
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2022 



 

RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2021 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 2021 roku. 

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

Gmina Strzeleczki położona jest na Nizinie Śląskiej, w południowo - środkowej części 

województwa opolskiego, w dorzeczu Białki i Osobłogi. Zajmuje obszar 117 km2., a 1/3 jej 

powierzchni zajmują kompleksy leśne Borów Niemodlińskich. Gmina zlokalizowana jest przy 

trasach komunikacyjnych: drogi wojewódzkiej nr DW409 Dębina – Strzelce Opolskie, od Opola 

dzieli ją odległość 34 km, od Prudnika 26 km, od Krapkowic 10 km, a od autostrady A4 tylko 12 

km. 
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Na terenie Gminy Strzeleczki występują drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne:  
 
a) Drogi wojewódzkie  
Droga Nr 409 relacji Dębina – Strzelce Opolskie  
Droga Nr 414 relacji Prudnik – Opole  
- o łącznej długości 19,5 km 
 
b) Drogi powiatowe  
Przez teren gminy przebiegają następujące drogi powiatowe:  
Droga nr 1811 O relacji Kornica - Dobra  
Droga nr 1833 O relacji Strzeleczki – Racławiczki  
Droga nr 1837 O relacji Dobra – Rzepce 
Droga nr 1846 O relacji Dobra – Nowy Bud  
Droga nr 1255 O relacji Pisarzowice – Buława  
Droga nr 1207 O relacji Błażejowice – Smolarnia  
- o łącznej długości 29,2 km.  
 
c) Drogi gminne  
Sieć dróg uzupełniają gminne drogi publiczne, o łącznej długości 49,191 km. 
 

Gminę Strzeleczki na dzień 31.12.2021 roku zamieszkiwało  7.169 osób, z tego w Strzeleczkach 

1.544 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 61,27 os./km². 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 31.12.2021 r. 

 

Nazwa miejscowości/ liczba mieszkańców 
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.) 

 

Gmina Strzeleczki 7169 

Sołectwa i Przysiółki: 

Dobra 779 

Dziedzice 418 

Komorniki 495 

Kujawy 650 

Łowkowice 590 

Moszna 317 

Pisarzowice 414 

Racławiczki 738 

Smolarnia 297 
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Strzeleczki 1544 

Ścigów 324 

Wawrzyńcowice 66 

Zielina 537 

 

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: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Urodzenia 85 82 88 68 84 

Zgony 93 100 95 103 97 

 

 

Seniorzy po osiągnięciu wieku emerytalnego: 

 Kobiety Mężczyźni RAZEM 

60+ 929 - 
 

1617 65+ - 688 
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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: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach 
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III. SYTUACJA FINANSOWA GMINY: 

 

Udział dochodów własnych do dochodów ogółem: 
 

 

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

 

 

Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem: 
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Dochody gminy w latach 2008-2021 

 

 

Wydatki gminy w latach 2008-2021 

 

 

 

 

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

35 000 000,00

40 000 000,00

45 000 000,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

35 000 000,00

40 000 000,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



 

RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2021 ROK 

 

8 

Kwota zobowiązań finansowych Gminy Strzeleczki w stosunku do 

wykonanych dochodów ogółem w latach 2014-2021 

 

 

 

Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 roku 

Sołectwo Dobra 

Lp. Nazwa zadania Wartość Wydano Pozostało 

1. 
Zakup odzieży sportowej oraz ubrania ochronnego dla 
OSP Dobra 

4 450,00 4 448,00 2,00 

2. 
Zakup szafek na ubrania dla OSP Dobra 8 340,00 8 338,17 

1,83 

3. 
Zakup i montaż lamp na ul. Prudnickiej 17 173,93 17 173,93 

0,00 

4. 
Organizacja imprez okolicznościowych 3 500,00 3 491,43 

8,57 

5. 
Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych i 
skwerów na terenie sołectwa 4 210,00 4 178,30 

31,70 

6. Zakup sprzętu sportowego na boisko sportowe w Dobrej 4 000 3999,73 
0,27 

 Razem 41 673,93 41 629,56 44,37 

 

Sołectwo Dziedzice 

Lp. Nazwa zadania Wartość Wydano Pozostało 

1. Zakup traktorka do koszenia trawy 6 500,00 6 500,00 0,00 

2. czyszczenie rowów melioracyjnych 2000 2000 0,00 

4 780 423,74 zł
20,2%

4 831 071,61 zł 19,3%

3 354 778,34 zł 12,6%

2 159 378,54 zł 8,1%

3 618 861,84 zł 13,3%

1 379 494,01 zł
4,1%

573 760,49 zł
1,5%

0,00 zł0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00
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6 000 000,00
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3. zakup materiałów oraz rozbudowa z przebudową 

wiejskiego terenu rekreacyjnego 

10799,86 10799,36 0,50 

4. Remont przedszkola w Dziedzicach 1000 1000 0,00 

5. Zakup wyposażenia do świetlicy 1240,7 1205 35,70 

6. Organizacja integrujących imprez sołeckich 4000 3985,25 14,75 

7. Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych, 

zakup materiałów 

250,14 250,14 0,00 

8. Podłączenie instalacji do blaszaka 450 430,59 19,41 

 Razem 26 240,70 25 739,75 70,36 

 

Sołectwo Kujawy 

Lp. Nazwa zadania Wartość Wydano Pozostało 

1. Remont dróg w sołectwie 2 303,18 2303,18 0,00 

2. Zakup paliwa do kosiarki i koszenie placu zabaw 8000,00 8000,00 0,00 

3. 
organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców 
sołectwa 

1 608,12 1607,12 1,00 

4. Remont schodów w świetlicy Osp Zielina 4 000,00 4000,00 0,00 

5. Malowanie elewacji OSP Zielina 1000,00 1000,00 0,00 

6. Czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa 18 496,82 18496,81 0,01 

 Razem 35 408,12 35 407,11 1,01 

 

Sołectwo Moszna 

Lp. Nazwa zadania Wartość Wydano Pozostało 

1. Remont drogi dojazdowej ul. Powstańców 18 500,00 18 500,00 0,00 

2. Zakup kwiatów i paliwa, utrzymanie terenów zielonych 1661,61 1655,09 6,52 

3. Organizacja spotkań integracyjnych 2000 1999,58 0,42 

 Razem 22 161,61 22 154,67 6,94 

 

Sołectwo Racławiczki 

Lp. Nazwa zadania Wartość Wydano Pozostało 

1. Zakup materiałów biurowych 300,00 284,67 15,33 

2. Zakup wyposażenia dla OSP Racławiczki 4 000,00 4 000,00 0,00 

3. Zakup wyposażenia do przedszkola w Racławiczkach 5 500,00 5 499,99 0,01 

4. Zakup termosów na potrzeby sołectwa 1 005,10 1 005,00 0,10 

5. Organizacja imprez wiejskich 2 494,90 2 482,60 12,30 
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6. Zakup elementów architektury krajobrazu i zieleni 
ozdobnej, paliwa 

2 000,00 1998,03 1,97 

7. Zakup oraz montaż urządzeń na plac zabaw 24 817,99 24 814,96 3,03 

 Razem 40 117,99 40 085,25 32,74 

 

Sołectwo Strzeleczki 

Lp. Nazwa zadania Wartość Wydano Pozostało 

1. Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II 34 052,40 34 052,40 0,00 

2. Materiały i utrzymanie terenów zielonych 6 000,00 6 000,00 0,00 

3. Organizacja imprez integracyjnych 2 000,00 1 450,14 549,86 

 
Razem 42 052,4 41 502,54 549,86 

 

Sołectwo Ścigów 

Lp. Nazwa zadania Wartość Wydano Pozostało 

 
Zakup rur oraz klapy rewizyjnej oraz przeprowadzenie 

remontu mostku  
17 561,61 17 560,79 0,82 

 Zakup doposażenia OSP Ścigów 2 000,00 1 925,81 74,19 

 Organizacja imprez integracyjnych 2 000,00 1 997,68 2,32 

 Zakup materiałów biurowych, koszty dostawy 350,00 327,54 22,46 

 Zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych 250,00 199,99 50,01 

 Razem 22 161,61 22 011,81 149,80 

 

Sołectwo Zielina 

Lp. Nazwa zadania Wartość Wydano Pozostało 

1. 
Zakup oraz montaż ulicznych lamp solarnych Led na ul. 

Słonecznej 
18 000,00 59,85 17 940,15 

2. Zakup gabloty ogłoszeniowej 1 380,00 1 303,80 76,20 

3. Zakup choinek 200,00 200,00 0,00 

4. Zakup paleniska 200,00 171,00 29,00 
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5. Malowanie elewacji OSP Zielina 1 000,00 1 000,00 0,00 

6. 
Poprawa infrastruktury i pielęgnacja terenu zielonego na 

placu zabaw 2 621,23 2 621,23 
0,00 

7. Organizacja spotkań integracyjnych 6 000,00 5 999,79 0,21 

8. Zakup niesortu szarogłazowego na drogi w sołectwie 1 717,55 1 716,49 1,06 

 Razem 31 118,78 13 072,16 18 046,62 

 

Sołectwo Komorniki 

Lp. Nazwa zadania Wartość Wydano Pozostało 

1. Remont świetlicy wiejskiej w Komornikach 3 000,00 3 000,00 0,00 

2. Doposażenie biblioteki 500,00 500,00 0,00 

3. Doposażenie jednostki OSP Łowkowice 3000,00 3000,00 0,00 

4. 
Zakup kosiarki, materiałów i usług remontowych na 

potrzeby boiska LZS Łowkowice 3000,00 2999,15 
0,85 

5. 
Zakup materiałów do pielęgnacji i upiększanie terenów 

zielonych 1478,73 1477,21 
1,52 

6. Remont chodnika na ul. Kościelnej w Komornikach 18.500,00 18.500,00 0,00 

 
Razem 29 478,73 29 476,36 2,37 

 

Sołectwo Smolarnia 

Lp. Nazwa zadania Wartość Wydano Pozostało 

1. Utwardzenie placu zabaw 16 000,00 16 000,00 0,00 

2. Impreza integracyjna 3000 3000 0,00 

3. Remont placu przy remizie OSP Smolarnia 2530,83 2530 0,83 

 
Razem 21 530,83 21 530,00 0,83 

 

Sołectwo Wawrzyńcowice 

Lp. Nazwa zadania Wartość Wydano Pozostało 

1. 
Zakup materiałów i urządzeń oraz modernizacja placu 

zabaw w Wawrzyńcowicach 
5 643,89 5643,89 0,00 
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2. Malowanie elewacji OSP Zielina 800,00 800 0,00 

3. Czyszczenie rowów melioracyjnych 4700,00 4700 0,00 

 
Razem 11 143,89 11 143,89 0,00 

 

Sołectwo Pisarzowice 

Lp. Nazwa zadania Wartość Wydano Pozostało 

1. Zagospodarowanie terenu obok przystanku autobusowego 15 000,00 15000,00 0,00 

2. Zakup sprzętu dla OSP Pisarzowice 5000,00 5000,00 0,00 

3. Materiały i usługi do utrzymania terenów zielonych 1282,75 1280,75 2,05 

4. Remont drogi w Pisarzowicach 5000,00 5000,00 0,00 

 
Razem 26 282,75 26 280,70 2,05 

 

Łącznie w roku 2021 fundusz sołecki został zrealizowany w kwocie 362.581,39 zł 

 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 

43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz 

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. 

