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. 

8. 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. 

9. Fascynujący Świat Nauki i Technologii 
Projekt realizowano na 10 godzinach pozalekcyjnych. Uczestniczyło w nim 10 uczniów 
klasy 4. Celem było wzbudzenie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi, fizycznym, 
kreowanie poszukującej, badawczej postawy uczniów. 

10. Szkoła otrzymała akces przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  
W ramach starań o przyjęcie szkoły do Sieci Szkół Promujących Zdrowie zapoznano 
członków rady pedagogicznej i całą społeczność szkolną z założeniami programu. 
Odbyły się pogadanki dla uczniów, dla rodziców przygotowano ulotki informacyjne 
oraz informacje na stronie internetowej szkoły, przeprowadzono rozmowy  
z pracownikami szkoły. Uzyskano aprobatę wszystkich członków rady pedagogicznej  
i uczniów, znacznej większości rodziców oraz wszystkich pracowników administracji  
i obsługi szkoły dla przystąpienia szkoły do realizacji Programu Szkół Promujących 
Szkołę. Rada pedagogiczna podjęła stosowną uchwałę oraz wyłoniła koordynatora i 
zespół zajmujący się planowaniem działań szkoły w związku z realizacją Programu Szkół 
Promujących Zdrowie. W tym roku szkolnym skupiono działania na zapoznaniu 
społeczności szkolnej z założeniami programu. Wykonano gazetki ścienne pokazujące 
aspekty promowania zdrowia , realizowano program z przyrody ,,Tajemnice zdrowia”, 
,,Dzień Marchewki” oraz szereg innych działań. 

11. AKCJA ,,BIBLIOTEKI W SZKOLE” 
Uczniowie wzięli udział  IV edycji akcji ,,Jak nie czytam jak czytam” . Stworzono uczniom 
okazję do poczytania sobie w gronie koleżanek i kolegów, w miłych okolicznościach. 
Głównym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku książki, tak by czytanie 
kojarzyło się z czymś przyjemnym, z wolnym czasem i rozrywką. Akcja ma zachęcić tych 
uczniów, którzy wciąż traktują czytanie jako przykry obowiązek. Nie zmuszajmy ich, 
lecz motywujmy. 

12. 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 i 10 euro. 

13. Skarbonka wielkopostna „ POMOC  JUNIORA DLA SENIORA” 
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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.  

14. Zbierz koreczek na wózeczek 
Przez cały rok zbieramy nakrętki, które przeznaczamy na wsparcie chorego Wiktorka. 

15. Szlachetna Paczka. Szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej 
"Szlachetna Paczka”, w ramach której pomoc materialną uzyskała rodzina z powiatu 
krapkowickiego znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej. Udało nam się spełnić 
wszystkie oczekiwania wybranej przez nas osoby. 

16. „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. 

17. „Pomoc dla bezdomnych zwierząt” Uczniowie podjęli bardzo ciekawą inicjatywę 
pomocy zwierzętom przebywającym w schronisku dla bezdomnych zwierząt  
w Kędzierzynie Koźlu. Zorganizowali oni na terenie szkoły zbiórkę żywności  
dla potrzebujących i pokrzywdzonych przez los zwierząt. Akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów, którzy przynosili produkty, które mogą pomóc 
zwierzętom przetrwać trudny czas zimy. Okazało się, że w naszej szkole jest dużo 
uczniów, którzy rozumieją potrzeby zwierząt, są wrażliwi na ich krzywdę, potrafią i chcą 
im pomóc. Zebrane produkty zostały przekazane Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
w Kędzierzynie Koźlu. 

18. Sprzątanie świata- przyłączyliśmy się do wydarzenia zorganizowanego przez 
Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot. Akcja została wsparta przez Gminę Strzeleczki 

19. #RazemNaŚwięta 
W odpowiedzi na apel pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, która 
zachęcała wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe do włączenia się w akcję 
„Razem na Święta” i podjęcia działań związanych z przedświątecznym wolontariatem. 
Dzięki zaangażowaniu się w akcję mogliśmy pobrać specjalnie przygotowane logo  
i dołączyć w ten sposób do elitarnego grona szkolnych wolontariuszy. 

20. eTwinning „ MAKING NEW FRIENDS” 
to projekt odbywający się na międzynarodowym portalu internetowym etwinning. 
Współpraca nawiązana jest ze szkołą podstawową w Turcji. 
Pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego uczniowie realizowali projekt „ 
MAKING NEW FRIENDS” , którego celem było wzajemne poznanie i wymiana informacji 
dotyczących wybranych dziedzin życia z uczniami z Turcji, z wykorzystaniem technologii 
informatycznych i komunikacyjnych oraz 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. Wdrożenie innowacji miało również na celu wdrożenie uczniów do korzystania z 
języka angielskiego w niestandardowy sposób m.in. przygotowanie wraz z uczniami 
kartek noworocznych dla uczniów z Turcji, wysłanie ich i otrzymanie kartek 
bożonarodzeniowych z Turcji. Przygotowywanie portfolio uczniów, zdjęć, 
przygotowanie tekstów w języku angielskim. Praca na międzynarodowym portalu 
internetowym etwinning, stały kontakt w języku angielskim z nauczycielką z Turcji. 
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Podczas realizacji projektu w ramach programu eTwinning uczniowie posługiwali się 
narzędziami IT. 
 

21. Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości  
Zorganizowano festiwal pieśni patriotycznych, dla uczniów naszej szkoły i szkoły  
w Racławiczkach oraz rodziców wystawiono sztukę ,,Pisk Orła Białego”. 

22. Spotkanie z biskupem opolskim A. Czają . W ramach spotkania odbyło się spotkanie 
pracowników szkoły oraz uczniów z biskupem opolskim A. Czaja. Uczniowie z koła 
teatralnego przygotowali przedstawienie ,,Z prochu i żebra”. Zaproszono biskupa  
na spotkanie z rodzicami uczniów naszej szkoły. 

Szkoła otrzymała statuetkę ORŁY EDUKACJI W POWIECIE KRAPKOWICKIM . Jest to 
ogólnopolski plebiscyt, który został stworzony, aby spośród istniejących na rynku placówek 
wyróżnić te najlepsze. Liderów branży, którzy wyznaczają kierunek, stawiają na rozwój  
i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom swoich uczniów. 

 

Szkoła Podstawowa w Komornikach  

Do Szkoły Podstawowej w Komornikach uczęszczało 66 uczniów uczących się w 5 oddziałach.  

W szkole zatrudnionych było 17 osób w tym: 
• liczba pracowników pedagogicznych-  14 
• niepedagogicznych-  3  

W 2019r. szkoła brała udział w następujących projektach i programach: 

1. Lepsza szkoła, ogólnopolski projekt edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli i uczniów 
korzystających z podręczników „Matematyka z plusem” i „Między nami”. Celem 
projektu jest badanie efektywności nauczania, podniesienie poziomu kształcenia  
i przygotowanie do egzaminów zewnętrznych. 

2. „Trzymaj formę” to inicjatywa zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Krapkowicach,  propagująca zdrowy styl życia o unikalnym 
dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone  
z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl 
życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich 
niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.  

3. Radosny uśmiech, radosna przyszłość , program profilaktyki próchnicy zębów i chorób 
przyzębia. Celem programu było wyrobienie u dzieci nawyku dbania o  higienę jemy 
ustnej, uczenie prawidłowych sposobów pielęgnowania jamy ustnej. 

4. Zasady udzielania pierwszej pomocy, program dla uczniów klasy IV, którego celem 
było uświadomienie uczniom, że umiejętność udzielenia pierwszej pomocy może 
uratować życie drugiego człowieka. 

5. Dziewiątka – Bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły, program realizowany  
we współpracy z Komendą Policji w Krapkowicach mający na celu uwrażliwienie dzieci 
na niebezpieczeństwa czyhające w drodze do i ze szkoły. 
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6. Klub Bezpiecznego Puchatka , ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się  
w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas szkoły 
podstawowej. 

7. Powstania Śląskie, projekt edukacyjny dla II etapu edukacji . Projekt rozwijał wiedzę  
o własnym regionie oraz propagował wiedzę na temat przyczyn wybuchu trzech 
powstań śląskich. 

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

9. Konstytucja 3 Maja, projekt ukazujący genezę i przebieg prac nad utworzeniem 
Konstytucji  3 Maja 1791r. 

10. Program „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 – V. 

11. Program „ Owoce w szkole” , program skierowany jest do uczniów klas I-V. Głównym 
celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez 
zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie 
zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym 
realizowane w szkole. 

12. Młodzi odkrywcy sekretów nauki, realizacja projektu współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Uczniowie brali udział w darmowych zajęciach pozalekcyjnych w szkole, w których 
wykorzystane były przekazane nieodpłatnie zestawy edukacyjne do przeprowadzenia 
doświadczeń eksperymentalnych wspierających zajęcia szkolne w obszarze fizyki, 
techniki i biologii o łącznej wartości ponad 7600 zł.  

13. Śniadanie daje moc,  najważniejsze cele programu to zwiększanie świadomości nt. 
zdrowego odżywiania  i roli śniadania w diecie dziecka, przyczynianie się do obniżania 
poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację oraz promocję prawidłowego 
żywienia. 

 
Nasi uczniowie brali udział w wielu konkursach: 
• Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – etap wojewódzki – finalista 
• Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – etap gminny – III miejsce 
• Konkurs Recytatorski "Jugend trägt Gedichte vor” /Młodzież recytuje poezję/ - MGOK w 
Białej, konkurs organizowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim - I miejsce. Etap wojewódzki Opole – I miejsce.  
• Gminny Konkurs Kroszonkarski – I, II i III miejsce 
• Szkolny Konkurs Ortograficzny, XVI Dyktando Ortograficzne dla wszystkich uczniów I i II 
etapu edukacyjnego 
• Szkolny Konkurs Wiedzy Religijnej – I, II i III miejsce 
•Wojewódzki konkurs fotograficzny  „Sam nie palę – innym odradzam” – wyróżnienie  
w Opolu 
• Konkurs Plastyczny, organizator KRUS Strzelce Opolskie „Bezpiecznie na wsi: maszyna 
pracuje a dziecko obserwuje” – etap powiatowy – III miejsce i wyróżnienie 
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• Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” – etap wojewódzki – II miejsce 
(praca zbiorowa) 
• Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – etap gminny – 
 I i II miejsce 
• Ogólnopolski Konkurs „Szkolne przygody gangu Słodziaków” udział klas I i II 
 
Osiągnięcia sportowe uczniów: 

• Mistrzostwa gminy w indywidualnych biegach przełajowych chłopców – II miejsce 
• Mistrzostwa gminy w biegach przełajowych drużynowych chłopców – II miejsce (chłopcy 
starsi i młodsi) 
• Mistrzostwa gminy w drużynowym tenisie stołowym – II miejsce 
• Mistrzostwa gminy w halowej piłce nożnej – III miejsce (chłopcy) 
• Mistrzostwa gminy w halowej piłce nożnej – III miejsce (dziewczyny) 
• Mistrzostwa gminy w Sztafetowych biegach przełajowych – III miejsce dziewczyn 
• Turniej Piłki Nożnej Tymbark – I miejsce dziewczyny młodsze i starsze (powiat) 
• Mistrzostwa gminy w piłce nożnej – III miejsce dziewczyny 
• Mistrzostwa gminne w wędkarstwie spławikowym –II miejsce  
• Indywidualne Biegi Przełajowe Lekka Atletyka indywidualna – III miejsce (powiat) 
• Puchar Wójta Gminy Strzeleczki – III miejsce dziewczyny, IV chłopcy  

 
Dzięki dużemu zainteresowaniu nauczycieli i rodziców organizowany był szereg imprez  
w szkole i dla środowiska lokalnego. Mają one charakter imprez dochodowych, takich jak 
Andrzejki, udział szkoły w „Stołach Wielkanocnych”.  

W szkole odbyło się wiele interesujących wydarzeń:  Konsultacje z psychologiem  
dla rodziców, uczniów i nauczycieli, sprzątanie świata, wizyta Pań z Poradni PP w Krapkowicach  
w klasach V, VI „Zajęcia rozwiń skrzydła”, odbyły się badania przesiewowe dla uczniów klasy I 
i II odnośnie ryzyka dysleksji, dzień chłopaka, gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dzień 
tabliczki mnożenia, dzień kropki, pasowanie na ucznia i na czytelnika szkolnej biblioteki, 
spektakle edukacyjno-profilaktyczne (Nad przepaścią, W krainie bajtów), andrzejki dla 
środowiska lokalnego, przegląd piosenki patriotycznej, apel  z okazji odzyskania 100 rocznicy 
niepodległości, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, przerwa na czytanie – akcja szkolnej 
biblioteki, Mikołaj w szkole, szkolna wigilia, bal maskowy, noc członków SKPTTK w szkole, 
Dzień Babci i dziadka – impreza środowiskowa, dyktando szkolne, szkolny konkurs Mam 
Talent,  chrzest nowych członków szkolnego koła PTTK,  Dzień rodziny i sportu – impreza 
środowiskowa. Szkoła brała udział w gminnym Konkursie Piosenki Międzynarodowej. W szkole 
gościł również teatr  z Krakowa z przedstawieniem o „Panu Twardowski” i „Doktor Dolittle” 
oraz cyrk z Ukrainy  z barwnym przedstawieniem.  

Odbyło się ciekawe spotkanie z autorami  książki dla dzieci Panią Eweliną Czerwińską  
i Piotrem Kołkiem „Zamkowa Bajka” oraz spotkanie z pisarką Wiolettą Piasecką na zamku  
w Mosznej, zrealizowały się dwa spotkania z policjantem oraz z asystentem do spraw 
nieletnich na temat bezpiecznych ferii i wakacji oraz właściwego zachowania oraz spotkanie  
z taternikiem z Krapkowic na temat bezpieczeństwa w górach. 
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W szkole gościł Pan Zbigniew Masterniak, prozaik, scenarzysta filmowy, reportażysta  
i piłkarz, który przeprowadził z uczniami klasy V i VI warsztaty pt. „Komorniki w komiksie”. 