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości stanowią: 

• 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. 

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Strzeleczki posiada następujące mienie: 

• ogólna powierzchnia gruntów wchodząca w skład gminnego zasobu nieruchomości 

wynosi 279,7210 ha, w tym: 

✓ grunty stanowiące własność Gminy wynoszą 275,0361 ha, 

✓ grunty stanowiące własność Gminy przekazane w trały zarząd wynoszą  

4,6849 ha. 

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste stanowią 2,7770 ha 
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• Zasób mieszkaniowy gminy stanowi 21 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 

1345,84 m2. 

• W zasobie znajduje się 11 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 862,01 m2. 

• Wykaz budynków stanowiących mienie Gminy Strzeleczki: 

Lp. Adres nieruchomości 
Numer identyfikacyjny nieruchomości 
(nr działki, obręb) 

 1. Strzeleczki, Rynek 4 Działka nr 578 i 579 z mapy 2, obręb Strzeleczki 

 2. Zielina, ul. Prudnicka 6 Działka nr 176/2 z mapy 1, obręb Zielina 

 3. Strzeleczki, ul. Młyńska 20 Działka nr 536/4 z mapy 2, obręb Strzeleczki 

 4. Dobra, ul. Szkolna 31 Działka nr 522 z mapy 10, obręb Dobra 

 5. Dobra, ul. Szkolna 2 Działka nr 565 z mapy 10, obręb Dobra 

 6. Racławiczki, ul. Opolska 84 Działka nr 316/1 z mapy 2, obręb Racławiczki 

 7. Smolarnia, ul. Opolska 51 Działka nr 19/7 z mapy 1, obręb Smolarnia 

 8. Łowkowice, ul. Wiejska 68 Działka nr 250 z mapy 3, obręb Łowkowice 

 9. Pisarzowice 74 Działka nr 415/3 z mapy 2, obręb Pisarzowice 

10. Smolarnia, ul. Pachów 32 Działka nr 54/14 z mapy 1, obręb Smolarnia 

11. Ścigów, ul. Strażacka 6 Działka nr 406 z mapy 3, obręb Ścigów 

12. Kujawy, ul. Kolejowa 5 Działka nr 1302/3 i 586/1 z mapy 5, obręb Kujawy 

13. Strzeleczki, ul. Dworcowa 3A Działka nr 906 i 908/1 z mapy 2, obręb Strzeleczki 

14. Strzeleczki, ul. Sienkiewicza 31 Działka nr 779/27 z mapy 2, obręb Strzeleczki 

 

• Nieruchomości oddane w trwały zarząd: 

Lp. Budynki w trwałym zarządzie 
Adres 
nieruchomości 

Numer 
identyfikacyjny 
nieruchomości 
(nr działki, obręb) 

 1. Szkoła Podstawowa w Dobrej 
Dobra,   
ul. Szkolna 37 

Działka nr 521/2   
z mapy 10,   
obręb Dobra 

 2. Szkoła Podstawowa w Komornikach 
Komorniki,   
ul. Szkolna 4 

Działka nr 350/1   
z mapy 1,   
obręb Komorniki 

 3. Szkoła Podstawowa w Racławiczkach 
Racławiczki,   
ul. Szkolna 6 

Działka nr 209 i 210 
z mapy 2,   
obręb Racławiczki 

 4. Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach 

Strzeleczki, 
ul. Sienkiewicza 3 
Strzeleczki, 
ul. Sienkiewicza 37 

Działka nr 735/11, 
766/7 i część działki 
nr 779/28 z mapy 2, 
obręb Strzeleczki 

 5. Szkoła Podstawowa w Zielinie 
Zielina, 
ul. Prudnicka 8 

Działka nr 175/2   
z mapy 1, 
obręb Zielina 
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 6. 

Publiczne 
Przedszkole  

Oddział Integracyjny w 
Strzeleczkach 

Strzeleczki, 
ul. Dworcowa 3  

Działka nr 907   
z mapy 2, 
obręb Strzeleczki 

 7. Oddział w Komornikach 
Komorniki, 
ul. Szkolna 4 

Działka nr 350/1   
z mapy 1, 
obręb Komorniki 

 8. Oddział w Pisarzowicach Pisarzowice 80 
Działka nr 426/4   
z mapy 2, 
obręb Pisarzowice 

 9. Oddział w Zielinie 
Zielina 
ul. Prudnicka 8 

Działka nr 175/2   
z mapy 1, 
obręb Zielina 

10. Oddział w Dziedzicach 
Dziedzice, 
ul. Szkolna 4 

Działka nr 267/2   
z mapy 2, 
obręb Dziedzice 

11. Oddział w Racławiczkach 
Racławiczki, 
ul. Polna 15 

Działka nr 344  
z mapy 2, 
obręb Racławiczki 

 

W 2021 r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości: 

a) zbyto z gminnego zasobu nieruchomości: 

Lp. 
Rodzaj 

nieruchomości 
Forma zbycia 

Powierzchnia 
użytkowa 

gruntu 
[ha] 

Numer 
identyfikacyjny 
nieruchomości 

(nr działki, obręb) 

Data 
sprzedaży 

Cena 
sprzedaży 

[zł] 

 1. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Przetarg 
nieograniczony 

0,0590 
Działka nr 101  
z mapy 1,  
obręb Moszna 

26.05.2021 2 020,00 

 2. 
Lokal 
mieszkalny 

Rokowania 0,0256 

Lokal mieszkalny 
nr 4 posadowiony 
na działce  
nr 521/1  
z mapy 10,  
obręb Dobra 

12.08.2021 82 000,00 

 3. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Przetarg 
nieograniczony 

0,2220 
Działka nr 420  
z mapy 2,  
obręb Pisarzowice 

30.12.2021 72 660,00 

 4. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Przetarg 
ograniczony 

0,2512 
Działka nr 243/2  
z mapy 2,  
obręb Racławiczki 

30.12.2021 20 600,00 

 5. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Przetarg 
nieograniczony 

0,0804 
Działka nr 674/8  
z mapy 1,  
obręb Ścigów 

30.12.2021 30 300,00 

Razem  0,6382   207.580,00 
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b) nieruchomości stanowiące mienie Gminy, które z mocy prawa przeszły na rzecz 
Powiatu Krapkowickiego na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego  
nr IN.IV.7532.1.124.2016.MR z dnia 23 lipca 2021 r. oraz Decyzji Wojewody Opolskiego 
nr IN.II.7532.1.40.2021.MR z dnia 30.08.2021 r.: 

Lp. 
Rodzaj 

nieruchomości 
Forma zbycia 

Powierzchnia 
użytkowa 

gruntu 
[ha] 

Numer 
identyfikacyjny 
nieruchomości 

(nr działki, 
obręb) 

Data zbycia 
Cena 

zbycia 
[zł] 

1. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Decyzja 
Wojewody 
Opolskiego 

0,5710 
Działka nr 235  
z mapy 9,  
obręb Strzeleczki 

23.07.2021 0,00 

2. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Decyzja 
Wojewody 
Opolskiego 

0,7870 
Działka nr 283  
z mapy 1,  
obręb Strzeleczki 

23.07.2021 0,00 

3. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Decyzja 
Wojewody 
Opolskiego 

0,4226 
Działka nr 525  
z mapy 2,  
obręb Strzeleczki 

23.07.2021 0,00 

4. 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Decyzja 
Wojewody 
Opolskiego 

0,0270 
Działka nr 574  
z mapy 2,  
obręb Kujawy 

30.08.2021 0,00 

Razem  1,8076   0,00 

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

Dochody z majątku gminy w roku 2021 wyniosły : 

Lp. Rodzaj dochodu Wysokość dochodu [zł] 

 1. Dzierżawa (z przeznaczeniem pod reklamę) 3 600,00 

 2. 
Dzierżawa gruntów rolnych  
(z tytuły dzierżawy gruntów rolnych 6 175,18 zł,  
odsetki stanowią kwotę 2,92 zł) 

6 178,10 

 3. Wynajem terenu 268,54 

 4. 
Najem mieszkań  
(z tytułu najmu mieszkań 130 397,41 zł, 
odsetki stanowią kwotę 258,13 zł) 

130 655,54 

 5. 

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i 
lokali  
(z tytuły sprzedaży nieruchomości zabudowanych, 
niezabudowanych i lokali 207 580,00 zł, 
płatności za nieruchomości sprzedane we wcześniejszych latach 
rozłożone na raty stanowią kwotę 16 863,51 zł) 

224 443,51 

 6. 
Użytkowanie wieczyste  
(z tytułu użytkowania wieczystego 11 432,21 zł, 
odsetki stanowią kwotę 14,03 zł) 

11 446,24 

 7. Użytkowanie nieruchomości 3 123,60 

 8. Użytkowanie ruchomości 9 600,00 

 9. Korzystanie z nieruchomości 226,45 
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Razem 389 541,98 

 

V. GOSPODARKA ODPADAMI, GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

W 2021 roku, tak jak w latach poprzednich, Gmina Strzeleczki objęła systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi zarówno nieruchomości zamieszkałe jak  

i niezamieszkałe. Podmiotem odbierającym w 2021 roku odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości była firma Naprzód Sp. z o.o. Rydułtowy, która została wyłoniona w ramach 

przetargu nieograniczonego. 