Do szkoły zawitał „Dentobus”, w którym odbyła się kontrola i leczenie zębów 
zainteresowanych uczniów.  
 

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  

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  
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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 

 

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach   

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach w 2019 było placówką 14 
oddziałową. Oddziały zlokalizowane były w następujących miejscowościach:  
• Dobra – 2 oddziały,  
• Dziedzice – 1 oddział,  
• Komorniki – 2 oddziały,  
• Pisarzowice – 1 oddział,  
• Racławiczki – 2 oddział,  
• Strzeleczki – 4 oddziały,  
• Zielina – 2 oddziały.  
 
Ogółem do przedszkola uczęszczało 265 dzieci.  
Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne realizowało 62 dzieci.  
 
W przedszkolu zatrudnionych było ogółem 37 osób, w tym:  
• nauczyciele - 21 (18 pełnozatrudnionych i 3 niepełnozatrudniony),  
• pracownik administracyjny - 1 pełnozatrudniony,  
• pracownicy obsługi – 15 (5 pełnozatrudnionych i 10 niepełnozatrudnionych).  

 

Zatrudniona w przedszkolu kadra pedagogiczna kierowała się dążeniem do wszechstronnego 
rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości, odkrywaniem jego najlepszych 
cech w ramach określonej grupy oraz przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole. Nauczyciele 
kontynuowali tradycje domu rodzinnego wychowanków, ucząc ich równocześnie 
samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności pokonywania trudności i zdolności  
do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych. Wszystkie działania dydaktyczno – 
wychowawczo – opiekuńcze przebiegały w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 

W przedszkolu realizowano następujące programy  wychowania przedszkolnego: 

• Kocham przedszkole – wydawnictwo WSiP - dostosowany do założeń podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego;  

• Kochamy dobrego Boga – program nauczania religii rzymskokatolickiej  
w przedszkolach, wprowadzenie w życie religijne; 

• Czyste powietrze wokół nas – program realizowany przy współudziale Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, program edukacji antynikotynowej; 

• Program nauczania języka angielskiego – program oparty na założeniach 
znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przeznaczony 
dla dzieci rozpoczynających naukę języka od zera; 
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• Wir sprechen deutsch – program do nauczania języka niemieckiego jako języka 
mniejszości narodowej – program własny opracowany przez nauczycieli naszego 
przedszkola, nastawiony na rozbudzanie zainteresowania językiem niemieckim 
i pozytywne nastawienie do jego przyswojenia; 

 

Wszystkie programy dostosowane były do potrzeb i możliwości naszych wychowanków.  
Po zakończeniu ich realizacji zostały poddane ewaluacji. 

W przedszkolu za zgodą rodziców prowadzone były zajęcia z języka niemieckiego jako języka 
mniejszości narodowej. Zajęciami tymi objętych było 117 dzieci. Prowadzono również naukę 
języka angielskiego. W zajęciach tych uczestniczyło 117 dzieci. Po dokonaniu badania 
gotowości do podjęcia nauki w szkole zorganizowano zajęcia w zakresie pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (5 dzieci) oraz 
logopedycznych ( 35 dzieci).  

W placówce realizowany był projekt 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 dzieci w zakresie: 
- terapii logopedycznej  60 dzieci, 
- gimnastyki korekcyjnej  47 dzieci, 
- pomocy psychologiczno – pedagogicznej 39 dzieci 

W ramach  współpracy ze środowiskiem lokalnym przedstawiono „Jasełka „ podczas wigilii dla 
samotnych zorganizowanej przez parafialny Caritas. Współpracując z biblioteką dzieci mogły 
brać udział w teatrzykach oraz zajęciach bibliotecznych. W ramach współpracy ze szkołą dzieci 
przedszkolne uczestniczyły w Dniach Otwartych.  Współpracowano także z policją, strażą 
pożarną, gminnym ośrodkiem kultury, gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, Urzędem 
Gminy, pocztą, lokalnymi firmami, służbą zdrowia i poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 
Dzieci przedszkolne brały udział w Gminnym Konkursie Piosenki oraz w I Gminnym Konkursie 
na Szopkę Bożonarodzeniową. 

Dzieci brały udział w akcji charytatywnej - w zbiórce nakrętek dla Wiktora i Michała, zbiórce 
makulatury oraz zbiórce datków dla najuboższych w ramach akcji „Jałmużna wielkopostna”.  

Liczba miejsc w przedszkolu: 300. 

 

Egzamin gimnazjalny kwiecień 2019 

Do egzaminów zewnętrznych przystąpiło 61 uczniów klas trzecich. Język angielski wybrało 11 
uczniów, język niemiecki – 50.  

Wyniki szkoły na skali staninowej  

Przedmiot Stanin 

Język polski 3 

Historia i wos 4 
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Matematyka 4 

Przedmioty przyrodnicze 4 

Język angielski (podstawowy) 8 

Język angielski (rozszerzony) 7 

Język niemiecki (podstawowy) 8 

Język niemiecki (rozszerzony) 8 
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Egzamin ósmoklasisty kwiecień 2019 

Do egzaminów zewnętrznych przystąpiło 43 uczniów klas ósmych. Język angielski zdawało 22 uczniów, 

język niemiecki – 21. 

 

Wyniki szkoły na skali staninowej: 

Przedmiot Stanin 

Język polski 6 

Matematyka 4 

Język angielski  6 

Język niemiecki  8 
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Gminny Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół w Strzeleczkach 

Centrum Usług Wspólnych- jednostka administracyjno - rozliczeniowa zatrudniająca 5 osób.  
Wysokość otrzymanej subwencji oświatowej na rok 2019 wynosiła 6 986 550 złotych.  
 

W 2019 roku w placówkach oświatowych Gminy Strzeleczki wykonano następujące zadania: 

1. SP Strzeleczki 

- naprawa instalacji c.o.   2 245,50 
- wymiana żródeł światła   1 743,90 
- pomiary natężenia oświetlenia  4 091,36 
- pomiary rezystancji izolacji   2 114,63 
- wymiana młodzieży-Bitburg   12 099,94 
- roboty malarskie    9 820,00 
- siatki ochronne do okien   2 066,40 
- urządzenie wielofunkcyjne   900,00 
- notebook HP     1 583,99 
- monitory     884,49 
- monitory interaktywne   17 500,00 
- materiały ćwiczeniowe i podręczniki  18 657,48 

           73 707,69 

2. SP Dobra 

- malowanie korytarzy i sal   10 682,50 
- pomiar natężenia oświetlenia  1 074,56 
- pomiary rezystancji izolacji   217,22 
- monitory interaktywne   17 500,00 
- materiały ćwiczeniowe i podręczniki  4 880,13 
- montaż rolet wewnętrznych   2 475,00 
- wymiana pompy c.o.    600,00 

           37 429,41 

3. SP Komorniki 

- audyt energetyczny szkoły   9 840,00 
- naprawa dzwonka szkolnego   484,05 
- remont pokrycia dachowego   1 574,40 
- pomiary natężenia oświetlenia  1 991,52 
- pomiary rezystancji izolacji   924,03 
- zestaw komputerowy    1 939,00 
- remont instalacji elektrycznej  1 039,15 
- komputery, monitory, Pakiety Office 6 499,99 
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- monitory interaktywne   17 500,00 
- materiały ćwiczeniowe i podręczniki  6 483,72 

           48 275,86 

4. SP Racławiczki 

- wymiana rozdzielni licznikowo-bezpiecznikowej 
oraz zabezpieczenia głównego   9 643,61 

- pomiary rezystancji izolacji    671,11 
- meble       3 083,61 
- komputery i monitory    18 959,96 
- monitory interaktywne    17 500,00 
- laptop       1 765,00 
- keyboard      1 990,00 
- słuchawki do prac. komputerowej   960,00 
- dzwonki chromatyczne    1 087,17 
- materiały ćwiczeniowe i podręczniki   7 329,57 

           62 990,03 

 

5. SP Zielina 

- pomiar natężenia oświetlenia   500,00 
- pomiar rezystancji izolacji    1 149,91 
- remont pomieszczeń toalet    64 390,00 
- naprawa dachu     492,00 
- meble        5 307,00 
- roboty-pomoc dydaktyczna    1 379,80 
- tablet       500,00 
- komputery, pakiety Office    3 180,01 
- tabliczka składana     713,01  
- materiały ćwiczeniowe i podręczniki   5 830,35 

           83 442,08 

 

6. Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach 

- pomiary natężenia oświetlenia    3 143,92 
- pomiary rezystancji izolacji    2 474,17 
- meble/krzesła, stoły     20 810,01 
- remont urządzeń sanitarnych   3 227,83 
- naprawa dachu      1 414,50 
- usunięcie awarii kanalizacji    476,33 
- wymiana silnika podajnika c.o.   822,12 
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- roboty budowlano – malarskie   20 037,00 
- naprawa urządzeń na placu zabaw   9 772,35 
- montaż blokad parkingowych   3 512,60 
- drzwiczki do toalet      8 600,00 
- dywany      3 297,01 
- odkurzacze i niszczarka    1 548,00 
- laptop, pakiety Office           1 939,00 
- zestaw huśtawek     8 400,00 

           89 474,84 

 

7. Gminny Zespól Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Strzeleczkach 

- dowóz uczniów do szkół    266 979,75 
- sport w szkole      14 179,82 
- stypendia za dobre wyniki w nauce i sporcie 16 200,00 
- dowóz uczniów na basen    12 479,97 
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli   4 500,00 
- uruchomienie i utrzymanie BIP     2 841,30 
- krzesło, podnóżki     3 559,62 
- tablety       2 490,00 

          323 230,46 

 

Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia sportowe  otrzymało 81 uczniów: 

Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach  42 uczniów 
Szkoła Podstawowa w Dobrej  6 uczniów 
Szkoła Podstawowa w Komornikach  14 uczniów 
Szkoła Podstawowa w Racławiczkach 6 uczniów 
Szkoła Podstawowa w Zielinie  13 uczniów 
 
 

W roku 2019 udzielono pomocy de minimis 12 pracodawcom zatrudniającym młodocianych 
mieszkańców gminy w celu przyuczenia 15 młodocianych do wykonywania pracy w zawodzie  
na łączną kwotę 116.550,97 zł 
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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 2019 r. było 185 osób,  
co stanowiło 2,50% wszystkich mieszkańców gminy. Najczęściej występującymi przyczynami 
trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 
społeczną w 2019 r było: ubóstwo, bezrobocie , długotrwała lub ciężka choroba, 
niepełnosprawność. 

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

TABELA 1.  UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMIN 2019 

 
FORMY POMOCY 

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ  w 

zł 
RAZEM 100 X 514 525 

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM 17 189 108 718 

ZASIŁKI OKRESOWE – OGÓŁEM 34 185 81 979 

SCHRONIENIE 6 775 33 036 

POSIŁEK 12/ 29 dzieci 3065 16 293 

USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM 6 1546 27 564 

SPRAWIENIE POGRZEBU 2 2 8 000 

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE 
OGÓŁEM 

67 x 62 909 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

8 74 176 026 

 

WSPIERANIE RODZINY i PIECZA ZASTĘPCZA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jedną z instytucji realizującą „Program wspierania 
rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2018- 2020”. W programie określono najważniejsze cele 
strategiczne , mające zapewnić spójny system wsparcia rodzin przeżywających trudności  
w wypełnianiu ról społecznych. Udzielano pomocy rodzinom przeżywającej trudności  
w wypełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. Wsparcie asystenta rodziny otrzymało  
7 rodzin . Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w 2019 wyniósł 37 619 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 
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rodzicielskie. Całkowita kwota przyznanych świadczeń wyniosła w ciągu roku  590 849 zł. 
Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami  
w 2019 r wyniosła 135 rodzin, co stanowi 1,80% 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 53 200 zł. Liczba uprawnionych 
do świadczenia wyniosła 12 osób, co stanowi 0,10 % 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 4 715 526,00 zł. Liczba pobierających  świadczenie wychowawcze wyniosła 
365 rodzin, co stanowi 4,90% mieszkańców gminy. 

Świadczenia” Dobry Start „- 300 plus, wypłacane w trakcie nauki w szkole jednorazowo  
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Całkowity koszt świadczeń wyniósł 219 300 zł, liczba 
uprawnionych wyniosła 731 osób , co stanowi 9,80 % 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 19 561 zł. Liczba uprawnionych uczniów 
wyniosła  34, co stanowi 0,40 % mieszkańców gminy. 

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 2680 zł. Osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy 
przysługuje dodatek energetyczny, całkowity koszt świadczeń wyniósł 236,88 zł. 

 

UDZIAŁ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PROJEKTACH I KONKURSACH, 
PROGRAMACH 

1) Projekt z EFS pod nazwą „Bliżej rodziny i  dziecka – Wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wspieranie pieczy zastępczej”, który objął 7 
osób na łączną kwotę dofinansowania 31 878 zł . 

2) Program osłonowy ogłaszany przez MRPIPS „Posiłek w szkole i w domu” który objął 79 
osób na łączną  kwotę dofinansowania 16 000 zł. 

3) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019”,  
w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Opolu wydano 7,215 ton żywności dla 150 
najuboższych mieszkańców gminy.  
 

 

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA, PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 

Na potrzeby przeciwdziałania uzależnieniom w 2019 r. przeznaczono ponad 100 tys. zł. 
Znaczna część tej kwoty została przeznaczona na wynagrodzenia dla osób wspomagających 
przeciwdziałanie uzależnieniom, organizację warsztatów i zajęć profilaktycznych, letnich obóz 
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socjoterapeutycznych, spotkania przedwigilijnego oraz współorganizacja „Białej Soboty”. 
Dodatkowo zorganizowano w Szkołach Podstawowych zajęcia przeciwdziałania narkomanii 
oraz zakupiono materiały profilaktyczne. Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego 
wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu (osoby, które w związku z nadużywaniem 
alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizacje nieletnich, systematycznie 
zakłócają spokój lub porządek publiczny)  

W 2019 r. do powołanej zarządzeniem Wójta Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wpłynęło 10 wniosków o zastosowanie leczenia wobec osób nadużywających 
spożywanie napojów alkoholowych, z czego w ramach postępowania skierowano 4 osoby na 
badanie przez biegłego. Na szkolenia członków GKRPA przeznaczono ponad 2 tys. zł. Na 
terenie Gminy Strzeleczki w 2019 r. wydano w formie decyzji administracyjnych 35 zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

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 89 rodzinom, Opolska karta 73 rodzinom, natomiast Lokalna karta 68 
rodzinom. 