 

Łączna ilość wszystkich odebranych odpadów komunalnych w 2021 r. wniosła 3 097,19 Mg,  

z czego 1746,39 Mg stanowiły odpady selektywnie zebrane – co stanowiło 56,4% całego 

strumienia odpadów komunalnych, natomiast niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych było 1 350,80 Mg. 

Ilości wszystkich odebranych w Gminie Strzeleczki odpadów komunalnych zestawiono  

szczegółowo w tabelach nr 1, nr 2 i nr 3. W tabeli nr 1 wskazano ilości odpadów komunalnych 

odebranych z nieruchomości objętych systemem gminnym, w tabeli nr 2 wskazano ilości 

odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele zawarli 

indywidualne umowy z firmą wywozową, natomiast w tabeli nr 3 wskazano ilość odpadów 

komunalnych odebranych z PSZOK. 
 

Sumaryczną ilość odpadów komunalnych wskazanych w tabeli nr 1 i nr 2 przedstawiono na 

wykresie nr 1 (z uwzględnieniem danych z 2020 r.) oraz na wykresie nr 2. 

 

Tabela nr 1. Ilość odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy Strzeleczki w 2021 r. – 
system gminny: 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość odebranych 
odpadów od 

01.01.2020 r. – 
31.12.2020 r. [Mg] 

Ilość odebranych 
odpadów od 

01.01.2021 r. – 
31.12.2021 r. 

[Mg] 

1. 20 01 03 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

1364,75 1350,80 

2. 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 202,86 242,60 

3. 15 01 07 opakowania ze szkła 107,91 140,81 

4. 15 01 01 opakowania z papieru i tektury 13,53 39,78 

5. 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 201,84 93,93 

6. 20 01 36 zużyty sprzęt elektryczny 9,44 13,98 

7. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż 
wymienione 17 01 06 

3,30 0 

8. 16 01 03 zużyte opony 14,37 0 

9. 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 510,91 461,16 

10. 20 01 99 
inne frakcje zbierane w sposób 
selektywny (popiół) 

577,60 573,85 

11. 20 01 32 leki inne niż wymienione 20 01 31 0,02 0,31 

SUMA: 3006,53 2917,22 
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Wykres nr 1. Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2020 i 2021 r.  
 

 
 
 

Tabela nr 2 . Ilość odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy Strzeleczki w 2021 r.- 
umowy właścicieli z firmą wywozową. 
 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość odebranych odpadów 

od 01.01.2021 r. – 
31.12.2021 r. [Mg] 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 4,14 

2. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,56 

3. 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione  
w 17 07 01, 17 09 02, 17 09 03 

4,64 

SUMA: 5,54 

 

 
 

W tabeli nr 3 wskazano ilość odpadów komunalnych odebranych z PSZOK. Dane zestawiono 

na wykresie nr 3. 

 

Tabela nr 3.  Zestawienie ilości odebranych z PSZOK odpadów komunalnych: 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Ilość 
odebranych 
odpadów od 

01.01.2021 r. – 

niesegregowane, zmieszane odpady komunalne

zmieszane odpady opakowaniowe

opakowania ze szkła

opakowania z papieru i tektury

odpady wielkogabarytowe

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

odpady ulegajace bidegradacji

Inne frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół)

leki inne niż wymienione 20 01 31

0 500 1000 1500

ODPADY KOMUNALNE ODEBRANE w 2020 r. i 2021 r. [Mg] 

2020 R.

2021 R.
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31.12.2021 r. 
[Mg] 

1. 17 01 07 
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

50,59 

2. 20 01 39 tworzywa sztuczne 4,51 

3. 16 01 03 zużyte opony 9,54 

4. 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 6,96 

5. 17 01 02 gruz ceglany 32,10 

6. 17 03 80 odpadowa papa 3,93 

7. 20 01 36 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23  
i 20 01 35 

15,59 

8. 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 39,44 

9. 17 02 01 drewno 2,58 

10. 17 02 02 szkło 1,09 

11. 20 01 28 
farby, tusze drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 
3,03 

12. 20 01 01 papier i tektura 0,200 

13. 20 01 11 tekstylia 0,36 

14. 20 01 10 odzież 2,72 

15. 17 06 04 
materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 

i 17 06 03 
0,10 

16. 15 01 07 opakowania ze szkła 0,36 

17. 15 01 01 opakowania z papieru i tektury 1,33 

SUMA: 174,43 

 

Wykres nr 3. Ilość odpadów przyjętych w PSZOK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niesegregowane, 
zmieszane odpady 

komunalne
1350,80 Mg

zmieszane odpady 
opakowaniowe

243,16 Mg

opakowania ze szkła
140,81 Mg

opakowania z papieru 
i tektury

43,92 Mg

odpady 
wielkogabarytowe

93,93 Mg

zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny

13,98 Mg

odpady ulegajace 
bidegradacji
461,16 Mg

Inne frakcje zbierane 
w sposób selektywny 

(popiół) 
573,85 Mg

leki inne niż 
wymienione 20 01 31

0,31 Mg

zmieszane odpady z 
budowy, remontów i 

demontażu
0,84 Mg

ODPADY KOMUNALNE ODEBRANE W 2021 R.
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Gmina Strzeleczki osiągnęła wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia  

i recyklingu na poziomie 25% a także osiągnęła poziom redukcji masy odpadów ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania na dopuszczalnym poziomie poniżej 35% osiągając 

31%. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2021 r. nie jest już 

wymagany, ale został osiągnięty w wysokości 52%. 

Poziomy osiągnięte przez gminę w 2021 r. przedstawiono w tabeli Nr 4. 

Tabela nr 4. Zestawienie dopuszczalnych/ wymaganych poziomów redukcji masy odpadów 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomów przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingi odpadów oraz poziomów osiągniętych przez gminę. 

Wskaźnik 
Dopuszczalny / wymagany 

poziom w 2021 r. 
Poziomy osiągnięte przez 

gminę w 2021 r. 

Poziom redukcji masy odpadów 
ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania 

dopuszczalny poziom – 
35% 

31% 

Poziom przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu odpadów 

wymagany  
poziom – 20% 

25% 

Poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

---- 52% 

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. nie uległy zmianie.  

Wprowadzona w 2020 r. zniżka w opłacie za gospodarowanie odpadami w wysokości 7 zł  

w przypadku kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowym 

kompostowniku została utrzymana w 2021 r.  

 

zmieszane odpady budowlane

materiały izolacyjne

papa odpadowa

drewno

gruz ceglany

tworzywa sztuczne 

odpady wielkogabarytowe 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

zużyte opony

papier i tektura

opakowania z papieru i tektury

opakowania ze szkła

szkło

odzież

tekstylia

odpady ulegające biodegradacji

farby i tusze,  kleje, lepiszcze, żywice

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

ILOŚĆ ODPADÓW ODEBRANYCH W PSZOK W 2021 R. [MG] 
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Stawki obowiązujących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zestawiono 

w tabeli nr 5 i tabeli nr 6. 
 

Tabela nr 5. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości zamieszkałych (mieszkańców). 
 

Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość 

Podstawowa stawka opłaty 
Stawka opłaty uwzględniająca 

zniżkę 

1 30 zł 23 zł 

2 60 zł 46 zł 

3 90 zł 69 zł 

4 120 zł 92 zł 

5 150 zł 115 zł 

powyżej 5 osób 
150 zł za 5 osób i 5zł dodatkowo 

od każdej kolejnej osoby 
115 zł i 5 zł dodatkowo od każdej 

kolejnej osoby 

 

Tabela nr 6. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości niezamieszkałych (firmy) za opróżnienie pojemnik / worka o określonej 
pojemności. 
 

Pojemnik o kreślonej pojemności [l] Stawka opłaty [zł] 

120 l 5,90 zł 

240 l 11,80 zł 

660 l 32,50 zł 

1100 l 54,10 zł 

Worek na odpady zbierane 
selektywnie o pojemności 120 l 

16,90 zł 

 

Gmina Strzeleczki w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wyposaża właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania 
odpadów komunalnych. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości obejmuje następujące 
rodzaje odpadów: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
2) selektywnie zbierane: 
a) papier,  
b) metal, tworzywa oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
c) szkło opakowaniowe, 
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, 
e) popiół. 

W 2021 r. na terenie Gminy Strzeleczki funkcjonował stacjonarny Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK. Punkt zlokalizowany jest w Łowkowicach przy  

ul. Krapkowickiej 59. Dwa lub trzy razy w razy w tygodniu mieszkańcy gminy mogli nieodpłatnie 

przekazać tam następujące frakcje odpadów selektywnie zebranych:  

• przeterminowane leki; 

• chemikalia; 

• zużyte baterie i akumulatory; 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 300 kg – roczny limit na 
nieruchomość; 
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• odpady budowlane i rozbiórkowe w tym gruz w ilości do 200 kg – roczny limit na 
nieruchomość; 

• odpady ulegające biodegradacji; 

• zużyte opony o średnicy do 56 cm w ilości do 4 sztuk – roczny limit na nieruchomość; 

• odzież i tekstylia, 

• odpady medyczne powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

 

W przypadku przekroczenia określonych limitów odpadów, mieszkańcy mieli możliwość 
pozbycia się ich nadwyżki, za odpłatnością, zgodnie z cennikiem obowiązującym na PSZOK tj.: 

• za odpady budowlane i rozbiórkowe – 0,51 zł / 1 kg, 

• za odpady wielkogabarytowe – 0,99 zł/ 1 kg, 

• za zużyte opony – 0,51 zł / 1 kg. 

 

W 2021 r. w PSZOK odnotowano 1335 przyjęć odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. Przyjęto w sumie 174 Mg odpadów, głównie były to odpady 

budowlane i rozbiórkowe, gruz, opony, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny.  

Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest posiadanie karty, która przypisana jest do danej 

nieruchomości i wydawana jest właścicielowi nieruchomości.  

 

UŻYTKOWNIKU! 

Niniejsza karta przypisana jest do danej nieruchomości 

lub właściciela nieruchomości i nie może być przekazywana 

osobom nieupoważnionym. 

 

                           ST10954 

 

W 2021 r. właścicielom nieruchomości zamieszkałych wydano 952 karty. 

Ponadto w gminie odbierane są baterie. Wyznaczone na ten odpad pojemniki znajdują się  

w placówkach przedszkolnych i szkolnych, oraz w urzędzie. Przeterminowane leki mieszkańcy 

mogą oddawać w aptece w Strzeleczkach i punkcie aptecznym w Dobrej. 

W ramach edukacji ekologicznej w 2021 r. na zlecenie Gminy Strzeleczki, Aglomeracja Opolska 

przeprowadziła w dniu 9 grudnia lekcję zdalną z zakresu gospodarki odpadami dla uczniów 

klas 7-8 szkół podstawowych w Zielinie, Komornikach oraz w Strzeleczkach – łącznie siedem 

klas. Uczniowie podczas lekcji dowiedzieli się w jaki sposób prawidłowo segregować odpady, 

poznali również procesy dotyczące przetwarzania odpadów i ich ponownego wykorzystania. 

Poza wykładem uczestniczyli w zajęciach praktycznych. 
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W ramach uszczelniania oraz prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki  

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzeleczki w 2021 roku, wzorem lat ubiegłych,  

podjęto następujące działania: 

• wystosowano 82 wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie danych zawartych 
w deklaracjach w związku z zameldowaniem nowych mieszkańców oraz  
dzieci urodzonych w okresie od grudnia 2020r. do listopada 2021r., 

• wystosowano 7 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili  
ustawowego obowiązku złożenia deklaracji; 

W każdym z przypadków skutkowało to złożeniem nowych deklaracji lub złożeniem  
oświadczeń potwierdzających stan osobowy wskazany w uprzednio złożonych deklaracjach, 
zgodny ze stanem faktycznym.  
W 2021 r. nie wszczynano postępowań określających wysokość opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi. Łącznie przyjęto 419 deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. 
 

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. objętych było 

5826 mieszkańców (złożonych 1862 deklaracje z naliczeniem opłaty). 4198 mieszkańców 

korzystało z przydomowego kompostownika (zadeklarowanych 1258 nieruchomości), a 1628 

mieszkańców (zadeklarowanych 604 nieruchomości) korzystało z pojemników, na odpady 

ulegające biodegradacji, odbieranych sprzed posesji przez firmę wywozową.  

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. liczba deklaracji z obowiązującym naliczeniem opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 2008. Z nieruchomości zamieszkałych 

obowiązujących było 1862 deklaracje, natomiast z nieruchomości niezamieszkałych – 146 

deklaracji.  

 

Suma kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmująca: odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu, koszty 

utrzymania PSZOK i koszty edukacji ekologicznej wyniosła 1 999 964,38 zł, natomiast wpływy 

z tytułu dokonanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za usługi 

dodatkowe w PSZOK wyniosły łącznie 1 800 944,89 zł . Głównym tego powodem były zbyt 

niskie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych (firm i przedsiębiorców). Dopiero zmiana ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązująca od 5 października 2021 r. 

umożliwiła gminom podniesienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w przypadku nieruchomości niezamieszkałych. Z dniem 1 stycznia 2022 r. stawki za odbiór 

odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zostały podwyższone. 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie na realizacje inwestycji na 

rzecz poprawy jakości powietrza 

Priorytetowym działaniem dla Gminy Strzeleczki jest udzielanie dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza poprzez 

zastępowanie węglowych źródeł ogrzewania bardziej sprzyjającymi środowisku, w  celu 

redukcji niskiej emisji. Dotowaniem objęte były inwestycje polegające na instalacji jednego z 

niżej wymienionych urządzeń: kocioł opalany biomasą, kocioł opalany ekogroszkiem, kocioł 
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opalany olejem opałowym, kocioł gazowy, pompa ciepła oraz kocioł elektryczny lub 

elektryczne urządzenie grzewcze służące do ogrzania całej powierzchni użytkowej budynku lub 

lokalu. O dotacje mogły ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące 

właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych 

położonych na terenie Gminy Strzeleczki.  

Wysokość dofinansowania wynosiła:  

2 000 zł w przypadku wymiany pieca na kocioł opalany ekogroszkiem lub  

3 000 zł na wymianę pozostałych źródeł ogrzewania.  

W ramach udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację 

inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza w 2021 roku Gmina udzieliła dotacji jak poniżej:  

Lp. Rodzaj ogrzewania  Ilość beneficjentów 

1. Kocioł opalany biomasą (pellet drzewny) 13 beneficjentów 

2. Kocioł opalany ekogroszkiem 11 beneficjentów 

3. Ogrzewanie elektryczne 2 beneficjentów 

4. Kocioł gazowy 2 beneficjentów 

5. Pompa ciepła 2 beneficjentów 

 

Łącznie wypłacono dotacje do 30 wniosków na kwotę 80 000 zł.  

 

Program „Czyste Powietrze” 

Dnia 19 maja 2021 roku zostało podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu Porozumienie dotyczące współpracy, promocji i realizacji 

Programu „Czyste Powietrze”. Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz 

zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz przeprowadzenie 

niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków. Na mocy Porozumienia w Urzędzie 

Gminy został utworzony gminny punkt konsultacyjno – informacyjny, w którym udzielana jest 

pomoc mieszkańcom Gminy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o 

płatność po zakończeniu realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. 

Informowanie mieszkańców o jakości powietrza w Gminie 

Na stronie internetowej Gminy www.strzeleczki.pl → Dla mieszkańców, w zakładce Ochrona 

ludności publikowane były Komunikaty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

(powiadomienia o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w 

powietrzu) przekazywane Gminie przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W 

komunikatach zawarte są informacje o procedurach postępowania przewidzianych w Planie 

Działań Krótkoterminowych, m. in.: o grupach najbardziej narażonych na zanieczyszczone 

powietrze, możliwe negatywne skutki dla zdrowia, zalecane środki ostrożności oraz działania, 

które powinny być podjęte w celu ograniczenia występujących przekroczeń. Zgodnie z Planem 

Działań Krótkoterminowych ww. komunikaty przekazywane były gminnym jednostkom 
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oświatowym i opiekuńczym, a także podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej.  

Na terenie Gminy Strzeleczki został zamontowany czujnik monitorujący stan jakości powietrza. 

Urządzenie pomiarowe zostało umieszczone na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w 

Strzeleczkach. Czujnik mierzy w czasie rzeczywistym stężenie pyłów zawieszonych, 

temperaturę, ciśnienie i wilgotność. Wyniki pomiarów można na bieżąco sprawdzać na stronie 

internetowej Gminy www.strzeleczki.pl → Dla mieszkańców pod zakładką Ochrona 

środowiska oraz za pomocą aplikacji, którą można zainstalować w telefonie komórkowym. 

Wiedza o stanie zanieczyszczeń powietrza ma służyć mieszkańcom w planowaniu aktywności 

fizycznej i spacerów, a także w podejmowaniu decyzji o pobycie na zewnątrz budynków 

osobom szczególnie narażonym na działanie smogu (osoby starsze, dzieci, osoby z chorobami 

układu oddechowego, kobiety ciężarne). 

Deklaracje CEEB 

W związku z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków od dnia 1 lipca 2021 

roku został nałożony na właścicieli i zarządców budynków lub lokali obowiązek złożenia 

deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Po otrzymaniu deklaracji w postaci 

pisemnej dane w niej zawarte wprowadzane są do centralnej ewidencji emisyjności budynków 

z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego tę ewidencję.  

Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację - formularz A, dotyczy ona budynków 

jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków wielorodzinnych 

oraz budynków zbiorowego zamieszkania. Deklarację – formularz B, wypełniamy dla 

pozostałych budynków i lokali niemieszkalnych. 

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB jest poprawa jakości 

powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji 

powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów 

grzewczych, to miejsce gdzie będą dostępne również informacje na temat wszystkich 

programów finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy dla obywatela w 

znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o 

dofinansowanie na wymianę starego kotła.  

 

 

http://www.strzeleczki.pl/
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Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków: 
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 2021 roku realizowane było przez Gminę Strzeleczki z ujęcia 

w miejscowości Dobra - Nowy Bud. Ponadto do celów zaopatrzenia części odbiorców woda 

zakupiona została z ujęcia komunalnego należącego do Gminy Głogówek. 

W 2021 roku pobrano i uzdatniono  na Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Budzie 263 570 m3 

wody. 

Zakład Komunalny w Głogówku w 2021 roku dostarczył 4.236 m3  wody. 

 

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. 90 km, w tym sieci 

tranzytowej 25 km, a czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) – 65 km; 

Na terenie gminy Strzeleczki z usług wodociągowych korzysta ok. 98 % mieszkańców.  

Dane dotyczące systemu wodociągowego na terenie Gminy Strzeleczki: 

- przyłącza do budynków i innych obiektów 2 188 szt.; 

- woda dostarczona na cele bytowe 208 220  m3; 

- zużycie roczne wody na 1 mieszkańca - 29 m3 ; 

- stawka opłaty za 1m³ wody: 3,11 brutto (2,88 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 2021 roku odprowadzono do oczyszczalni  

w Krapkowicach 71 726 m³ ścieków, za kwotę 429 974,42 zł. 

Ścieki komunalne z miejscowości Moszna odprowadzono na mechaniczno-biologiczną 

oczyszczalnię ścieków w Mosznej należącą do Gminy Strzeleczki. W 2021 roku poddano 

procesom oczyszczania 19 521  m3 ścieków komunalnych. 

Drugą oczyszczalnią będącą w posiadaniu i eksploatowaną przez Gminę jest oczyszczalnia 

ścieków „Zielina” w Kujawach. W 2021 roku poddano mechanicznym i biologicznym procesom 

oczyszczania łącznie 2920  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 41,97 km, 

- ilość przyłączy kanalizacyjnych czynnych 844 szt. 

- stawka opłaty za 1m³ ścieków wynosi 7,86 zł brutto (7,28 zł netto). 
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Wpłaty za wodę i ścieki w 2021 roku wyniosły: 1 321 828,57zł;  

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 37%. 

Gmina Strzeleczki w swej działalności dąży do optymalizacji gospodarowania zasobami 

wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody przez odbiorców oraz minimalizację strat wody 

w procesach technologicznych uzdatniania i dystrybucji wody, a także oczyszczania ścieków.  