 

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

Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach prowadzi wielokierunkową działalność  
w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, upowszechniania  
i promocji kultury oraz stymulowania aktywności społeczności lokalnej. Rolą GOK jest również 
rozwijanie zainteresowań uczestników poprzez działania prowadzone w poszczególnych 
placówkach wg indywidualnego planu oraz potrzeb sygnalizowanych ze społeczeństwa. 
Jednym z głównych zadań należących do instytucji kultury jest organizacja imprez oraz 
współpraca z innymi jednostkami w tym zakresie. 

W skład GOK wchodzą placówki mieszczące się na terenie gminy. Zadaniem instytucji jest 
również dbałość i utrzymywanie placówek w należytym stanie, poprzez m.in. kontrole stanu 
technicznego, wykonywanie bieżących remontów.  

Placówki Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach w 2019 r.:  
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1. Dom Kultury w Strzeleczkach, ul. Rynek 4 
2. Dom Kultury w Kujawach, ul. Prudnicka 1 
3. Dom Kultury w Racławiczkach , ul. Opolska 20 
4. Świetlica w Strzeleczkach, ul. Dworcowa 3A 
5. Świetlica w Dziedzicach, ul. Szkolna 4 
6. Świetlica w Ścigowie, ul. Strażacka 6 
7. Świetlica w Dobrej, ul. Szkolna 2 
8. Świetlica w Komornikach, ul. Szkolna 2 
9. Świetlica w Mosznej, ul. Wiejska 21 
10. Świetlica w Pisarzowicach, Pisarzowice 73 
11. Zaplecze sportowo- rekreacyjne w Kujawach, które znajduje się na ul. Kąpielowej. 

W 2019 roku zatrudnionych było 10 pracowników, w tym 4 pracowników biurowych i 6 
instruktorów prowadzących zajęcia na poszczególnych placówkach. Łączny koszt wynagrodzeń 
wraz z pochodnymi wyniósł 324.595,63 zł.  

• 2 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (jeden pracownik od stycznia do 
czerwca, natomiast druga osoba w okresie ferii zimowych). 

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

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury opiera się na corocznym planie działalności 
merytorycznej, który dostosowywany jest do aktualnych potrzeb mieszkańców. Poprzez 
założenia powyższego planu dąży się do kultywowania tradycji regionalnej, wspiera obyczaje 
oraz kontynuuje imprezy, spotkania i warsztaty, które wpisały się już w historię Strzeleczek  
i cieszą się ogromnym zainteresowaniem.   

Zadania Ośrodka Kultury realizowane są również poprzez prowadzenie zajęć artystycznych.  
W 2019 r. oferta GOK przedstawiała się następująco:  

1. Zajęcia taneczne dla dzieci do 7 lat – 2 grupy 
2. Zajęcia taneczne dla dzieci od 7 do 11 lat – 2 grupy (Why Not i Cool Girls) do końca 

maja. 
3. Zajęcia taneczne dla młodzieży i dorosłych – 1 grupa 
4. Zajęcia plastyczne  – 1 grupa 
5. Zajęcia wokalne – 1 grupa 
6. Zajęcia muzyczne dla dzieci z nauką gry na instrumentach – 1 grupa do maja 2019 
7. Zajęcia muzyczne – orkiestra do maja 2019 
8. Zajęcia kulinarno- turystyczne – 1 grupa do maja 2019 
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9. Robotyka dla dzieci – 2 grupy do maja 2019 
10. Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej  dla dzieci 4-6 lat – 1 grupa 
11. Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej dla dzieci 6-8 lat – 1 grupa 
12. Zajęcia Jogi – 1 grupa 
13. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Karate dla dzieci – 1 grupa 
14. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Karate dla młodzieży szkolnej – 1 grupa 

 
 

15. Zajęcia gimnastyki dla młodzieży i dorosłych – 1 grupa 
16. Zajęcia gimnastyki dla seniorów – 3 grupy (Strzeleczki, Dobra, Kujawy) 
17. Zajęcia dla mam i maluszków- warsztaty sensoryczne do maja 2019 r. 
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18. Warsztaty chustonoszenia – 1 spotkanie 
19. Warsztaty dla kobiet – „Żyj w swoim stylu” – 1 spotkanie 

Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach w ramach swoich zadań statutowych organizuje 
wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Strzeleczki. Instruktorzy prowadzą zajęcia  
w poszczególnych świetlicach, dodatkowo najmłodsi mieszkańcy mogą korzystać z oferty 
wyjazdów i wycieczek proponowanych w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.   

W ferie zimowe trwające 2 tygodnie GOK przedstawił ofertę 4 wyjazdów poza teren gminy,  
z których skorzystało 230 dzieci. Liczba odwiedzin w tym okresie w świetlicach wahała się 
między 9 (Świetlica w Mosznej) a 132 (Kujawy).Podczas przerwy wakacyjnej organizowanych 
było 8 wyjazdów z których skorzystało 391 osób.  

Ponadto w indywidulanych placówkach na terenie gminny w miesiącu lipcu w zajęciach 
uczestniczyło  22 (Pisarzowice) osób a najwięcej w Kujawach 358. W sierpniu frekwencja 
wynosiła między 16 (Pisarzowice) a 214 (Kujawy) uczestników.  
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Kalendarz imprez i spotkań organizowanych oraz współorganizowanych  przez GOK Strzeleczki w 2018 roku. 

L.p. DATA WYDARZENIE WSPÓŁORGANIZATOR MIEJSCE Koszt danego 
przedsięwzięcia 

Realizacja 

1 13.01. Gala Noworoczna + 
WOŚP 

Szkoła Podstawowa 
Strzeleczki 

DK Strzeleczki 648,71 zł Zgodnie z planem 

2 Cyklicznie 2 razy w 
miesiącu przez 
cały rok 

Spotkanie dla 
seniorów 

GOPS Strzeleczki DK Strzeleczki 670,58 zł Zgodnie z planem 

3 21.01., 22.01.  

23.01., 24.01. 

Dzień Babci i Dziadka Przedszkole w 
Dziedzicach SP 
Strzeleczki, SP Zielina 
Przedszkole w Dobrej, 
Przedszkole 
Racławiczki, 
Przedszkole w Zielinie 

Świetlica w 
Dziedzicach, DK 
Strzeleczki i DK 
Kujawy, Świetlica w 
Dobrej, DK 
Racławiczki 

- Udostepnienie Sali na 
podstawie złożonego 
podania, nagłośnienie. 

4 23.01.28.01-
10.02. 

Ferie Zimowe - Wyjazdy do Kina, na 
lodowisko, do Gliwic, 
park Trampolin, 
działalność 
świetlicowa oraz 
Gminny Bal Maskowy 

9.884,33 zł  

(wpływy z biletów 
5.499,00 zł) 

Zgodnie z planem 

5 23.01. Wyjazd na Galę 
Noworoczną  

- Filharmonia Opolska 450,00 zł - transport Zgodnie z planem 

6 26.01. Babski Comber DFK Dziedzice Smolarnia 300,00 zł Tylko pod względem 
finansowym 
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7 29.01. Bal karnawałowy dla 
dzieci 

Parafia Racławiczki DK Racławiczki - Udostepnienie Sali na 
podstawie złożonego 
podania 

8 02.02. Babski Comber DFK Komorniki - 
Łowkowice 

Komorniki 800,00 zł Tylko pod względem 
finansowym 

9 09.02. Babski Comber DFK Dobra Dobra 450,00 zł Tylko pod względem 
finansowym 

10 09.02. Babski Comber RR przy SP w Zielinie DK Kujawy - Udostepnienie Sali 
wraz z zastawą 
stołową na podstawie 
złożonego podania 

11 15.02. Wyjazd na koncert 
muzyki filmowej 

- Filharmonia Opole 500,00 zł za transport Zgodnie z planem 

12 15.02. Bal Karnawałowo-
walentynkowy dla 
dzieci 

RR przy SP w Zielinie DK Kujawy - 

13 16.02. Koncert „Pieśni 
wracają do domu” 

Gmina Strzeleczki, 
Powiat Krapkowicki, 
Wydział Muzykologii, 
Muzeum Śląska 
Opolskiego 

DK Strzeleczki, 
Muzeum Śląska 
Opolskiego 

2.408,39 zł Zgodnie z planem 

14 16.02. Zabawa walentynkowa OSP Racławiczki DK Racławiczki - Udostepnienie Sali na 
podstawie złożonego 
podania 

15 16.02. Wodzenie 
Niedźwiedzia 

Zespół Folklorystyczny 
przy OSP Dobra, DFK 
Dobra, Gmina 
Strzeleczki 

Dobra 1.000,00 zł Zgodnie z planem 



RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2019 ROK 
62 

16 17.02. Dzień Kobiet  DFK Ścigów, DFK 
Racławiczki, DFK 
Dziedzice 

Zamek Moszna 780,00 zł Tylko pod względem 
finansowym 

17 28.02. Babski Comber - DK Strzeleczki 3.358,80 zł 

(wpływy z biletów 
1.200,00 zł) 

Zgodnie z planem 

18 03.03. Rozgrywki Skata o 
Puchar Wójta Gminy 
Strzeleczki 

Gmina Strzeleczki DK Kujawy - Udostępnienie Sali, 
nagłośnienie, pomoc 
w organizacji 

19 02-03.03. Dzień Kobiet + 
Warsztaty stylu 

Gmina Strzeleczki DK Strzeleczki 6.017,57 zł Zgodnie z planem  

20 05.03. Dzień Kobiet Sołectwo Ścigów Świetlica Ścigów 180,00 zł Na podstawie 
podania, 
udostępnienie sali 

21 08.03. Dzień Kobiet Rada Rodziców SP 
Zielina 

DK Kujawy - Udostępnienie sali na 
podstawie złożonego 
podania. 

22 16.03. Wyjazd na mecz do 
Berlina 

Gmina Strzeleczki Berlin - Zgodnie z planem 

23 17.03. Spotkanie 
wielkanocne dla dzieci 

Sołectwo Ścigów, DFK 
Ścigów 

Świetlica Ścigów  384,30 zł Na podstawie 
złożonego podania, 
udostępnienie sali 

24 23.03. Dzień mężczyzny Sołectwo Kujawy DK Kujawy - Udostępnienie sali na 
postawie złożonego  
podania 

25 23.03. Dzień kobiet i 
mężczyzn 

DFK Pisarzowice Pisarzowice 600,00 zł Na podstawie 
złożonego podania 
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26 31.03. Egzamin karate Akademia Karate 
Tradycyjnego w Opolu 

DK Strzeleczki 950,00 zł Dodatkowo 

27 03.04. Konkurs Kroszonkarski Gmina Strzeleczki DK Strzeleczki 2.562,32 zł Zgodnie z planem 

28 07.04. Jarmark Wielkanocny  SP i Gimnazjum 
Strzeleczki, Gmina 
Strzeleczki 

DK Strzeleczki - Zgodnie z planem 

29 14.04. Kiermasz Wielkanocny RR przy SP Zielina DK Kujawy - Udostępnienie Sali na 
podstawie złożonego 
podania 

30 27.04. II Pchli Targ Gmina Strzeleczki DK Strzeleczki - Zgodnie z planem 

31 25.04. Wyjazd na XXVIII 
Wojewódzki Dziecięcy 
Festiwal Piosenki w 
Korfantowie 

Gmina Strzeleczki Korfantów Własny transport Na podstawie 
nadesłanego 
zaproszenia 

32 28.04. Zajączek dla dzieci Sołectwo Kujawy DK Kujawy - Na podstawie 
złożonego podania 

33 29.04. IV Gminny Festiwal 
Piosenki Dziecięcej  

SP Strzeleczki, Gmina 
Strzeleczki 

DK Strzeleczki 790,00 zł 

(wpływy 1.550,00 zł) 

Zgodnie z planem 

34 1.05. Moik DFK Strzeleczki Rynek Strzeleczki 

 
 

- Na podstawie 
złożonego podania, 
nagłośnienie, oraz 
obsługa pracowników 
GOK 

35 12.05. Spotkanie z okazji Dnia 
Matki 

DFK Komorniki-
Łowkowice 

Sala Stodoła 
Komorniki 

800,00 zł Na podstawie 
złożonego podania  
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36 12.05. Dzień Seniora DFK Zielina DK Kujawy - Udostępnienie Sali na 
podstawie złożonego 
podania 

 

37 18-19.05. 110 OSP Zielina Gmina Strzeleczki, 
OSP Zielina 

Zielina 2.023,00 zł Wypożyczenie 
podestu oraz 
udostępnienie 
zastawy stołowej na 
podstawie złożonego 
podania 

38 22.05. Spotkanie Koła 
Emerytów i Rencistów 
ze Strzeleczek- Dzień 
Matki i Ojca 

Gmina Strzeleczki, 
Parafialne Koło 
Emerytów  i 
Rencistów Strzeleczki 

DK Strzeleczki - Zgodnie z planem 
Nagłośnienie i 
udostępnienie Sali 
GOK 

39 24.05. Dzień Matki Przedszkole w Dobrej Świetlica w Dobrej - Udostepnienie Sali na 
podstawie złożonego 
podania 

40 25.05. Festyn w Ścigowie Sołectwo Ścigów, DFK 
Ścigów 

Plac rekreacyjny w 
Ścigowie 

- Na podstawie 
złożonego podanie, 
wypożyczenia 
podestów i obręczy na 
worki naśmieci 

41 28.05. Przedstawienie dla 
dzieci „ Smog 
Wawelski” 

Referat ds. gospodarki 
komunalnej i 
nieruchomości 

DK Strzeleczki - Udostepnienie sali na 
podstawie złożonego 
podanie 

42 1-2.06. Dni Gminy Strzeleczki Gmina Strzeleczki Boisko sportowe w 
Strzeleczkach 

50.684,53 zł 

(wpływy 22.355,00 zł) 