Celowi temu służy prowadzona gospodarka wodomierzowa – montaż wodomierzy głównych 

u wszystkich odbiorców wody, okresowa legalizacja wodomierzy i kontrole wskazań, a także 

prowadzenie ciągłej kontroli legalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Etapowa rozbudowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się do uporządkowania gospodarki 

ściekowej na terenie gminy Strzeleczki i związanej z tym ochrony zasobów wodnych przed 

niekontrolowanym odprowadzaniem ścieków z gospodarstw domowych, zakładów 

produkcyjnych i usługowych oraz przed zanieczyszczaniem środowiska. 

Dodatkowo wykonano projekt modernizacji Stacji Uzdatniana Wody w Nowym Budzie oraz 

zaplanowano na kolejny rok realizację tego zadania, a także modernizację zbiornika wody  

w Mosznej i wykonanie próbnych odwiertów pod przyszłościową budowę drugiego ujęcia 

wody dla Gminy Strzeleczki 

VI. INWESTYCJE GMINNE W KONTEKŚCIE REALIZACJI STRATEGII 

Dla osiągnięcia założonych w poprzedniej Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki celów, działania 
prowadzone na terenie gminy Strzeleczki przez samorząd gminy, obejmują realizowane 
przedsięwzięcia sklasyfikowane tematycznie i skierowane na wzmocnienie rozwoju 
gospodarczego gminy oraz jej zrównoważony rozwój.  
 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzeleczki, która 
obejmowała Budynek remizy OSP Strzeleczki oraz budynek szkolno-przedszkolny w 
Komornikach  
Wartość zadania: 2.545.713,10 zł, dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych w kwocie: 916 312,00zł. 
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Termin wykonania: Sierpień 2021 

 
W ramach zadania w obu budynkach 
wykonano: 

− wymianę poszycia dachów wraz z 
izolacją termiczną stropów, 

− izolację termiczną ścian, 

− wymianę źródeł ciepła, 

− wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, 
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Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra 
w ul. Polnej i Prudnickiej 
Wartość zadania: 203 407,81 zł,  
Wysokość dofinansowania z PROW na lata 2014-2020: 101 871,00 zł 
Środki z budżetu gminy:  101 536,81 zł 
W ramach zadania wykonano: 
- sieć wodociągowa 
- kanalizacja grawitacyjna. 
Termin wykonania: Maj 2021 

 

 
 
 
 

Budowa przyłącza 
elektroenergetycznego dla potrzeb 
zasilania oczyszczalni ścieków w 
Mosznej 
 
Wartość zadania: 164 728,59 zł W ramach 
zadania wykonano linię kablową WLZ od 
projektowanego złącza kablowo-pomiarowego 
na działce do rozdzielnicy głównej budynku 
oczyszczalni ścieków. 
Termin wykonania: Grudzień 2021 
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Remont cząstkowy dróg gminnych 
Wartość zadania: 130 000,00 zł 
W ramach zadania przeprowadzono prace związane z 
usunięciem uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu 
ruchu drogowego bez istotnego przywracania 
wartości użytkowych dróg lecz hamujących proces 
powiększani się powstałych uszkodzeń bądź ich 
skutków. 
Termin wykonania: czerwiec 2021 r. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka  

 

Sołectwo Pisarzowice – Zagospodarowanie terenu obok przystanku autobusowego 
Wartość zadania – 34 944,45 zł, Kwota dofinansowania MIS – 5000,00 zł, 
Zakres działań objął wymianę zniszczonej nawierzchni betonowo bitumicznej na nawierzchnię z kostki 
brukowej wraz z ułożeniem krawężników. 
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Sołectwo Dziedzice – Zakup traktorka do koszenia trawy 
Wartość zadania – 11 500,00 zł,  
Kwota dofinansowania MIS – 5000,00 zł, 
W ramach zadania został zakupiony traktorek do 

koszenia trawy. Wcześniej prace wykonywane 

były ręczną kosiarką spalinową, co znacznie 

wydłużało czas pracy przy porządkowaniu 

terenów zielonych. 

 

 

 

 

 

Sołectwo Kujawy i Zielina – Malowanie elewacji OSP Zielina 
Wartość zadania – 20 370,00 zł, Kwota dofinansowania MIS + gmina – 10 000,00 zł, 
Termin wykonania: 
październik 2021r. 
 
Prace obejmowały  m.in. 
mycie i gruntowanie ścian, 
częściowe płytkowanie cokołu, 
malowanie ścian oraz prace 
porządkowe wokół budynku. 
 
Termin wykonania: 
Październik 2021 
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Przebudowa drogi ul. Prudnickiej w Dobrej w zakresie oświetlenia ulicznego.  
Wartość zadania: 31 445,43 zł 
Fundusz Sołecki Wsi Dobra: 17 173,93 zł 
Środki z budżetu gminy: 14 271,50 zł 
W ramach powyższego zadania posadowiono 4 
nowoczesne latarnie oświetleniowe.  
Termin wykonania: Październik 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przebudowa drogi ul. Słonecznej w Komornikach w 
zakresie oświetlenia ulicznego 
Wartość zadania: 9 763,35 zł 
W ramach powyższego zadania wykonano budowę linii 
kablowej oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem oraz 
montaż latarni oświetleniowych. 
Termin wykonania: czerwiec 2021 r. 
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Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II w Strzeleczkach w zakresie oświetlenia ulicznego 
Wartość zadania: 34 508,41 zł 
W ramach powyższego zadania posadowiono 6 nowoczesnych latarni oświetleniowych. Zadanie 
wykonane zostało w ramach budżetu gminy m.in. z Funduszu Sołeckiego sołectwa Strzeleczki. 
Termin wykonania: Październik 2021 
 

 
 
 

Budowa miejsc postojowych przy placu rekreacyjnym w Racławiczkach  

Wartość zadania: 45 200,00 zł 
W ramach zadania powstało 10 miejsc postojowych oraz wykonano nawierzchnię tłuczniową 
Termin wykonania: Lipiec 2021 
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Konserwacja poboczy dróg w Dziedzicach, Pisarzowicach i Strzeleczkach. 
Wartość zadania: 103 300,00 zł 
W ramach zadania wykonano prace związane  
z zabezpieczeniem nawierzchni z betonu asfaltowego 
przed dalszymi uszkodzeniami oraz usuwaniem uszkodzeń 
zagrażających bezpieczeństwu ruchu, bez istotnego 
przywracania wartości użytkowych, lecz hamujące proces 
powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków. 
Termin wykonania: maj 2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzeleczki etap III  
Wartość zadania: 109 496,52 zł 
Przebudowa budynku objęła w szczególności: 

1. Wykonanie zabezpieczenia autonomicznymi 
czujkami dymu korytarza na parterze i piętrze 
wraz z wymianą opraw oświetleniowych i 
wykonaniem w tych pomieszczeniach oraz 
piwnicy oświetlenia ewakuacyjnego. 

2. Wymiana drzwi do pomieszczeń biurowych wraz z 
montażem zamków z wkładką (parter i piwnica), 
oprócz drzwi wejściowych do biur Ośrodka 
Pomocy Społecznej, pomieszczenia kasy i WC na 
parterze. 

3. Wymiana drzwi w pomieszczeniach piwnicznych 
na drzwi p.poż. oraz wyłazu na poddasze 
na p.poż.. 

4. Wymiana posadzek wraz z niwelacją progów i 
różnic wysokości dwóch pomieszczeń na parterze 
budynku „A”  

5. Wykonanie demontażu istniejącej boazerii 
ściennej, uzupełnianie tynków, licowanie  
i malowanie ścian klatki schodowej na parterze, 
piętrze i poddaszu budynku. 

 
Termin wykonania: Listopad 2021 
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Remont chodnika przy remizie OSP i utwardzenie na placu rekreacyjnym  
w Smolarni 
Wartość zadania: 32 000,00 zł 
Zakres robót obejmował m.in. 

1. wymiana nawierzchni budynku remizy OSP Smolarnia na kostkę brukową  
2. Usunięcie starych korzeni na placu zabaw  
3. Zagłębienie jednego urządzenia siłowni zewnętrznej o 15cm. 
4. Utwardzenie placów kostką brukową wokół urządzeń siłowni zewnętrznej 
5. Plantowanie terenu siłowni zewnętrznej humusem z wykopów  

Termin wykonania: Grudzień 2021 
 

 
 

Remont ul. Ogrodowej w Łowkowicach 
Wartość zadania: 50 871,36 zł 
Zakres robót obejmował m.in. 

1. Profilowanie podłoża z kruszyw 
łamanych, 

2. Wykonanie nawierzchni z 
betonu asfaltowego AC11S o gr 
5cm, 

3. Wykonanie pobocza z kruszyw 
łamanych 0-31.5 mm gr 8 cm, 

4. Montaż oznakowania 
drogowego, 

Termin wykonania: Grudzień 2021 
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Remont ul. Leśnej w Zielinie  
Wartość zadania: 54 871,36 zł 
Zakres robót obejmował m.in. 

1. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o gr 5cm wraz z regulacją 
wysokościową, 

2. Oczyszczenie poboczy oraz istniejących zjazdów, 
3. Montaż oznakowania drogowego, 

Termin wykonania: Grudzień 2021 

 

 
 

Remont części chodnika na ul. Kościelnej w Komornikach 
Zakres robót, którego dotyczy zamówienie: 

1. Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową  
2. Wymiana krawężników wzdłuż chodnika na betonowe 
3. Wymiana krawężników na wjazdach na betonowe najazdowe  

 
Wartość zadania: 22 121,71 zł 
Termin wykonania: Grudzień 
2021 r. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2021 ROK 

 

36 

Ponadto na drogach gminnych wykonano: 

Na zakupy w zakresie dróg gminnych wydatkowano kwotę 43 543,10 zł,  
z przeznaczeniem na: 

1. Zakup znaków drogowych – 5 529,50 zł 
2. Zakup masy asfaltowej na zimno celem remontu dróg gminnych – 4 253,96 zł, 
3. Zakup niesortu szarogłazowego na potrzeby naprawy odcinka drogi ul. Powstańców 

Śląskich w Mosznej– 1 291,50 zł, 
4. Zakup betonu na drogę dojazdową do budynku OSP Strzeleczki – 29 827,50 zł, 
5. Zakup pospółki dla sołectwa Dobra na remont drogi – 1 973,76 zł, 
6. Zakup soli drogowej  – 187,99 zł, 
7. Prenumerata "Drogi gminne i powiatowe" – 478,89 zł, 

 
Na remonty w zakresie dróg gminnych wydatkowano kwotę 42.272,38 zł  
z przeznaczeniem na: 

1. Wymianę znaków drogowych w Smolarni, Komornikach i Mosznej –1 200,00 zł, 
2. Remont chodnika w Racławiczkach – 1 500,00 zł, 
3. Remont chodnika przy drodze dojazdowej do OSP Strzeleczki – 8 846,71 zł, 
4. Remont drogi w Pisarzowicach - 4 503,23 zł,  
5. Remont dróg w Strzeleczkach - ul. Niemodlińska, Leśna i Łąkowa – 2 450,00 z ł, 
6. Czyszczenie rowu przydrożnego wraz z udrożnieniem przepustów wzdłuż ul. Wiejskiej  

w Ścigowie – 20 465,39 zł, 
7. Wykonanie remontu wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej w Zielinie  

na ul. Kolejowej – 21 912,45zł, 
8. Remont chodnika na ul. Kościelnej w Komornikach – 22 121,71 zł, 
9. Remont drogi ul. Leśnej w Zielinie – 54 930,25 zł, 
10. Remont drogi ul. Powstańców Śląskich w Mosznej – 620,28 zł, 
11. Remont ul. Ogrodowej w Łowkowicach – 50 871,36 zł, 
12. Remont cząstkowy dróg gminnych – 130 000,00 zł, 
13. Konserwacja poboczy dróg gminnych – 103 300,00 zł, 

 
Na usługi w zakresie dróg gminnych wydatkowano kwotę 80 529,41 zł  
z przeznaczeniem na: 

1. Opracowanie uzgodnień dla dróg gminnych – 10 209,00 zł, 
2. Koszenie poboczy dróg gminnych – 8 004,10 zł, 
3. Czyszczenie kanalizacji burzowej w Zielinie ul. Kolejowa – 922,50 zł, 
4. Pompowanie betonu na drogę dojazdową do budynku OSP Strzeleczki – 1 904,04 zł, 
5. Wykonanie pomiarów widoczności przejazdów kolejowych na drogach gminnych – 

2 337,00 zł 
6. Odśnieżanie dróg gminnych – 43 122,00 zł, 
7. Przesyłka kurierska – 24,60 zł, 
8. Prenumerata – 47,97 zł, 
9. Stabilizacja punktów granicznych nowego pasa drogi wzdłuż ścieżki rowerowej – 1 845, 

00 zł, 
10. Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla remontu ul. Leśnej w Zielinie – 

1 000,00 zł, 
11. Wykonanie i zatwierdzenie projektu zmiany docelowej organizacji ruchu na ul. Leśnej  

w Smolarni – 1 986,00 zł, 



RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2021 ROK 

 

37 

12. Różne opłaty i składki w zakresie ubezpieczenia dróg – 4 500,00 zł 
 
Na zakupy w zakresie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 44 976,16 zł  
z przeznaczeniem na: 

1. Zakup niesortu szarogłazowego celem remontu dróg wewnętrznych na terenie sołectw 
Strzeleczki, Dziedzice, Kujawy, Ścigów, Łowkowice, Komorniki, Pisarzowice, Moszna, 
Kujawy, Zielina, Racławiczki – 44 680,96 zł, 

2. Zakup rury ze stopką z funduszu drogowego wsi Racławiczki – 295,20 zł, 
 
Na remonty w zakresie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 35 789,37 zł  
z przeznaczeniem na: 

1. Równanie i naprawa nawierzchni dróg wewnętrznych w Dobrej – 3 959,37 zł, 
2. Remont drogi polnej na odcinku Kujawy - Zielina – 3 500,00 zł, 
3. Czyszczenie rowu przydrożnego między Kujawami a Wawrzyńcowicami – 1 630,00 zł, 
4. Konserwacja poboczy dróg wewnętrznych – 26 700,00 zł 

 
Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 52 980,00 zł z przeznaczeniem na: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi w m. Smolarnia – dz. Nr 
194 wraz z włączeniem do drogi gminnej G 1064390 relacji Racławiczki – Serwitut – 
Smolarnia (dz. Nr 233) o długości około 650 m – 28 380,00 zł,  

2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi w Serwitucie – 
24 600,00 zł, 

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Komornikach w zakresie oświetlenia 
ulicznego – 9 763,35 zł, 

4. Przebudowa drogi ul. Prudnickiej w Dobrej w zakresie oświetlenia ulicznego – 16 116,50 
zł, 

5. Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II w Strzeleczkach – 6 365,70 zł 
 
 

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 242 054,11 zł. Ponadto poniesiono wydatki 

na eksploatację i bieżące remonty oświetlenia ulicznego w wysokości  108 578,97 zł. 
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VII. GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym 

opracowywanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem terenów 

zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. Gospodarowanie przestrzenią na obszarach 

pozbawionych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje na podstawie 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest 

dokumentem określającym zarys polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy uwzględniający uwarunkowania rozwoju przestrzennego. Studium nie 

jest aktem prawnym obowiązującym mieszkańców i podmioty gospodarcze. Jako akt 

kierownictwa wewnętrznego stanowi zbiór informacji ułatwiających prowadzenie gospodarki 

przestrzennej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

spełnia trzy funkcje, jest: aktem polityki przestrzennej gminy, aktem polityki rozwoju 

gospodarczego i promocją gminy wśród potencjalnych inwestorów. 

Gmina Strzeleczki posiada aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Strzeleczki. W roku 2019 Uchwałą Rady Gminy Strzeleczki nr IV/25/19  

z dnia 30 stycznia 2019 r. przyjęto zmianę Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki.  

 

Rysunek zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki – 

załącznik graficzny do uchwały nr IV/25/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. 
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Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki 

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności 

nieruchomości.  

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze 

Gminy Strzeleczki: 

Lp. Plan Nr uchwały Data uchwały 
Publikacja 
w Dz. Urzędowym  
Woj. Opolskiego 

1. 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Strzeleczki 
XXX/188/2013 26.09.2013 r. 

Nr 2260 

z dnia 18.10.2013 r. 

2. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu działalności 

usługowej we wsi Smolarnia 

XLI/294/2009 29.12.2009 r. 
Nr 22 poz.346 

z dnia 24.02.2010 r. 

3. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej i usług we wsi Dobra 

XXXII/207/2009 19.03.2009 r. 
Nr 32 poz.580 

z dnia 12.05.2009 r. 

4. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu działalności 

gospodarczej we wsi Wawrzyńcowice 

XXII/153/2008 26.06.2008 r. 
Nr 71 poz.1875 

z dnia 18.09.2008 r. 

5. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usług  

we wsi Smolarnia 

Zmiana uchwały VI/50/03 

VI/50/2003 

IX/58/2003 

27.03.2003 r. 

30.06.2003 r. 

Nr 35 poz. 821 

z dnia 16.05.2003 r. 

Nr 66 poz.1264 

z dnia 03.09.2003 r. 

6. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla części miejscowości 

Łowkowice 

XXXVII/236/21 22.10.2021r. 
Poz. 2917 z dnia 

23.11.2021r. 

7. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego 

„Komorniki” 

XLVII/268/2002 20.06.2002 r. 
Nr 80 poz. 1088 

z dnia 06.08.2002 r. 

8. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Strzeleczki –tereny w miejscowości 

Komorniki, Łowkowice 

Zmiana uchwały XLVII/265/02 

XLVII/265/2002 

XLIX/287/2002 

20.06.2002 r. 

12.09.2002 r. 

Nr 81 poz.1104 

z dnia 08.08.2002 r. 

Nr 103 poz.1347 

z dnia 14.10.2002 r. 

9. 

Zmiana planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Strzeleczki – 

tereny w miejscowości Dobra, 

Łowkowice, Strzeleczki 

XLIV/238/2002 14.02.2002 r. 
Nr 22 poz.332 

z dnia 27.03.2002 r. 
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10. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego 

„Racławiczki” 

XXXVII/183/2001 02.08.2001 r. 
Nr 76 poz.631 

z dnia 31.08.2001 r. 

11. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Strzeleczki- tereny  

w miejscowości Komorniki 

Zmiana uchwały XL/209/01 

XL/209/2001 

XLIX/286/2002 

25.10.2001 r. 

12.09.2002 r. 

Nr 112 poz.955  

z dnia 29.11.2001 r. 

Nr 103 poz.1346 

z dnia 14.10.2002 r. 

12. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Strzeleczki w części dotyczącej wsi Dobra, 

Smolarnia- Serwitut i Racławiczki 

XXXIX/203/2001 27.09.2001 r. 
Nr 103 poz. 863 

z dnia 08.11.2001 r. 

13. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Strzeleczki – kanalizacja w miejscowości 

Strzeleczki, Dobra, Łowkowice, Komorniki 

XXXVI/179/2001 28.06.2001 r. 
Nr 68 poz.543 

z dnia 03.08.2001 r. 

14 Linia energetyczna 400 kV, XXXVI/177/01 28.06.2001 r. 
Nr 65 poz.494 

z dnia 27.07.2001 r. 

 

W roku 2021 podjęto następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego: 

1. Uchwała nr XXXVII/238/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 października 2021 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki 

2. Uchwała nr XXXVII/237/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 października 2021 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miejscowości Wawrzyńcowice 

3. Uchwała nr XXXIV/211/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 czerwca 2021 r. sprawie 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

górniczego „Komorniki 

4. Uchwała nr XXXIV/213/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla przysiółka Nowy Bud 

5. Uchwała nr XXXIV/212/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Dobra 

6. Uchwała nr XXXVII/236/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 października 2021 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części miejscowości Łowkowice  
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Realizując obowiązek ustawy z dnia 4 marca 2010 r o infrastrukturze informacji przestrzennej 

w roku 2021 kontynuowano współpracę z specjalistyczną firmą, której powierzono 

uruchomienie i serwis usługi iGeoPlan, służącej do publikacji na stronie internetowej Gminy 

Strzeleczki gminnych dokumentów planistycznych oraz przetworzenie (wektoryzację)  

i wprowadzenie do systemu obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wraz przygotowaniem dla nich metadanych (https://strzeleczki.e-

mapa.net/?admin).  

 

 

https://strzeleczki.e-mapa.net/?admin 

Decyzje o warunkach zabudowy 

Ustalenia warunków zabudowy na obszarach pozbawionych planu wymaga zmiana 

zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego niemającego 

charakteru celu publicznego lub wykonaniu innych tego typu robót budowlanych, ale także 

zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Decyzja o warunkach 

zabudowy określa: rodzaj inwestycji, warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu 

oraz jego zabudowy wynikające z przepisów szczególnych, w tym warunki obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej i wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, linie 

rozgraniczające teren inwestycji. 
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W roku 2021 przeprowadzono ponad 50 postępowań administracyjnych dotyczących wydania 

decyzji o warunkach zabudowy, w których dokonana została analiza funkcji, cech zabudowy  

i zagospodarowania terenu w sąsiedztwie planowanej inwestycji w celu zabezpieczenia 

prawidłowego rozwoju zainwestowania z zachowaniem ładu przestrzennego i ochrony 

środowiska. Dla 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.  

 

 

Ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy w roku 2021 z podziałem na miejscowości [%] 

 

 

Ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy w roku 2021 z podziałem na rodzaj zabudowy [%]
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Zabytki, opieka nad zabytkami 

Na terenie gminy Strzeleczki występują liczne 

zabytki nieruchome i ruchome, chronione 

wpisem do Rejestru zabytków, ujęciem  

w Wojewódzkiej oraz Gminnej ewidencji 

zabytków. Gmina ewidencja zabytków, 

udostępniona jest na stronie internetowej Gminy 

Strzeleczki (www.strzeleczki.pl). 

 

Wiatrak w Łowkowicach 

 

Pałac w Dobrej                                                                                          Pałac w Mosznej 

Rada Gminy Strzeleczki uchwałą nr XXX/186/21 z dnia 25 lutego 2021 r. przyjęła nowy 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Strzeleczki na lata 2021 – 2024 r. Program Opieki nad 

Zabytkami Gminy Strzeleczki na lata 2021-2024 stanowi aktualizację Programu 

obowiązującego w latach 2017-2020. Jest kolejnym dokumentem opracowanym  

w celu wdrożenia systemowego planu ochrony i zarządzania zabytkami, który poprawi stan 

ich zachowania i jednocześnie wzmocni rolę dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki  

i promocji regionu. Lokalne zabytki, wielokulturowe i wielonarodowe tradycje regionu  

w połączeniu z malowniczym krajobrazem stanowią mocną stronę Gminy budującą jej 

potencjał turystyczny i rekreacyjny. W tak zakreślonej wizji rozwoju Gminy ochrona  

i pielęgnacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego musi mieć 

priorytetowe znaczenie. Program wyznacza najważniejsze kierunki działań na kolejne lata,  

z uwzględnieniem źródeł finansowania prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych.  

W perspektywie wieloletniej efektem realizacji zadań Programu będzie ukształtowanie 

harmonijnej przestrzeni gminy łączącej zadbane i zagospodarowane zabytki, różnorodne 

atrakcje turystyczne oraz piękno przyrody Borów Niemodlińskich oraz zabytkowych parków. 

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. 

 

http://www.strzeleczki.pl/
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VIII. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 

Komunikacja publiczna na terenie gminy odbywa się poprzez realizowanie usług transportu 

publicznego przez 1 prywatnego przewoźnika, tj. 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 2021 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. 
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IX. OŚWIATA 

OŚWIATA 

W Gminie Strzeleczki sieć jednostek oświatowych to edukacja przedszkolna oraz szkoły 

podstawowe. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny  dla placówek publicznych jest 

Kuratorium Oświaty w Opolu. 

 

Placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Gminę Strzeleczki w 2021 roku są: 

1. Szkoła Podstawowa w Dobrej, 

2. Szkoła Podstawowa w Komornikach, 

3. Szkoła Podstawowa w Racławiczkach, 

4. Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach, 

5. Szkoła Podstawowa w Zielnie, 

6. Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach 

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach działa jako Centrum 

Usług Wspólnych. Zapewnia obsługę administracyjną i finansową szkół podstawowych  

i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzeleczki.  

 

W 2021 r. w placówkach oświatowych prowadzonymi przez Gminę Strzeleczki 

kształceniem, wychowaniem i opieką było objętych 494 uczniów szkół podstawowych oraz 280 

dzieci wychowania przedszkolnego.  

Struktura organizacyjna i liczba uczniów szkół podstawowych w 2021 roku według stanu 

na dzień 30 września 2021 roku. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Liczba oddziałów 

 

Liczba uczniów 

1. Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach 11 232 

2. Szkoła Podstawowa w Dobrej 5 55 

3. Szkoła Podstawowa w Komornikach 6 62 

4. Szkoła Podstawowa w Racławiczkach            6 66 

5. Szkoła Podstawowa w Zielinie 6 79 

 Ogółem: 34 494 
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Struktura organizacyjna i liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym  w 2021 roku 

według stanu na dzień 30 września 2021 roku 

 

Lp. 

Publiczne Przedszkole z Oddziałem 

Integracyjnym w Strzeleczkach Liczba oddziałów 

 

Liczba dzieci 

1. Oddział Racławiczki 2 30 

2. Oddział Dobra 2 38 

3. Oddział Dziedzice 1 24 

4. Oddział Komorniki 2 47 

5. Oddział Pisarzowice 1 13 

6. Oddział Strzeleczki 4 84 

7. Oddział Zielina 2 44 

Ogółem: 14 280 

 

Kadra pedagogiczna 

 

Wykwalifikowana kadra gwarantuje edukację i wychowanie młodych ludzi na 

najwyższym poziomie. Innowacyjne podejście do realizacji misji edukacyjnej daje szansę 

dzieciom na egzystencję w świecie pełnym sukcesów i radości. Pedagodzy z Gminy Strzeleczki 

stale podnoszą swoje kwalifikacje i dbają o swoje umiejętności. Zaangażowani są w ścieżkę 

awansu zawodowego.  

Poniższy wykres wskazuje, że 65% ogółu nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych Gminy Strzeleczki, stanowią nauczyciele dyplomowani posiadający najwyższy 

stopień awansu zawodowego. Nauczyciele mianowani stanowią 16%, nauczyciele kontraktowi 

13%, a nauczyciele stażyści 6%.  

 Status zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie mają też znaczący wpływ na wielkość 

środków finansowych w subwencji oświatowej.  
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Wydatki na oświatę 

 

 Wydatki na oświatę stanowią znaczącą pozycję w ogólnych wydatkach budżetu Gminy 

Strzeleczki. Gmina otrzymuje subwencję oświatową na prowadzenie zadań oświatowych. 

Subwencja oświatowa nie pokrywa jednak wszystkich wydatków ponoszonych przez gminę na 

finansowanie tego właśnie zadania. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie  

w budżecie gminy własnych środków na realizację zadań oświatowych.  

Ogólne wydatki na koniec roku 2021 wyniosły 12.116.670,44 zł. 

Najwyższe wydatki w oświacie zostały poniesione w ramach funkcjonowania szkół 

podstawowych. Wyniosły one 8.367.035,85 zł, co stanowi 69% wydatków oświatowych. 

Znaczące wydatki poniesione były również w obszarze przedszkoli. Wyniosły one 2.868.079,07 

zł, co stanowi 24% wydatków oświatowych.  Pozostałe koszty działalności oświatowej Gminy 

Strzeleczki wyniosły 881.555,52 zł, co stanowi 7% wydatków oświatowych. 

 

Nauczyciel 
dyplomowany 55 

etatów
65%

Nauczyciel 
mianowany 13,34 

etatów
16%

Nauczyciel 
kontraktowy 11,39 

etatów
13%

Nauczyciel stażysta 
5,22 etatów

6%

Wykaz etatów nauczycieli

Nauczyciel dyplomowany 55 etatów Nauczyciel mianowany 13,34 etatów

Nauczyciel kontraktowy 11,39 etatów Nauczyciel stażysta 5,22 etatów
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Wychowanie przedszkolne i opieka nad dziećmi do lat 3 

 

 W związku z art. 50 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia  

27 października 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) gmina poniosła koszty z tytułu 

obciążenia za wychowanie przedszkolne dzieci zamieszkałych na terenie gminy,  

a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Krapkowice, Gminy Prudnik, Gminy 

Gogolin, Gminy Biała i Miasta Opole.  Obciążenie gminy za wychowanie przedszkolne w roku 

2021 wyniosło 91.496,26 zł. 

 Wpływy z tytułu obciążenia innych gmin za wychowanie przedszkolne dzieci 

uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Strzeleczki, a zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubsza, Gminy Krapkowice, Gminy Prószków i Gminy Biała stanowiły kwotę 41.927,20 

zł.  

 Gmina refunduje koszty opieki dzieci objętych opieką w żłobku na terenie Gminy 

Krapkowice i Gminy Prószków, a zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki. Na podstawie 

zawartego porozumienia między tymi gminami, gmina poniosła w 2021 r. wydatki w kwocie 

36.400,00 zł.  

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 

 Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  

z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikami w celu 

przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie 

69%

24%

7%

Struktura procentowa wykonanych wydatków 
w 2021 roku

Szkoły podstawowe Przedszkola Pozostałe koszty
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wniosku złożonego przez pracodawcę wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji 

administracyjnej. Na ten cel Gmina Strzeleczki otrzymała w 2021 roku  środki finansowe na 

łączną kwotę 85.479,03 zł na dofinansowanie kształcenie 13 młodocianych pracowników. 

 

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

 

W 2021 roku wypłacono 74 uczniom szkół podstawowych stypendia Wójta Gminy Strzeleczki 

za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 14.800,00 zł. z tego: 

Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach                   42 uczniów 

Szkoła Podstawowa w Dobrej                                 8 uczniów 

Szkoła Podstawowa w Komornikach                     6 uczniów 

Szkoła Podstawowa w Racławiczkach                 11 uczniów 

Szkoła Podstawowa w Zielinie                                7 uczniów 

 

Egzamin ósmoklasisty 

W 2021 roku do egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Strzeleczkach 

przystąpiło 57 uczniów. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym,  

tj. przystąpienie do egzaminu jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej.  