Zgodnie z planem 
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43 07.06. Święto Rodziny RR przy SP w Zielinie DK Kujawy - Udostepnienie Sali na 
podstawie podania 

44 08.06. Festyn z okazji Dnia 
Dziecka 

Sołectwo Dziedzice, 
DFK Dziedzice 

Boisko sportowe w 
Dziedzicach 

270,00 zł Na podstawie 
złożonego podania 

45 09.06. Gminne Zawody 
Strażackie 

Gmina Strzeleczki,  Boisko sportowe w 
Strzeleczkach 

- Na podstawie 
złożonego podania, 
Nagłośnienie imprezy 

46 15-16.06. Wycieczka do 
Warszawy 

Gmina Strzeleczki Warszawa - Zgodnie z planem 

47 16.06. Spotkanie z Okazji 
Dnia Ojca i Matki 

DFK Strzeleczki DK Strzeleczki 1.179,19 zł Na podstawie 
złożonego podania, 
udostepnienie Sali 
wraz z obsługa 
pracowników i 
nagłośnieniem 

48 17.06. Podsumowanie 
sezonu 2018/2019 ( 
warsztaty i zajęcia dla 
dzieci) 

- DK Strzeleczki 247,95 zł Zgodnie z planem 

49 20.06. Festyn Rodzinny Gmina Strzeleczki, 
Sołectwo Racławiczki, 
DFK Racławiczki, OSP 
Racławiczki, Parafia 
Racławiczki, Caritas 
Racławiczki 

Plan przy boisku 
sportowym w 
Racławiczkach 

- Na podstawie 
złożonego podania, 
Wypożyczenie 
podestów i obręczy na 
kosze, udostepnienie 
do Sali DK Racławiczki 
w razie niepogody 

50 20.06. Spotkanie z okazji Dnia 
Matki i Ojca 

DFK Dobra Restauracja Parkowa 350,00 zł Na podstawie 
złożonego podania 
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51 21.06. MDP- wyjazd do kina ZG OSP, Gmina 
Strzeleczki, 
Profilaktyka 
Alkoholowa,  

Kino Helios 
Kędzierzyn-Koźle 

1.134,32- bilety, 
ubezpieczenie oraz 
Opieka nad dziećmi 
pracowników GOK-u 

Zgodnie z planem 

52 12.07. Plener Malarski i 
wystawa poplenerowa 

Gmina Strzeleczki OW Dobra,  

DK Strzeleczki 

73,17 zł Na podstawie 
złożonego podania 

53 20.07. Spływ Dunajcem DFK Kujawy i Zielina Wycieczka 3.000 zł ( koszt 
transportu) 

Na podstawie podania 

54 20.07. Wycieczka do 
Spreewaldu- 
rezerwatu Biosfery 

Gmina Strzeleczki Wycieczka - Zgodnie z planem 

55 03.08. Festyn Rodzinny Sołectwo Strzeleczki Boisko LKS w 
Strzeleczkach 

- Na podstawie 
złożonego podania, 
udostepnienie 
nagłośnienia, 
namiotów oraz 
termosów 

56 25.08. Festyn Parafialny Rada Parafialna 
Kujawy 

Kujawy - Udostepnienie 
podestów, namiotów, 
ławo stołów, 
termosów na 
podstawie złożonego 
podania 

57 2.07. – 31.08 r. Organizacja zajęć 
wakacyjnych dla dzieci 
i młodzieży 

Gmina Strzeleczki Wszystkie placówki na 
terenie gminy oraz 
wyjazdy poza jej teren 

24.654,90 zł  

(wpływy z biletów 
21.930,00 zł) 

Zgodnie z planem 
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58 07.09. Bauerfest Dziedzice Sołectwo Dziedzice, 

DFK Dziedzice 

Boisko przy 
przedszkolu w 
Dziedzicach 

189,54 zł Na podstawie 
złożonego podania 

59 31.08. Pożegnanie Lata Gmina Strzeleczki Boisko sportowe 
Strzeleczki 

2.683,71 zł Zgodnie z planem 

60 14-15.09. Dożynki Gminne w 
Smolarni 

Gmina Strzeleczki, 
Sołectwo Smolarnia 

Boisko sportowe 
Smolarnia 

51.924,66 zł 

( wpływy 15.700,00 zł) 

Zgodnie z planem 

61 18.09. Dożynkowe spotkanie 
Koła Emerytów i 
Rencistów 

Gmina Strzeleczki, 
Koło Emerytów 
Strzeleczki 

DK Strzeleczki - Zgodnie z planem, 
nagłośnienie i 
udostępnienie sali, 

62 21 .09. Spotkanie dożynkowe Sołectwo Ścigów Boisko rekreacyjne w 
Ścigowie 

- Na podstawie podania 
udostepnienie sali, 
wypożyczenie 
podestów i obręczy na 
kosze 

63 29.09. Spotkanie dożynkowe DFK Ścigów Świetlica Ścigów - Na podstawie podania 
udostępnienie 
świetlicy w Ścigowie 

 

 

 

 

 

 

 



Koncert Noworoczny i WOŚP 

 

 

Udział w XXVIII Wojewódzkim Dziecięcym Festiwalu Piosenki w Korfantowie 
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Gminny Dziecięcy Festiwal Piosenki  

 

Dni Gminy Strzeleczki 
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Plener Malarski w Dobrej 

 

Pożegnanie Lata 
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Dożynki Gminne w Smolarni 

 

Cykliczne spotkania z Seniorami 

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach 

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach funkcjonuje jako samodzielna instytucja 
kultury, posiadająca osobowość prawną. 

 W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach, będącej biblioteką główną, 
wchodzą: 

• Oddział dla Dzieci 
• Filia w Dobrej 
• Filia w Komornikach 
• Filia w Mosznej 
• Filia w Pisarzowicach 
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• Filia w Racławiczkach 
• Filia w Zielinie. 

 

W roku 2019 Gminna Biblioteka Publiczna wypełniała zadania statutowe w zakresie: 

− gromadzenia, opracowywania, ochrony, konserwacji oraz udostępniania zbiorów 
bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz, 

− pełnienia funkcji ośrodka zaspokajającego potrzeby biblioteczne, informacyjne  
i edukacyjne, 

− udostępniania stanowisk komputerowych użytkownikom biblioteki, 
− udzielania filiom bibliotecznym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, 
− promowania i popularyzowania czytelnictwa oraz zgromadzonych zbiorów 

bibliotecznych, 
− przygotowywania i prowadzenia różnych form działalności kulturalno – oświatowej, 
− współpracy z innymi instytucjami, szkołami, organizacjami i mediami. 

 

CZYTELNICTWO 

− liczba odwiedzin w bibliotece: 30 988 
− liczba zarejestrowanych czytelników: 1970 
− liczba wypożyczonych książek: 43 752 
− liczba książek i czasopism udostępnionych na miejscu: 9219 

1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców 27,73 – III m. w woj. 

2. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców 25,72 – VI m. w woj. 

3. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców  615,87 – VI m. w woj. 

4. Liczba zakupionych tytułów czasopism w 
bibliotece ogółem 

24 

 

FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI I BIBLIOTEKI 
W roku 2019 odbywały się na terenie GBP w Strzeleczkach i podległych filii różnorodna 
działalność promująca czytelnictwo, książkę i bibliotekę: 

− spotkania autorskie, spektakle i warsztaty teatralne, konkursy czytelnicze, lekcje 
biblioteczne, spotkania w DKK, imprezy edukacyjne, warsztaty plastyczne, wycieczki  
do bibliotek. 
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Najważniejsze wydarzenia w roku 2019 

14.01.2019 – Zimowe spotkanie z książką – impreza artystyczna przy kominku w Mosznej dla 
czytelników z poszczególnych filii 

Styczeń 2019 – Konkurs na ilustracje do książki O. Preusslera „Rozbójnik Hotzenplotz” 
ogłoszony przez redakcję „Nowin krapkowickich” - czytelnicy Filii Bibliotecznej w Komornikach 
zajęli I, II i III miejsce oraz otrzymali wyróżnienia 

06.02.2019 – Impreza czytelnicza „Detektyw Pozytywka na tropie” oraz zwiedzanie zamku w 
Mosznej 

14.02.2019 - Spotkanie z psychologiem i publicystą - „Miłość i zauroczenie w życiu i literaturze” 

28.02.2019 – Konkurs recytatorski „Wiersze o Polsce” 

06.03.2019 – Międzynarodowy Dzień Pisarza – spektakle teatralne w filiach 

08.03.2019 – Biblioteka Młodego Chemika – dzień eksperymentów 

18.03.2019 – Impreza poetycko – muzyczna „Wiosenne wierszowanie” 

21.03.2019 – Spotkanie autorskie z pisarzem z Bawarii, Henrykiem Karolem Skibą i promocja 
jego najnowszej powieści 

28.03.2019 – Wiosenne spotkanie z wierszem w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 

01.04.2019 - Spotkanie autorskie z pisarzem młodego pokolenia, Tomaszem Sobanią 

02.04.2019 – Międzynarodowy Dzień Książki – dla dzieci  

15.04.2019 – Przedstawienia teatralne – spektakle teatralne dla dzieci w filiach 

15.04.2019 – „Sztuka dekorowania wnętrz” 

15.05.2019 – Przedstawienia teatralne – spektakle teatralne dla dzieci w filiach 

17.05.2019 – Podsumowanie konkursu „Strzeleczki w komiksie” 

24.05.2019 - Spotkanie autorskie z pisarzem Zbigniewem Masternakiem 

29.05.2019 - Przedstawienia teatralne – spektakle teatralne dla dzieci w filiach 
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03.06.2019 – „Kwiaty w poezji i muzyce” – impreza artystyczna w Mosznej 

05.06.2019 – Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką i promocja książki pt. „Faustynka” 

17.06.2019 – Bajkowa biblioteka 

 

 

 

08.07.2019 - Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem w Dobrej 

19.07.2019 – Spotkanie z psychologiem „Zapobieganie i pomoc w depresji” 

22.07.2019 – Impreza biblioteczna „Tropem rycerskiej przygody” i zwiedzanie zamku w 
Mosznej 

15.10.2019 – Spotkanie z Teatrem Kokon z Krakowa w 3 filiach bibliotecznych – 3 
przedstawienia teatralne: „Królewna o złotym sercu” x 2 i „Tajemnica skarbca sułtana” 

06.11.2019 – Warsztaty teatralne dla uczniów klas szóstych: pisanie scenariusza 
przedstawienia, praca nad spektaklem teatralnym – 2 filie: Komorniki i Zielina 

Listopad 2019 – Wystawa „Olga Tokarczuk – polska noblistka” – biblioteka w Strzeleczkach i 
filia w Racławiczkach 

22.11.2019 – Teatr Duet – 3 spektakle teatralne: „Piotruś i przyjaciele” x 2 i „Rumcajs”. 
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ZBIORY BIBLIOTECZNE 
 

Liczba i wartość zakupionych książek w woluminach w roku 2019 

Ogółem w tym ze środków: 

Organizatora Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

Liczba wol. Kwota Liczba wol. Kwota  Liczba wol. Kwota 

1513 39 242,85 1141 30 045,85 372 9197 

 

W roku 2019 zakupiono 1513 książek na kwotę 30 045,85 zł. W darze otrzymano 314 książek 
na kwotę 5 863,00 zł.  

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskaliśmy ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9197 zł i zakupiliśmy 372 książki. 

Biblioteki Gminy Strzeleczki prowadzą również punkty biblioteczne Caritas. 
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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 2019 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 B), LKS Strzeleczki (klasa B), LZS Kosmos Dobra (klasa B) oraz 
LZS Łowkowice (klasa B)) angażuje się wspomagając finansowo. W 2019 roku przeznaczono 
prawie 40 tys. zł na pomoc w utrzymaniu obiektów sportowych. Zakupiono materiały 
remontowe na potrzeby szatni LZS Łowkowice oraz traktorek na potrzeby utrzymania boiska 
w Łowkowicach. Zakupiono wiele nagród konkursowych na zawody w skacie, zawody 
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wędkarskie, regionalne zawody konne w skokach przez przeszkody, XI edycja Ligi Futsal w 
Krapkowicach oraz na zakończenie sezonu lotowego gołębi. Przeznaczono również kwotę 
ponad 100 tys. zł na potrzeby Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w 
Strzeleczkach. Na terenie Gminy obecnie funkcjonuje 5 obiektów siłowni zewnętrznych 

Działalność Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej 

Ośrodek wypoczynkowy 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. 
 
W roku 2019 zrealizowano m.in.: 

1. Generalny remont wewnątrz budynku nr 1: wymiana okien, obróbka glifów po wymianie 
okien oraz zakup płytek podłogowych: 64.974,57 zł  

2. Remonty i naprawy w pokojach i wokół ośrodka wypoczynkowego Domek nr 1 (pokoje nr 
5 i 6) - zakup i montaż płytek, wymiana instalacji oświetleniowej, wymiana instalacji 
wodno – kanalizacyjnej wraz z białym montażem, wymiana uszkodzonych rynien, a także 
usuwanie skutków wichury, wymiana podgrzewacza wody, naprawa szyb, rozdrabnianie 
gałęzi, naprawa instalacji wodnej, wykonanie prac konserwatorskich – wyczyszczenie 
doprowadzalnika wody do stawu, remont daszku, konserwacja mostku, naprawa 
urządzeń: 63.721,77 zł. 

3. Wykonanie prac konserwacyjnych – wyczyszczenia doprowadzalnika wody do stawu 
rybnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej o długości ok. 150mb : 49.323,00 
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,  
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4. Stróż pracujący poza sezonem od 1 stycznia do 31 marca – łącznie 30 godzin. 
5. Wynagrodzenie bezosobowe. 
6.  

 
XII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 
Zadania własne: 
Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku wydatkowano z budżetu 
Gminy 225 749,93 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 2019 r. wydano kwotę 21 066,45 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 2019r.  
oraz pochodne od wynagrodzenia wydano kwotę 52 447,80 zł. Samochody pożarnicze są 
ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC. W każdej jednostce 
ubezpieczeniem bezimiennym objęci są wszyscy członkowie OSP. Dodatkowym 
ubezpieczeniem objęci są członkowie czynnie biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
(ubezpieczenie z 9 jednostek OSP). Ubezpieczone są również budynki strażnic OSP 
(ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów) oraz część wyposażenia będącego na wyposażeniu 
jednostek OSP (ubezpieczenie od kradzieży). Na ubezpieczenia wydano kwotę 25 945,06 zł. 
Członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach wypłacono ekwiwalent zgodnie 
z obowiązującymi obecnie przepisami oraz uchwałą Rady Gminy w kwocie 15 818,00 zł.  
W 2019 roku na sprzęt, umundurowania na potrzeby OSP, remonty strażnic oraz naprawy  
i przeglądy sprzętu strażackiego wydatkowano kwotę około 58 590,00 zł. Na nagrody 
konkursowe dla uczestników Gminnych zawodów sportowo pożarniczych wydano kwotę  
1 538,73 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.  
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Z zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 861,00 zł. Do magazynu 
przeciwpowodziowego zakupiono plandeki. Na dzień dzisiejszy w magazynie 
przeciwpowodziowym znajduje się 10 000 tyś. worków i 7 szt. plandek.  
 
Współpraca z Policją: 
W 2019 roku zaplanowano i wydatkowano 10.000 zł na dodatkowe patrole na terenie naszej 
gminy. 
 
Zadania zlecone: 
 
W celu realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych, Wójt Gminy posiłkuje 
się opracowanymi na szczeblu gminy planami: 

1. Plan Obrony Cywilnej Gminy Strzeleczki; 
2. Plan operacyjnego funkcjonowania Gminy Strzeleczki w warunkach zewnętrznego 

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

państwa; 
6. Plan dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek jodku potasu na wypadek 

wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie gminy Strzeleczki; 
7. Plan Akcji Kurierskiej Gminy Strzeleczki. 

 
Do zakresu działania Szefa OC Gminy należy kierowanie oraz koordynowanie 

przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe 
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające  
na terenie gminy. Jednym z podstawowych dokumentów z zakresu obrony cywilnej 
opracowywanym w celu ustalenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych  
i rzeczowych OC na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny jest Plan Obrony Cywilnej 
Gminy Strzeleczki. Opracowano Wytyczne Wójta Gminy Strzeleczki – Szefa OC Gminy 
Strzeleczki do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 roku i Kalendarzowy plan  
działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań obrony cywilnej w 2019 roku. 
Podstawowe zadania wymienione w planie zostały zrealizowane.  

Został opracowany również Wieloletni plan działania w zakresie przygotowań i 
realizacji zadań obrony cywilnej gminy Strzeleczki na lata 2019-2023. W roku 2019 nie 
dokonywano zakupów sprzętu, środków technicznych i mundurów niezbędne do 
wykonywania zadań OC ze względu na ograniczone środki finansowe z budżetu gminy. 

Szkolenia obronne zapewniają przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników 
Urzędu Gminy do realizacji zadań obronnych oraz wykonywania ustawowych obowiązków  
w zakresie obronności państwa. W 2019 r. szkolenie obronne w Urzędzie Gminy Strzeleczki 
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 18 lutego 2019 roku do szkolenia obronnego realizowanego na terenie 
województwa opolskiego w 2019 r. a także z Planem szkolenia obronnego gminy Strzeleczki 
na 2019 rok (uzgodnionym z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz  
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z Planem szkolenia obronnego pracowników realizujących zadania obronne Urzędu Gminy  
w Strzeleczkach. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy w Strzeleczkach. Zgodnie 
z planem szkolenia gmina uczestniczyła również w zintegrowanym treningu akcji kurierskiej 
podczas ćwiczenia pk. PIAST-19. Koszty szkolenia i akcji kurierskiej wyniosły 700,00 zł. i były 
finansowane z budżetu wojewody.  
 
 

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 2019 roku zostało udzielonych 23 629 porad lekarskich. Świadczenia udzielało 6 lekarzy  
z następującymi specjalizacjami: alergologia, chirurgia ogólna, medycyna rodzinna, neurologia 
dziecięca, pediatria, pulmonologia. 
 
Podział wizyt wg ICD-10: 
61,8% - (Grupa Z) Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia (m.in. 
diagnostyka w celu rozpoznania choroby, dalsze leczenie wcześniej zdiagnozowanych chorób, 
szczepienia profilaktyczne) 
14,3% - (Grupa J) Choroby układu oddechowego  
5,2% - (Grupa M) Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej 
3,5% - (Grupa I) Choroby układu krążenia 
2,3% - (Grupa K) Choroby układu pokarmowego 
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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 była 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 do dnia 14 stycznia 2019 r. 

14 stycznia 2019 roku podjęta została uchwała nr I/3/2019 Zgromadzenia Związku Gmin „Aqua 
Silesia” w sprawie rozwiązania Związku  Gmin „Aqua Silesia” w Głogówku. Decyzja ta została 
podjęta przez przedstawicieli wszystkich gmin stanowiących. 

 Od dnia 15 stycznia 2019 roku (Uchwała r I/4/2019 Zgromadzenia Związku Gmin „Aqua 
Silesia”  w Głogówku) została otwarta likwidacja Związku Gmin  „Aqua Silesia”  w Głogówku, 
która została  zakończona 30 listopada 2019 roku.  

Z powodu likwidacji Związku Gmin „Aqua Silesia, majątek Związku został podzielony pomiędzy 
gminy wchodzące w skład tego Związku. Z dniem 1 października 2019 roku  Gmina Strzeleczki 
przejęła na własność i do wyłącznej eksploatacji Stację Uzdatniania Wody w Nowym Budzie 
wraz z całą infrastrukturą  wodociągową zlokalizowaną w obrębię granic administracyjnych 
gminy Strzeleczki. 

Zgodnie z uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz 
gminy Strzeleczki (Uchwała Rady Gminy w Strzeleczkach Nr XII/80/19 z 24.09.2019 r.) 29 
listopada 2019 r aktem notarialnym zostały przeniesione na rzecz Gminy  Strzeleczki 
nieruchomości położone w Dobrej, Dziedzicach, Smolarni i Strzeleczki. 

 
 
 
 

http://boryniemodlinskie.pl/
http://strzeleczki.pl/download/15826/logo-pbn-kolor.jpeg
http://strzeleczki.pl/download/20/aquasilesia.jpeg
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Euroregion Pradziad 

 
Gmina Strzeleczki do dnia 19.12.2019 roku była 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.  
 
 

 
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. 
 
 
 

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 
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posiadanych atutów, walorów i szans. Aby temu wszystkiemu sprostać, wykorzystuje się 
planowanie strategiczne. 
Rada Gminy Strzeleczki w 2005 roku przyjęła do realizacji Strategię Rozwoju Gminy na lata 
2005–2018, która jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania jednostką 
samorządu terytorialnego, określającym wizję i strategiczne kierunki rozwoju gminy. Zapewnia 
ona ciągłość i trwałość działań władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań 
politycznych. W sposób istotny strategia umożliwia efektywne gospodarowanie własnymi 
zasobami, takimi jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, istniejąca infrastruktura 
komunalna przy uwzględnieniu dostępnych środków finansowych. 
 
W ramach realizacji strategii określono misję Gminy Strzeleczki, którą jest stworzenie poczucia 
stabilizacji i perspektyw rozwoju swoim mieszkańcom, dla wzmocnienia ich identyfikacji  
z miejscem zamieszkania. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju pragnie ona 
rozwijać turystykę, rolnictwo i gospodarkę lokalną w oparciu o walory przyrodnicze, 
geograficzne i historyczne. 
W obecnym czasie urząd Gminy zlecił opracowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki 
na lata 2020-2035 w związku z ustanie obowiązywania poprzedniej strategii. 
 
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) redukcja emisji gazów cieplarnianych, 
b) zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
c) redukcja 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. 

Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki w roku 
2019 obejmowała: 
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- wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy zadania pod nazwą „Budowa ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od granicy gminy) 
– Moszna. Etap I odcinek Moszna – Zielina” (tryb: zaprojektuj i wybuduj), 
realizowanego w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-
rowerowych w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” 

- Gmina Strzeleczki w ramach programu udzieliła wsparcia mieszkańcom w postaci 
dotacji na wymianę źródła ogrzewania. W 2019 r. nas terenie gminy wymieniono 20 
starych pieców węglowych na certyfikowane V klasy emisji spalin lub pompy ciepła. 
Łączna kwota dofinansowania wyniosła 60 000,00 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 2019 obejmowała 
różne obszary. Z zakresu ograniczenia emisji z terenu Gminy Strzeleczki przystąpiono do 
wykonania audytów energetycznych budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach 
przy ul. Dworcowej oraz Szkoły Podstawowej w Komornikach, które inicjują działania 
zmierzające do termomodernizacji przedmiotowych budynków. W Dobrej wykonano 4 szt. 
energooszczędnego oświetlenia ulicznego LED w ramach działania „Budowa oświetlenia 
ulicznego na ul. Ogrodowej i Sportowej w Dobrej – etap I”. Wymienionych zostało co najmniej 
20 kotłów starej generacji w budynkach mieszkalnych na terenie gminy, na źródła ogrzewania 
spełniające wymogi V klasy emisji spalin oraz pompy ciepła. Ponadto walcząc o spełnienie 
norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy przeprowadzona została 
modernizacja nawierzchni dróg gminnych o długości 2297 mb. 

Bieżące modernizacje sieci wodociągowej, której długość na terenie gminy wynosi 91 
km oraz kanalizacyjnej o długości 41 km zmierzają do systematycznej poprawy komfortu 
mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury wodno-ściekowej. Rozbudowa sieci 
wodociągowej w gminie w roku 2019 obejmowała 82 mb. Zgłoszono także zamiar rozpoczęcia 
eksploatacji 4 indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. 
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W ramach racjonalnej gospodarki odpadami unieszkodliwieniu poddano 13,33 Mg 
azbestu z terenu 15 nieruchomości. Koszty zadania wyniosły 9 064,40 zł, w całości pokryte  
z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Ponadto 
prowadzono prace zmierzające do rozpoczęcia budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Łowkowicach.  
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2019 

Gmina Strzeleczki jak co roku realizowała „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2019”. Program 
obejmuje takie działania jak:  

a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt,  
b) poszukiwanie nowych opiekunów dla zwierząt bezdomnych wyłapanych z terenu 

Gminy Strzeleczki,  
c) zapewnienie bezdomnym zwierzętom, które nie znalazły właściciela miejsca  

w schronisku, a w przypadku zwierząt gospodarskich w wskazanym gospodarstwie 
rolnym, 

d) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,  
e) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich obowiązkową kastrację lub 

sterylizację w schronisku dla bezdomnych zwierząt, a także poprzez usypianie ślepych 
miotów, 

f) organizowanie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt a także zwierząt gospodarskich.  

W ramach programu zawarto umowy współpracy z czterema podmiotami. W roku 2019  
na realizację programu wydano 28 158,48 zł. W tym na usługi weterynaryjne w stosunku  
do zwierząt bezdomnych 21 557,48 zł, na utylizację zwłok padłych zwierząt 3 241,00 zł oraz  
na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt 3 360,00 zł Program był 
realizowany tylko i wyłącznie ze środków własnych gminy. 

 
Wydatki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2019 

21 557,48; 77%

3 241,00; 11%

3 360,00; 12%
usługi weterynaryjne w stosunku
do zwierząt bezdomnych

utylizację zwłok padłych zwierząt

zapewnienie miejsca w schronisku
dla bezdomnych zwierząt
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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 
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 



RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2019 ROK 
88 

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 2019 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 2020 roku; 

- Dostosowanie „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”  
do wymagań Gminnego Planu Gospodarki Odpadami; 

- 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 

W 2018 r Rada Gminy w Strzeleczkach przyjęła „Program wspierania rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2018 – 2020”. Określono w nim 
najważniejsze cele strategiczne, mające zapewnić spójny system wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu ról społecznych. 
Niniejsze sprawozdanie powstało na bazie informacji przekazanych przez poszczególne podmioty realizujące program. 
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  -46 
liczba rodzin objętych pomocą społ.- 100 tj. 185 osób. 
Placówki oświatowe: 
- posiedzenia zespołów wychowawców do spraw PPP 
- konsultacje w szkole dla rodziców z psychologiem 
- 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, 
alimentacyjnych i wychowawczych 

GOPS  
formy pomocy społecznej : zasiłki okresowe, zasiłki celowe, stałe, zasiłki 
pieniężne na zakup żywności 
Liczba rodzin- 118 - wartość świadczeń-   253 606 zł 
GOPS 
liczba rodzin korzystających z świadczeń rodzinnych- 111; wartość świadczeń 
1 425 303zł 
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liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego, - 8; wartość 
świadczeń 53 200zł 
liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego – 627; wartość 
świadczeń  4 715 524 

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 16 293 zł 
Placówki oświatowe : 
SP Racławiczki :  
- sportowe zajęcia pozalekcyjne – 15 uczniów 
- wyjazdy na basen Delfin Krapkowice- 27 uczniów  
SP Komorniki: 
- sportowe zajęcia pozalekcyjne – 20 uczniów 
- wyjazdy na basen Delfin Krapkowice- 5 uczniów 
- wyjazd na lodowisko Torpol w Opolu – 2 wyjazdy -45 osób  
- wycieczki dla uczniów – 2 wyjazdy -15 uczniów 
- wyjazd uczniów: na konkurs kroszonkarski w GOK Strzeleczkach- 16 uczniów; 
na przedstawienie teatralne do GOK – 27 osób 
-wyjazd uczniów kl I-III do Regionalnego  w Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu 
– 27 uczniów 
- udział w warsztatach teatralnych w szkole , teatr z Krakowa – 14 uczniów 
SP Strzeleczki 
- zajęcia sportowe - 43 uczniów 
- zajęcia taneczne – 21 uczniów 
- zajęcia świetlicowe – 20 uczniów, 
SP Zielina 
- wyjazd na basen Delfin Krapkowice -15 
- spotkania z 4 autorami książek organizowanymi przez GBP w Zielinie – 49 
- zajęcia pozalekcyjne – 20  
- zajęcia w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – 49  
- wycieczka dla uczniów do Gdańska – 39 uczniów 
- wycieczki rowerowe – 10 uczniów 
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- zajęcia SKS – 17 
- udział w „ Zielonej szkole w Mosznej - 25 
SP Dobra 
Sportowe zajęcia pozalekcyjne – 15 osób SKS 
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- 5 uczniów 
 -zajęcia świetlicowe – 24 uczniów 
-zajęcia sportowe –17 uczniów  
Przedszkole Strzeleczki 
- wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu oraz udział w warsztatach 
teatralnych – 53 dzieci  

4 Wspieranie rodzin poprzez usługi asystenta rodziny oraz 
prowadzenie wszechstronnej pracy socjalnej z rodziną 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny- 7 
liczba asystentów – 1 
liczba rodzin objętych pracą socjalną - 44 

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 – 6 osób 
PUP – liczba osób bezrobotnych- 158 osób 
 

6 Edukowanie rodzin promowanie modelu rodziny wypełniającej 
prawidłowo swoje funkcje  

GOPS: 
- piknik rodzinny z zajęciami integracyjno- socjoterapeutycznymi dla rodzin 
objętych asystenturą rodziny- liczba uczestników - 16 
 
Szkoła Podstawowa w Racławiczkach 
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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 rodziców z wychowawcami 
konsultacje dla rodziców z udziałem psychologa, pedagoga w PPP w 
Krapkowicach – 2 rodziny 
Szkoła Podstawowa w Zielinie 
Konsultacje w szkole dla rodziców z psychologiem z PPP w Krapkowicach – 3 
uczestników 
Indywidualne spotkania z psychologiem- 4 uczestników. 
Spotkania klasowe – 40 uczestników 
Angażowanie rodziców w przygotowaniu uroczystości szkolnych- 20  
Organizacja szkoleń dla rodziców, 
- we współpracy z policją „ Negatywny wpływ zażywania narkotyków oraz 
pokaz walizki narkotykowej – 25  uczestników 
we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień – 23 
„ Zapobieganie uzależnieniom ” 
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- 273 
Konsultacje  dla rodziców z udziałem psychologa, pedagoga 
Liczba uczestników -9  
- rozmowy indywidualne z rodzicami dotyczące osiągnięcia przez dzieci 
dojrzałości szkolnej. - 76 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 143 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  
Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach 
Opracowanie dokumentu. System pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
oraz wspierania uczniów w Szkole Podstawowej w Strzeleczkach 
Konsultacje z psychologiem i pedagogiem na terenie szkoły. 
- spotkania z wychowawcami, 
- informacje na stronach internetowych. 
Szkoła Podstawowa w Dobrej 
Spotkania z wychowawcami dla rodziców, 
konsultacje z pedagogiem i psychologiem- 2 rodziny 
Szkoła Podstawowa Komorniki 
Informowanie rodziców o możliwości korzystania z porad psychologów i 
pedagogów w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krapkowicach 
konsultacje w szkole dla rodziców z psychologiem z PPP w Krapkowicach- 2 
osoby 
Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym  
Zajęcia logopedyczne w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
liczba uczestników – 57 dzieci 
 Pomoc psychologiczno - pedagogicznej-  39 dzieci 
Diagnoza pedagogiczna- rozmowy indywidualne z rodzicami dotyczące 
osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej – 76 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, ) 



RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2019 ROK 
94 

formy współpracy : 
udzielanie informacji, wspólne realizowanie projektów na rzecz rodzin, 
organizowanie pomocy, wspieranie rozwoju dzieci 

9  Pielęgnowanie przekazu międzypokoleniowego i umacnianie więzi 
rodzinnych m.in. poprzez organizowanie pikników rodzinnych, 
imprez integracyjnych, promowanie rodzinnego spędzania czasu 
wolnego i inicjowanie dyskusji międzypokoleniowej 

GOPS: 
Spotkania z seniorami 20 spotkań – ilość uczestników od 15-30 osób 
Realizacja programu profilaktyczno- socjoterapeutycznego „Mądrzy i 
doświadczeni ”dla seniorów- 15 osób 
Szkoła Podstawowa Zielina 
Rodzaj imprezy; 
Dzień rodziny i dziecka – 70 uczestników, 
Dzień Babci i Dziadka – 130 uczestników 
Kiermasz Wielkanocny – 60 uczestników 
Dzień Przedszkolaka – 30 uczestników 
Spotkania z ludźmi różnych zawodów 47 uczestników 
Bal karnawałowy – 60 uczestników 
Szkoła Podstawowa Racławiczki; 
Rodzaj imprezy : 
Dzień Seniora- liczba uczestników – 170 
Dzień Matki- liczba uczestników 150 
Jasełka – liczba uczestników – 76 
Szkoła Podstawowa Strzeleczki 
Rodzaj imprezy: 
Dzień Babci i Dziadka – 140 osób, 
Dzień Rodziny i Sportu – 216 osób 
Stoły wielkanocne, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Szlachetna Paczka, 
Szkoła Podstawowa w Komornikach 
Rodzaj imprezy : 
Dzień Babci i Dziadka – 115 osób 
Dzień Rodziny – 105 osób 
Jasełka w szkole – 81 osób 
Andrzejki dla środowiska lokalnego – 66 osób 
Stoły Wielkanocne – 14 osób 
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Dzień Ziemniaka – 78 osób 
- warsztaty dla uczniów „ Komorniki w komiksie” ze Zbigniewem 
Masterniakiem, prozaikiem scenarzystą filmowym, piłkarzem 
Szkoła Podstawowa w Dobrej 
Rodzaj imprezy: 
Dzień Babci i Dziadka – 120 osób 
Zdrowy Dzień Rodziny – 50 osób 
Dzień Papieski – 100 osób 
Dzień św Marcina – 49 uczniów 
Mikołajki nad  stawem – 49 uczniów szkoły, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy 
wsi 
Rodzinne pieczenie pierników świątecznych 
Jasełka  - liczba uczestników 59 osób 

 
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 (WDN, konsultacje metodyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia, 
studia podyplomowe, spotkania z psychologiem i pedagogiem) 
zakup dostępu do platformy edukacyjnej – doskonalenie umiejętności 
matematycznych i językowych – 23 uczniów 
Zapewnienie uczniom  podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych 
objętych programem rządowym – 49 uczniów 
Doposażenie szkoły i biblioteki w pomoce dydaktyczne. 
Udział w projekcie „ Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki”- w ramach projektu 
zorganizowano dodatkowe zajęcia, Udział w rządowym projekcie Aktywna 
Tablica: zakup monitorów. 
Szkoła Podstawowa  Racławiczki 



RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2019 ROK 
96 

Udział nauczycieli w doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych – 
(WDN, konsultacje metodyczne, spotkania z psychologiem i pedagogiem), 
- doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne: 
ekrany dotykowe, karty pracy uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, zakup sprzętu do pracowni komputerowej, krzeseł słuchawek, 
meble do klasy,mikrofony bezprzewodowe, keyboard Yamacha. Zapewniono 
uczniom bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne w ramach rządowego 
programu – 76 uczniów 
 
Szkoła Podstawowa Strzeleczki 

Udział nauczycieli w doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych  28 
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 – 
15osób (WDN, konsultacje metodyczne, spotkania z psychologiem i 
pedagogiem), 
- doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne; zakup 2 monitorów 
interaktywnych,  udział szkoły w projekcie „Sztuczna Inteligencja ” – W 
ramach projektu  nauczyciele doskonalą swoje umiejętności w  zakresie TIK, 
zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych 
w ramach rządowego programu – 64 uczniów 
3 szkolenia dla nauczycieli na temat Cyberbezpieczeństwa, kompetencji 
kluczowych z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych oraz aplikacji do 
wykorzystania w pracy z monitorem interaktywnym – 15 nauczycieli 
 - realizacja w szkole innowacji pedagogicznej „Młodzi dziennikarze ” – 14 
uczniów. 
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Szkoła Podstawowa Zielina 
Indywidualne szkolenia – 22 szkoleniach 
Szkolenia rady pedagogicznej – 7 szkoleń 
Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne 
 Zapewnienie uczniom  podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w 
ramach programu rządowego  
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podejmowanie działań mających na celu wsparcie osób samotnie 
wychowujących dzieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOPS 
Liczba rodzin niepełnych objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej -  
4 rodziny 
SP Komorniki 
Możliwość skorzystania ze spotkania z psychologiem z Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Krapkowicach – 1 osoba 
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. 
SP Strzeleczki 
Zajęcia świetlicowe 
konsultacje z pedagogiem i psychologiem na terenie szkoły 
SP Dobra 
Możliwość skorzystania ze spotkania z psychologiem z Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej w Krapkowicach, pedagogiem, psychologiem 
ze SP w Strzeleczkach 
 
 
Publiczne Przedszkole z oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach 
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3 

 
 
 
 
Przyznawanie pomocy finansowej o charakterze socjalnym 
(stypendia ,zasiłki), organizowanie zajęć wyrównawczych, 
dofinansowanie udziału w wycieczkach dydaktycznych oraz 
kulturze, sporcie i rekreacji uczniom z rodzin ubogich niepełnych i 
problemowych. 

Projekty edukacyjne : 
„ Przedszkola dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci w przedszkolach 15 min należących do Aglomeracji Opolskiej , 
Wsparciem objęto w zakresie: 
- udział w zajęciach Zaczarowanego Świata- Centrum Nauki i Eksperymentu , 
udział wzięło 147 dzieci. 
- terapii logopedycznej- 57 dzieci 
- gimnastyki korekcyjnej – 47 dzieciom 
pomocy psychologiczno- pedagogicznej –  39 dzieci 
 
 Szkoła Podstawowa Dobra 
Zorganizowanie dowozu uczniów z opiekunkami dopasowane do potrzeb . 
Liczba uczniów  - 20 
- Organizacja zajęć wyrównawczych: 
 -z j. polskiego, matematyki 
- zajęć w ramach innowacji pedagogicznej z matematyki, 
 -zajęć logopedycznych; 
-zajęć korekcyjno – kompensacyjnych 
-udział uczniów w spektaklach teatralnych – 49, 
-wycieczki szkolne- 49 uczniów 
-wyjazdy na basen Delfin do Krapkowic- 5 uczniów 
 -zajęcia świetlicowe – 24 uczniów 
-zajęcia sportowe –15 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 – 2 uczeń; 
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zajęć logopedycznych- 6 uczniów; 
zajęć korekcyjno – kompensacyjnych – \10 uczniów, 
wyjazdy na „Delfin”- 5 uczniów 
Udział uczniów w wyjazdach na wycieczki z wypracowanych pieniędzy z imprez 
– 66 uczniów; 
 
Szkoła Podstawowa Zielina 
Organizacja zajęć korekcyjno- kompensacyjnych – 9 uczniów 
Organizacja zajęć logopedycznych- 10 uczniów 
zajęcia wyrównawcze -  8 osób 
 
Szkoła Podstawowa w Racławiczkach 
Zorganizowanie dowozu uczniów do szkoły z miejscowości Dziedzice, 
Smolarnia, Serwitut, Ścigów 47 uczniów 
- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać swoje 
zdolności, organizacja zajęć dla uczniów o specyficznych trudnościach 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 – 27 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. 
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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- 10 
liczba dzieci korzystających z stypendiów socjalnych-  34 
Szkoła Podstawowa Dobra 
Liczba uczniów, którym przyznano nagrodę Wójta za średnią ocen oraz bardzo 
dobre wyniki w sporcie- 6 
Szkoła Podstawowa w Komornikach 
Liczba uczniów, którym przyznano nagrodę Wójta za średnią ocen oraz bardzo 
dobre wyniki w sporcie-  14 
Szkoła Podstawowa w Racławiczkach 
Liczba uczniów, którym przyznano nagrodę Wójta za średnią ocen oraz bardzo 
dobre wyniki w sporcie- 6 
Szkoła Podstawowa w Zielinie 
Liczba uczniów, którym przyznano nagrodę Wójta za średnią ocen za bardzo 
dobre wyniki w sporcie – 13 
Organizacja konkursów przedmiotowych: 
- udział uczniów w konkursach – etapy szkole, gminne, powiatowe i 
wojewódzkie. 
- organizacja zajęć rozwijających zdolności i uzdolnienia uczniów – 1 godz tyg. 
w każdej klasie 
-organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (kółko teatralne, zajęcia z jęz. 
angielskiego, SKS ) 
Szkoła Podstawowa Strzeleczki 
Liczba uczniów, którym przyznano nagrodę Wójta za średnią ocen za bardzo 
dobre wyniki w sporcie – 42 
nagrody książkowe i dyplomy – 72  
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5 Popularyzowanie idei wolontariatu, wśród dzieci i młodzieży Szkoła Podstawowa w Dobrej 
Akcja „ Razem święta ”-49 uczniów, zbiórka słodyczy, odzieży, środków 
higienicznych, zabawek dla podopiecznych Domu Dziecka w Głogówku. 
Sprzedaż cegiełek na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych z fundacji 
„ Pomóż i Ty ” – 49 uczniów; 
Współpraca z Opolskim Stowarzyszeniem Rehabilitacji Neurologicznej i 
Funkcjonalnej – puszka w celu zbierania datków na rzecz podopiecznego 
Stowarzyszenia Wiktora –  80 osób; 
Adopcja Duchowa Dziecka z Krajów Misyjnych- uczniowie, nauczyciele i rodzice 
-70 osób 
Zbiórka koców i karmy na rzecz Schroniska dla zwierząt w Opolu – 45 osób 
Akcja pieczenia świątecznych pierników dla osób samotnych – 59 osób 
Szkoła Podstawowa w Racławiczkach 
Zbieranie nakrętek plastikowych baterii na rzecz dzieci potrzebujących 
Zbiórka karmy dla Opolskiego Schroniska . 
Szlachetna paczka 
Szkoła Podstawowa w Komornikach 
Zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz dzieci potrzebujących- 66 uczniów, 
Zbiórka żywności, ubrań, zabawek, pościeli do Domu Dziecka w Głogówku 
Szkoła Podstawowa w Zielinie 
Działania charytatywne wynikające z działalności SKW: 
- skarbonka wielkopostna „ Pomoc juniora dla seniora „ 
- zbierz koreczek na wózeczek 
– organizacja uroczystości charytatywnej z okazji Dnia Kobiet 
- zbiórka karmy dla schroniska w K- Koźlu – 49 
- przygotowanie upominków na dzień kobiet – 15 
- dzień Misia odwiedziny w przedszkolu - 15 
- porządkowanie opuszczonych grobów „Szkoła pamięta „ – 6 uczniów 
- organizacja akcji „ Szlachetna Paczka „, 
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- udział w ogólnopolskiej akcji „ Góra grosza”- 52 uczniów 
- udział w akcji charytatywnej – pomoc dla Anna U – 7 uczniów 
pieczenie ciast przez rodziców na akcję charytatywną – 6 rodziców. 
Świąteczna kartka dla Natalki - 28 
- organizacja wigilii szkolnej dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i 
emerytów w farskiej stodole – 4 
- pakowanie paczek dla chorych i starszych –  2 uczniów 
- Kolędnicy misyjni – 15 uczniów 
Szkoła Podstawowa  w Strzeleczkach 
 
Organizowanie akcji charytatywnych: 
- Hospicjum „ Betania „ w Opolu, 
- domowe hospicjum dla dzieci w Opolu. 
„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 gminną akcję  charytatywną pomocy dla Anny U- z terenu 
naszej gminy 

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

Szkoła Podstawowa Dobra 
Udział uczniów w zajęciach SKS – 15 osób, 
Udział szkoły w gminnym projekcie „ Śladami bioróżnorodności w sercu 
Opolszczyzny- bogactwo przyrody gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz powiatu 
Krapkowickiego. 
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Udział uczniów w Zielonej szkole w zamku w Mosznej – 23 uczniów 
Udział w XVII Prudnickim Maratonie Pieszych, Wycieczka w Góry Opawskie 
Udział uczniów w darmowych przedstawieniach zorganizowanych przez 
Gminną Bibliotekę w Strzeleczkach – 3 spektakle 
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- 14 
dla dorosłych - 5 
Przedstawienia teatralne- 14  
lekcje biblioteczne: 
dla dzieci -37 
dla dorosłych -5 
konkursy dla dzieci - 13 
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Pozostałe imprezy( np. spotkania dyskusyjne, otwarcie wystawy, wieczory 
poezji itp.) - 91 
Orlik Strzeleczki 
Regularnie z boisk „ Orlika „ korzysta młodzież , dzieci ,osoby dorosłe grające 
w piłkę nożną , siatkówkę i tenisa oraz z kompleksu sktepark. 
Lokalne kluby piłkarskie ze Strzeleczek, Dobrej, Łowkowic, Kujaw i 
Racławiczek , dzięki oświetleniu boiska po zmroku mogą prowadzić  treningi 
zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym.  
Organizacja zawodów sportowych w ramach przeciwdziałania narkomani- „ 
Zastąpmy używki sportem „- 15 uczestników 
Gmina : DK 
Zajęcia taneczne dla dzieci od 3-7 lat 
liczba uczestników 35 
Zajęcia taneczne dla dzieci od 7-11 lat, 
Liczba uczestników – 11 
zajęcia taneczne dla młodzieży  
liczba uczestników 14 
Zajęcia teatralne, 
liczba uczestników – 6 
zajęcia wokalne, 
liczba uczestników – 18 
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 - 52 
- wyjazd na lodowisko w Opolu 
liczba uczestników – 100 
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wyjazd do Gliwic: Kolejkowo, Palmiarnia, Teatr 
Wyjazd do parku trampolin w opolu – 48 osób 
Gminny Bal maskowy dla dzieci w Strzeleczkach – 80 osób 
Wakacje letnie : 
Wyjazdy: 
Kino Helios  
liczba uczestników -106 
Kąpielisko Zdzieszowice  
liczba uczestników – 49 
 ZOO Opole – 47 osób 
Park Rozrywki Energylandia w Zatorze  
liczba uczestników – 52 
Park linowy Opole „ 
Liczba uczestników – 50 
Park Rozrywki Energylandia w Zatorze- 52 
Wyjazd do wesołego miasteczka Legendia w Chorzowie – 53 osoby 
Wyjazd do Miasteczka TwinPiggs w Żorach- 50 osób 

 
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 stanu zdrowia dzieci i młodzieży. 

Szkoła Podstawowa Dobra 
Realizacja projektów: 
„Śniadanie daje moc „-liczba uczestników-16; 
„Program dla szkół ”- liczba uczestników-39 
 Innowacja pedagogiczna- „ Uczniowie przyszłości „ – czas Tik- u” 
liczba uczestników – 42; 
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„Zdrowy Dzień Rodziny ”- 50, 
Szkoła Promująca Zdrowie – 49 uczniów, 
Bezpieczny Puchatek – 30 uczniów 
Fluoryzacja, pomiar wzrostu, ważenie tornistrów- 49 uczniów 
Ogólnopolskie akcje Europejski Dzień Zdrowego Odżywiania i Gotowania – 
49 uczniów 
Akcja ekologiczna „ Wszystkie dzieci zbierają elektro-śmieci ” 
Dbam o swoje zdrowie” - spotkanie z pielęgniarką szkolną, 
Przedstawienie ekologiczne „ Smog wawelski” 
Żywa lekcja przyrody 
Szkoła Podstawowa Racławiczki 
realizacja programów: 
„Program dla szkół„ 
liczba uczestników- 56 
„ Akademia Bezpiecznego Puchatka„ 
„ Piramida żywienia”, „ Trzymaj formę” 
 - spotkania z policjantem – 76 uczniów 
Badania  przesiewowe badanie  , wzroku, postawy, kontrola wagi, 
fluoryzacja – 76 uczniów 
-udział uczniów w zajęciach SKS w szkole- 15 uczniów 
„Kampania dobrze cię widzieć”- kl-I-VI 
„Eksperymentarium” – 19 uczniów 
 
Szkoła Podstawowa w Komornikach 
Realizacja projektów ; 
„Szklanka mleka „ 
liczba uczestników- 52 
„Owoce w szkole „   
liczba uczestników- 52 
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 „ Śniadanie daje moc ” 
Liczba uczestników – 64  
„ Dzień Ziemi „ – 64 osoby, 
„ Powietrze bez śmieci „- - 15 osób 
„ Akademia Bezpiecznego Puchatka „ – 13 uczniów, 
- zajęcia SKS w szkole – 15 uczniów, 
- prezentacja multimedialna o zdrowym żywieniu – 65 uczniów, 
- wizyta taternika w szkole pogadanka  na temat bezpiecznego zachowania w 
górach – 64 uczestników  
Badania przesiewowe słuchu, wzroku, wagi i wady postawy , fluoryzacja – 65 
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 
17, 
projekt edukacyjny- „ Zdrowo jem, więcej wiem „- 15 
Przesiewowe badanie słuchu i wzroku, fluoryzacja- 49 uczniów 
Klub Bezpiecznego Puchatka- warsztaty dla uczniów, których celem jest 
uczenie bezpiecznych  zachowań. 
Liczba uczestników – 7 
-Realizacja innowacji” Chcę być mistrzem zdrowej kuchni „- 9 uczniów 
Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach 
Realizacja projektów, programów: 
„Śniadanie daje moc „ 
„Trzymaj formę „ 
„ Dzień Marchewki ” 
Przesiewowe badania  
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liczba uczestników – 84 
Fluoryzacja- 101, 
pomiar wzrostu – 216  
czystość głów– 101 , 
opieka pielęgniarki- 216 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, 
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  
 

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

Zespół Interdyscyplinarny: 

liczba lokalnych programów – 1 
liczba Niebieskich Kart – 14 
liczba utworzonych grup roboczych – 22, 
liczba posiedzeń grup roboczych - 41 
GOPS 
2 rodzinom w konflikcie udzielono pomocy w formie mediacji, odbyło się 7 
spotkań mediacyjnych. 
Programy socjoterapeutyczne: 
„Jesteśmy zgraną grupą „ - dla dzieci klas młodszych, 
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„ 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 – 10 w tym; 
liczba wniosków do sądu o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego – 
1, 
liczba skierowanych na badanie biegłych - 4 
Szkoła Podstawowa Komorniki 
Zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, świętowanie 30 
rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka 
 
Szkoła Podstawowa Racławiczki 
monitorowanie zachowań uczniów, sytuacji rodzinnej poprzez rozmowy z 
pedagogiem. Podejmowanie działań chroniących, ciągłe wdrażanie do 
poszanowania praw, norm, wartości i autorytetów społecznych, 
zainteresowanie nauką szkolną, zaspakajanie potrzeby sukcesu i 
przynależności 
 
Szkoła Podstawowa Strzeleczki 
Udział pedagoga w Zespole Interdyscyplinarnym, 
- indywidualne rozmowy pedagoga z dziećmi wymagającymi wsparcia 
Szkoła Podstawowa Dobra 
Zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, świętowanie 30 
rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 
Prelekcja dla rodziców pt. „Kiedy dziecko wyprowadza z równowagi”- 
pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krapkowicach. 
Szkoła Podstawowa Zielina 
Konkurs plastyczny „ Bezpieczny Internet „, 
Liczba uczestników -  10 
Realizacja tematów poświęconych prawom dziecka- obchody 
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. 
Spotkanie edukacyjne dzielnicowego z uczniami – 30 uczestników 
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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 
- „ Dzień bezpiecznego internetu „, 
- kursy e- learningowe- Bezpieczeństwo w sieci „ Hejt „ 
- lekcje wychowawcze, 
- spotkania z policjantem. 
Szkoła Podstawowa Komorniki 
realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego- 66 uczniów 
Spektakl profilaktyczny „ W krainie bajtów „ poświęcony problematyce 
uzależnienia od telefonów komórkowych, internetu i komputera- 65 
uczniów 
Szkoła Podstawowa w Zielinie 
Programy: 
„ Młodzi odkrywcy sekretów nauki” 
„ Zachowaj trzeźwy umysł „ 
Program „ Akademia Bezpiecznego Puchatka”- liczba uczniów 7 
Spotkania z policjantem „ Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą „ 
Ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków 
ewakuacji szkół 
Szkoła Podstawowa Racławiczki 
realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego-   76 uczniów 
 
Szkoła Podstawowa w Dobrej 
Realizowanie w szkole programu wychowawczo – profilaktycznego- 49 
uczniów. 
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Spektakl profilaktyczny „ W krainie bajtów” poświęcony problematyce 
uzależnienia od telefonów komórkowych, internetu i komputera – 49 
uczniów 
Gmina 
Gmina współpracuje ze wszystkimi szkołami w realizacji programów 
profilaktycznych 
Zrealizowano program zajęć świetlicowych z elementami edukacji 
zdrowotnej i profilaktyki uzależnień  
 

4 Organizowanie spotkań z rodzicami poświęconych bezpieczeństwu 
młodzieży- włączanie rodziców w działalność edukacyjno – 
informacyjną.  Organizowanie kursów i warsztatów dla dzieci i 
młodzieży przyczyniające się do rozwoju kompetencji miękich. 

Szkoła Podstawowa w Dobrej, 
Udział w szkoleniu w ramach kampanii „ Nie zgub dziecka w 
sieci ”poświęcone cyber przemocy i zjawisku sekstingu. 
Zajęcia z psychologiem i pedagogiem „ Trening zastępowania agresji „ - cykl 
spotkań dla uczniów, 
Spektakl profilaktyczny pani Klementyny Poprawialskiej – kultura słowa a 
hejt, 
Spotkanie z psychologiem - „Słucham i też chcę być wysłuchany „ 
Szkoła Podstawowa Racławiczki 
Pedagogizacja rodziców dotycząca bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza 
szkołą 
Spotkania z psychologiem na temat roli przyjaźni wśród uczniów, mediacje 
rówieśnicze, rozwiązywanie konfliktów. 
Szkoła Podstawowa Zielina 
Spotkania z policjantem- Bezpieczeństwo w szkoli i poza szkołą 
Spotkania z psychologiem 
Szkoła Podstawowa Komorniki 
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Prezentacja multimedialna i pedagogizacja rodziców przygotowana przez 
nauczyciela o zdrowym żywieniu i skutkach złego odżywiania dzieci i 
młodzieży- 49 osób 
Zajęcia z psychologiem i pedagogiem „ Rozwiń skrzydła „ - program 
rozwojowo- edukacyjny w zakresie umiejętności interpersonalnych dla 
uczniów szkół podstawowych. 
Szkoła Podstawowa Strzeleczki 
- Spotkania z wychowawcami 
Zajęcia warsztatowe: integracja zespołów klasowych, rozwijające 
kompetencje emocjonalne w klasach siódmych, rozwijające kompetencje 
emocjonalno- społeczne o charakterze integracyjnym 
  

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 2019r. 
1) Remont nawierzchni drogi – ul. Leśna w Smolarni 
2) Remont nawierzchni drogi – ul. Pachów w Smolarni 
3) Remont nawierzchni drogi łącznika ul. Głogowskiej z Prudnicką w 

Kujawach  
4) Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Racławiczkach, 
5) Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w 

Komornikach, ul. Sadowa 
6) Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Strzeleczkach – II etap, 
7) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej i Sportowej w 

Dobrej – I etap 
 



 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie na lata 2015- 2019 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2020- 2024 ustanowiony został uchwałą nr XIX/120/20 Rady Gminy 
Strzeleczki z dnia 26 lutego 2020 r. 
Celem głównym programu jest, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej 
pomocy na terenie Gminy Strzeleczki.  
 

Realizatorami są : służby, instytucje, organizacje pozarządowe- podmioty realizujące zadania 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie , w tym w szczególności Zespół 
Interdyscyplinarny. 
 

Rozpoznawaniem problemów w rodzinach zagrożonych przemocą i podejmowanie działań w 
tych środowiskach zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny. Opracowanie i realizacja 
indywidualnych planów pomocy, inicjowanie działań w stosunku do osób doznających i 
stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach realizowane jest 
przez grupy robocze zespołu. W 2019 r do zespołu wpłynęło 14 Niebieskich Kart. W ramach 
działań w 7 przypadkach udzielono poradnictwa psychologicznego, w 6 przypadkach 
poradnictwa prawnego, a w pozostałych przypadkach, stały monitoring i poradnictwo 
socjalne.  
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzeleczki na lata 2014-2023 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzeleczki na lata 2014-2023 
została przyjęta Uchwałą Nr 5/10/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2014 r. 
Dokument ten jest zgodny z założeniami odnoszących się do polityki społecznej dokumentów 
strategicznych przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym i 
umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne. Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Strzeleczki składa się z trzech zasadniczych części, tj. części 
wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej i programowej. Część wprowadzająca zawiera 
informacje na temat organizacji strategii oraz uwarunkowań zewnętrznych. Część 
diagnostyczno-analityczna zawiera informacje ogólne dotyczące gminy oraz diagnozę sytuacji 
społeczno-gospodarczej w gminie. Część programowa zawiera najistotniejsze założenia 
polityki społecznej gminy na najbliższe lata. 
 Misja samorządu, sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Strzeleczki na lata 2014-2023, jest następująca: Gmina Strzeleczki sprzyja podnoszeniu 
jakości życia mieszkańców oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a także równego dostępu 
do kultury i edukacji. Wypełnienie przyjętej misji realizowane jest w obszarach pomocy 
społecznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i kultury.  
 



XVI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

Rada Gminy kadencji 2018-2023 podjęła w 2019 r. 82 uchwały na 16 sesjach, z czego dwie uchwały unieważniono w całości. Zmian budżetu gminy w 2018 r. 
Rada dokonywała 10-krotnie. 
Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru lub sądy administracyjne: 

Orzeczenie z dnia 22 stycznia 2020 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o nieważności uchwały Nr XVI/101/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 
grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności z uwagi na niezgodność z art. 6k ust. 2a pkt 4 i 5 oraz art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 roku poz. 2010 ze zm.); 

Orzeczenie z dnia 22 stycznia 2020 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o nieważności uchwały Nr XVI/103/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 
grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości z uwagi na niezgodność z art. 6k ust. 2a pkt 4 i 5 oraz art. 6j ust. 3b w zw. z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 roku poz. 2010 ze zm.); 

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY 2019 - 2023   Nr WG.0007.2019 
Lp. Nr  Data W sprawie Wejście w życie DZ. U. W. O. Uwagi Numer sesji 

1. IV/23/19 30.01.2019 zmiany budżetu gminy na 2019 r. z dn. podj. 15.02.2019 
poz. 682   

IV SESJA RG 

2. IV/24/19 30.01.2019 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice 
na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Strzeleczki, a 
uczęszczających do żłobków lub klubów 
dziecięcych na terenie gminy Krapkowice 

z dn. podj.     

3. IV/25/19 30.01.2019 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Strzeleczki 

z dn. podj.     

4. IV/26/19 30.01.2019 
przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla gminy 
Strzeleczki na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 
2026 roku" 

z dn. podj.     
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5. IV/27/19 30.01.2019 wykazu nazw ulic w gminie Strzeleczki 
po upływie 14 

dni od ogłoszen. 
w Dz.U.W.O. 

11.02.2019 
poz. 619   

6. IV/28/19 30.01.2019 zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady 
Gminy Strzeleczki na 2019 r . z dn. podj.     

7. IV/29/19 30.01.2019 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki 
na rok 2019 

z dn. podj.     

8. IV/30/19 30.01.2019 
zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na 
terenie gminy Strzeleczki programu "Lokalna Karta 
Dużej Rodziny i Seniora" 

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

21.02.2019 
poz. 750   

9. IV/31/19 30.01.2019 
uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Strzeleczki 

z dn. podj.     

10. IV/32/19 30.01.2019 odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie 
gminy Strzeleczki z dn. podj.     

11. IV/33/19 30.01.2019 ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla 
radnych z dn. podj. 11.02.2019 

poz. 620 

II /7/18 z 
29.11.2018 traci 

moc 

12. V/34/19 28.02.2019 zmiany budżetu gminy na 2019 r. z dn. podj. 14.03.2019 
poz. 1036   

V SESJA RG 
13. V/35/19 28.02.2019 opłaty targowej 

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

07.03.2019 
poz. 905 

XLIX/293/18 z 
07.06.2018 traci 

moc 
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14. V/36/19 28.02.2019 
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

07.03.2019 
poz. 906 

XLIX/292/18 z 
07.06.2018 traci 

moc 

15. V/37/19 28.02.2019 

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 ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

07.03.2019 
poz. 907 

XLIX/291/18 z 
07.06.2018 traci 

moc 

16. V/38/19 28.02.2019 
określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 
Strzeleczki 

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

07.03.2019 
poz. 908 

XXXVI/270/06 z 
23.03.2006 traci 

moc 

17. V/39/19 28.02.2019 rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki z dn. podj.     

18. VI/40/19 28.03.2019 zmiany budżetu gminy na 2019 r. z dn. podj. 10.04.2019 
poz. 1404   

VI SESJA 

19. VI/41/19 28.03.2019 zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej z dn. podj.     

20. VI/42/19 28.03.2019 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy 
na 2019 r. z dn. podj. 10.04.2019 

poz. 1403   

21. VI/43/19 28.03.2019 
przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2019" 

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

02.04.2019 
poz. 1212   

22. VI/44/19 28.03.2019 odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie 
gminy Strzeleczki z dn. podj.     

23. VI/45/19 28.03.2019 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym działki nr 1578 z mapy 8, 
położonej w obrębie Chrzelice 

z dn. podj.     
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24. VI/46/19 28.03.2019 

wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz 
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach 
nieruchomości położonych w miejscowościach 
Strzeleczki, Kujawy, Racławiczki i Komorniki 

z dn. podj.     

25. VII/47/19 18.04.2019 zmiany budżetu gminy na 2019 r. z dn. podj. 07.05.2019 
poz. 1731   

VII SESJA 
26. VII/48/19 18.04.2019 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy 

na 2019 r. z dn. podj. 07.05.2019 
poz. 1732   

27. VII/49/19 18.04.2019 

planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Strzeleczki oraz 
określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych od dnia 1 września 2019 r. 

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

29.04.2019 
poz. 1652   

28. VIII/50/19 30.05.2019 zmiany budżetu gminy na 2019 r. z dn. podj. 14.06.2019 
poz. 2083   

VIII SESJA 

29. VIII/51/19 30.05.2019 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy 
na 2019 r. z dn. podj. 14.06.2019 

poz. 2084   

30. VIII/52/19 30.05.2019 
wyrażania zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym części działki nr 894/4 z mapy 2, 
położonej w obrębie Strzeleczki 

z dn. podj.     

31. VIII/53/19 30.05.2019 wyrażania zgody na najem w trybie 
bezprzetargowym z dn. podj.     

32. VIII/54/19 30.05.2019 

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Strzeleczki oraz miejscowym planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących 
na obszarze gminy Strzeleczki 

z dn. podj.     
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33. VIII/55/19 30.05.2019 

przyjęcia "Apelu Rady Gminy Strzeleczki do 
Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury o realizację 
zadania pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Steblów - Nowy Młyn w obrębach Steblów 
i Pietna w gminie Krapkowice" 

z dn. podj.     

34. VIII/56/19 30.05.2019 przyjęcia "Apelu Rady Gminy Strzeleczki o budowę 
jazu w Komornikach" z dn. podj.     

35. IX/57/19 19.06.2019 zmiany budżetu gminy na 2019 r. z dn. podj. 28.06.2019 
poz. 2218   IX SESJA 

NADZWYCZAJNA 
36. IX/58/19 19.06.2019 zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej z dn. podj.     

37. X/59/19 27.06.2019 udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy 
Strzeleczki z dn. podj.     

X SESJA 

38. X/60/19 27.06.2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. z dn. podj.     

39. X/61/19 27.06.2019 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki 
z wykonania budżetu gminy za 2018 r. z dn. podj.     

40. X/62/19 27.06.2019 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w 
trybie bezprzetargowym z dn. podj.     

41. X/63/19 27.06.2019 wyboru przedstawiciela Gminy Strzeleczki do 
Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dn. podj.     

42. XI/64/19 29.08.2019 zmiany budżetu gminy na 2019 r. z dn. podj. 05.09.2019 
poz. 2787   

XI SESJA 43. XI/65/19 29.08.2019 zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej z dn. podj.     

44. XI/66/19 29.08.2019 udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Opolskiemu z dn. podj. 
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45. XI/67/19 29.08.2019 

wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Strzeleczki 
położonego przy ul. Sienkiewicz 31 w Strzeleczkach 
na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu 

z dn. podj.     

46. XI/68/19 29.08.2019 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości położonej w miejscowości Moszna 
oraz ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej 

z dn. podj.     

47. XI/69/19 29.08.2019 pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych  z dn. podj. 03.09.2019 
poz. 2736   

48. XI/70/19 29.08.2019 zgłoszenia kandydata na ławnika, które zostawia 
się bez dalszego biegu z dn. podj.     

49. XI/71/19 29.08.2019 

zmiany uchwały Nr XLII/251/17 Rady Gminy 
Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez 
gminę Strzeleczki 

z dn. podj.     

50. XI/72/19 29.08.2019 określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny z dn. podj. 03.09.2019 
poz. 2737   

51. XI/73/19 29.08.2019 

zmiany uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Gminy 
Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez 
gminę Strzeleczki 

z dn. podj.     

52. XI/74/19 29.08.2019 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych 
placówek przedszkolnych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

z dn. podj.     
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53. XII/75/19 24.09.2019 zmiany budżetu gminy na 2019 r. z dn. podj. 27.09.2019 
poz. 2994   

XII SESJA 

54. XII/76/19 24.09.2019 zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej z dn. podj.     

55. XII/77/19 24.09.2019 opłaty targowej 
po upływie 14 

dni od ogłoszen. 
w Dz.U.W.O. 

27.09.2019 
poz. 2995 

V/35/19 z 
28.02.2019 traci 

moc 

56. XII/78/19 24.09.2019 
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

27.09.2019 
poz. 2996 

V/36/19 z 
28.02.2019 traci 

moc 

57. XII/79/19 24.09.2019 

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 ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

27.09.2019 
poz. 2997 

V/37/19 z 
28.02.2019 traci 

moc 

58. XII/80/19 24.09.2019 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki z dn. podj. 

    

59. XII/81/19 24.09.2019 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Kujawy 
na lata 2019-2026" z dn. podj. 

    

60. XII/82/19 24.09.2019 zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Dobra 
na lata 2017-2023" z dn. podj. 

    

61. XIII/83/19 29.10.2019 zmiany budżetu gminy na 2019 r. z dn. podj. 04.11.2019 
poz. 3366   

XIII SESJA 
62. XIII/84/19 29.10.2019 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy 

na 2019 r. z dn. podj. 04.11.2019 
poz. 3367   
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63. XIII/85/19 29.10.2019 
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Strzeleczki 

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

31.10.2019 
poz. 3348 

VI/31/11 z 
24.03.2011 traci 

moc 

64. XIV/86/19 28.11.2019 zmiany budżetu gminy na 2019 r. z dn. podj. 10.12.2019 
poz. 3946   

XIV SESJA 

65. XIV/87/19 28.11.2019 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy 
na 2019 r. z dn. podj. 10.12.2019 

poz. 3947   

66. XIV/88/19 28.11.2019 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Strzeleczki 

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

05.12.2019 
poz. 3786 

XXIX/158/16 z 
29.12.2016 traci 

moc 

67. XIV/89/19 28.11.2019 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

05.12.2019 
poz. 3787 

XL/240/17 z 
30.11.2017 traci 

moc 

68. XIV/90/19 28.11.2019 
sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego 
nieruchomości staowiącej własność gminy 
Strzeleczki 

z dn. podj.     

69. XIV/91/19 28.11.2019 

zmiany uchwały Nr XLII/256/18 Rady Gminy 
Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych  

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

05.12.2019 
poz. 3788   
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70. XIV/92/19 28.11.2019 

zmiany uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy 
Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi 

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

05.12.2019 
poz. 3789   

71. XIV/93/19 28.11.2019 

zmiany uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Gminy 
Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez 
gminę Strzeleczki 

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

05.12.2019 
poz. 3790 

  

72. XIV/94/19 28.11.2019 

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 ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

05.12.2019 
poz. 3791 

XLIV/263/18 z 
22.02.2018 traci 

moc 

73. XV/95/19 12.12.2019 wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków z dn. podj.     XV SESJA 

NADZWYCZAJNA 

74. XVI/96/19 19.12.2019 uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. z dn. podj. 13.01.2020 
poz. 211   

XVI SESJA 
75. XVI/97/19 19.12.2019 zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej z dn. podj.     

76. XVI/98/19 19.12.2019 zmiany budżetu gminy na 2019 r. z dn. podj. 02.01.2020 
poz. 37   

77. XVI/99/19 19.12.2019 zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej z dn. podj.     
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78. XVI/100/19 19.12.2019 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice 
na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Strzeleczki, a 
uczęszczających do żłobków lub klubów 
dziecięcych na terenie gminy Krapkowice 

z dn. podj.     

79. XVI/101/19 19.12.2019 

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

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

24.12.2019 
poz. 4183 

XLII/249/17 z 
28.12.2017 traci 

moc 
UNIEWAŻNIONA 
UCHWAŁĄ RIO 

NR 3/13/2020 Z 
22.01.2020 r. 

80. XVI/102/19 19.12.2019 
określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

24.12.2019 
poz. 4184 

XXIX/157/16 z 
29.12.2016 traci 

moc 

81. XVI/103/19 19.12.2019 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości 

po upływie 14 
dni od ogłoszen. 

w Dz.U.W.O. 

24.12.2019 
poz. 4185 

XLII/250/17 z 
28.12.2017 traci 

moc 
UNIEWAŻNIONA 
UCHWAŁĄ RIO 

NR 3/14/2020 Z 
22.01.2020 r. 

82. XVI/104/19 19.12.2019 wystąpienia Gminy Strzeleczki ze Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu Pradziad z dn. podj. 
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