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje trzy przedmioty: język polski, 

matematyka, język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się w szkole w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

60% 60% 58% 58% 60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Szkoła Powiat
krapkowicki

Województwo
opolskie

Wieś Kraj

Średnie wyniki procentowe - język polski (maj 2021)



RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2021 ROK 

 

50 

 

 

 

48% 47% 45% 44% 47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Szkoła Powiat
krapkowicki

Województwo
opolskie

Wieś Kraj

Średnie wyniki procentowe - matematyka (maj 2021)

74%

66% 66%

59%

66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Szkoła Powiat
krapkowicki

Województwo
opolskie

Wieś Kraj

Średnie wyniki procentowe - język angielski (maj 2021)



RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2021 ROK 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

68%
65%

60%

47% 49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Szkoła Powiat
krapkowicki

Województwo
opolskie

Wieś Kraj

Średnie wyniki procentowe - język niemiecki (maj 2021)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

język polski

matematyka

język angielski

jezyk niemiecki

Kraj Wieś Województwo opolskie Powiat krapkowicki Szkoła



RAPORT O STANIE GMINY STRZELECZKI ZA 2021 ROK 

 

52 

Zadania inwestycyjne 

 

 Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych uznać należy za dobry co jest 

rezultatem stałych, znacznych nakładów czynionych od kilku lat na poprawę sprawności 

technicznej oraz dla optymalizacji kosztów eksploatacji.  

 W 2021 roku została przeprowadzona termomodernizacja budynku szkolno-

przedszkolnego w Komornikach współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace termomodernizacyjne obejmowały: modernizację układu wytwarzania, przesyłu 

oraz regulacji systemu CO, modernizację układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu 

c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych wraz z zabudową „zielonej ściany”, docieplenie 

stropodachu słabo wentylowanego, stropu pod nieogrzewanym poddaszem, stropodachów 

nad nieogrzewaną piwnicą, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, 

modernizację oświetlenia i instalację paneli fotowoltaicznych. 

 

Realizowane programy i projekty, otrzymane dotacje 

 Gmina Strzeleczki aby zapewnić wszystkim uczniom bardzo dobre wyniki realizacji 

podstawy programowej i poprawić jakość edukacji wystąpiła z wnioskami  m.in. z rezerwy 

części oświatowej subwencji czy z Europejskich Funduszy Społecznych i realizowała 

następujące zadania: 

1) Projekt pn. ,,Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia  

w szkołach Aglomeracji Opolskiej’’, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego przekazanych przez Regionalny Zespół Placówek 

Wsparcia Edukacji w Opolu. 
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Placówki otrzymały Wizualizer jako pomoce dydaktyczne o wartości:  

SP Dobra                           1 318,18 zł                  

SP Komorniki                    1 318,18 zł 

SP Racławiczki                  1 318,18 zł 

SP Strzeleczki                   1 318,18 zł 

SP Zielina                          1 318,18 zł 

-------------------------------------------------------------------- 

RAZEM:                            6 590,90 zł 

 

2) Projekt pn. ,,Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża’’, współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przekazanych 

przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. 

 

 

Celem projektu jest  wyposażenie szkół podstawowych województwa opolskiego w niezbędne 

narzędzia do pracy zdalnej, wynikającej z sytuacji epidemiologicznej w kraju, spowodowanej 

rozprzestrzenianiem się choroby COVID – 19. Projekt zakłada również Pakiet działań 

informacyjnych, upowszechniających i świadomościowych skierowany do szkół 

podstawowych województwa opolskiego, mający na celu rozwijanie kompetencji 

informatycznych i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.  

Placówki otrzymały sprzęt Laptopy Dell jako narzędzie pracy nauczyciela,  

o wartości:  

SP Dobra                       4 szt. x 2 999,97 zł = 11 999,88 zł 

SP Komorniki               5 szt. x 2 999,97 zł. = 14 999,85 zł 

SP Racławiczki             5 szt. x 2 999,97 zł. = 14 999,85 zł 
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SP Strzeleczki             13 szt. x 2 999,97 zł. = 38 999,61 zł 

SP Zielina                      5 szt. x 2 999,97 zł. = 14 999,85 zł 

------------------------------------------------------------------------- 

RAZEM:                                                         95 999,04 zł.  

 

3) Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 

„Aktywna tablica” . W ramach programu zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia 

rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.  

Zakupiono m.in. monitory interaktywne, sprzęt komputerowy i programy edukacyjne. 

SP Komorniki                      43. 750,00 zł (35.000,00 zł dofinansowanie i 8.750,00 zł wkład własny) 

SP Zielina                           43. 750,00 zł (35.000,00 zł dofinansowanie i 8.750,00 zł wkład własny) 

4) Dofinansowanie z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 - 

środki na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. 

Z rezerwy oświatowej otrzymano łącznie 150.000,00 zł, w tym: 

SP Komorniki             83.000,00 zł 

SP Zielina                    67.000,00 zł 

W ramach otrzymanych środków zostały zakupione pomoce dydaktyczne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów: biologia, geografia, chemia i fizyka.  
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5) Dofinansowanie z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 - 

środki na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń nauki pozyskane w wyniku 

adaptacji w szkołach podstawowych. 

Z rezerwy oświatowej Szkoła Podstawowa w Zielinie otrzymała kwotę 10.000,00 zł 

W ramach otrzymanych  środków zakupiono meble do pracowni geograficznej. 

6) Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  na rok 2021 otrzymano 

kwotę 9.100,00 zł  na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu  

i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

7) Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.  

Dotacja przedszkolna dla Gminy Strzeleczki w  2021 roku wyniosła 286.845,00 zł. Dotacja 

przeznaczona była na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.  

 

8) Dotacja na wyposażenie uczniów  szkół podstawowych w podręczniki. 
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W 2021 roku otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych. 

Na w/w cel Gmina Strzeleczki otrzymała dotację w wysokości 67.416,86 zł.  

 

9) Program  ,,Laboratoria Przyszłości’’ to rządowa inicjatywa finansowa z Funduszu 

przeciwdziałania COVID-19, realizująca jeden z postulatów ,,Polskiego Ładu’’. W jej ramach 

szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup nowoczesnego wyposażenia służącego uczniom 

do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania 

problemów czy obycie z nowymi technologiami.  

W ramach tego programu otrzymano środki w wysokości 190.000,00 zł, w tym: 

Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach               70.000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Dobrej                           30.000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Komornikach               30.000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Racławiczkach             30.000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Zielinie                         30.000,00 zł 

Nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne oraz pozwoli uczniom rozwijać swoje 

zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form 

rozwijania umiejętności.  

Szkoły wzbogaciły się między innymi w: 

 Drukarki 3D z akcesoriami, 

 Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, 

 Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony), 

 Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). 

 

Remonty w szkołach i przedszkolach w 2021 r. 
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W ramach posiadanych przez jednostki oświatowe środków finansowych w 2021 roku 

wykonane prace remontowe wynikające z bieżących potrzeb. 

1) Szkoła Podstawowa w Dobrej. 

Remont ogrodzenia boiska szkolnego - 15.560,00 zł 

Wymiana wykładzin PCV w salach lekcyjnych - 29.020,80 zł 

 

 

2) Szkoła Podstawowa w Racławiczkach. 

Remont łazienki dla personelu  15.000,00 zł 

 

 

3) Szkoła Podstawowa w Zielinie. 

Remont schodów wejściowych do szkoły - 31.000,00 zł 
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4) Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach. 

Malowanie elewacji budynku oddziału w Dziedzicach - 20.700,00 zł 

 

Remont schodów, wymiana ogrodzenia i remont tarasu górnego oddziału w Racławiczkach - 

77.200,00 zł 
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Remont podłóg w salach zabawach i malowanie pomieszczeń oddziału w Komornikach - 

41.600,00 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, pomoc społeczna wspiera osoby  

i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie 

w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Beneficjentami świadczeń pomocy społecznej w 2021 r. były 124 osoby, co stanowiło 
1,69% wszystkich mieszkańców gminy. Główną przyczyną ubiegania się o świadczenia  
z pomocy społecznej było: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, 
niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzeniu 
gospodarstwa domowego. 
Informacja na temat udzielonych świadczeń w ramach własnych gminy została zamieszczona 
w poniższej tabeli. 
 

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY 

ORAZ Z DODATCJI BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU 

FORMY POMOCY LICZBA 

RODZIN 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ w 

zł 

RAZEM 124 x 1.292.755zł 
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ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM 18 193 103 674zł 

ZASIŁKI OKRESOWE – OGÓŁEM 37 226 89 661zł 

SCHRONIENIE 4 27 52 230zł 

PROGRAM „ POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

- ZASIŁEK CELOWY 

21 50 21 542zł 

POSIŁEK 13 uczniów 746 3 458zł 

USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM 15 2 684 61 612zł 

SPRAWIENIE POGRZEBU 0 0 0 

ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM 74 x 75 285 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

10 94 250 946 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW 

ZWIĄZANYCH W WYNIKU ZDARZENIA 

LOSOWEGO 

1 1 810zł 

 

ZADANIA ZLECONE   

System świadczeń rodzinnych obejmuje :  

1) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego - kwota ogółem: 454.111,00zł, 

liczba świadczeń: 4.160; 

2) świadczenia opiekuńcze: 

− zasiłek pielęgnacyjny - kwota ogółem: 325.271,00zł - liczba świadczeń: 1.507; 

− świadczenie pielęgnacyjne - kwota ogółem: 631.048,00zł - liczba świadczeń: 321; 

− specjalny zasiłek opiekuńczy - kwota ogółem: 29.140,00zł - liczba świadczeń: 47; 

− jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka; - kwota ogółem: 46.000,00zł - 

liczba świadczeń: 46; 

− wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, - kwota ogółem: 12.000,00zł - liczba 

świadczeń: 3; 

− świadczenie rodzicielskie, - kwota ogółem: 185.768,00zł - liczba świadczeń: 199; 

− składki na ubezpieczenie społeczne - ogółem: 100.316,00zł - liczba świadczeń: 198; 

− składki na ubezpieczenie zdrowotne - ogółem: 22.642,00zł - liczba świadczeń: 145; 

− fundusz alimentacyjny - ogółem: 57.555,00zł - liczba świadczeń: 148; 

− świadczenie wychowawcze - ogółem: 6.568.098,44zł - liczba świadczeń: 13.224; 

− dodatek energetyczny - ogółem: 0 

Całkowita kwota przyznanych świadczeń wyniosła 8.536.41 zł. 

Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 

wyniosła 100 rodzin, co stanowi 1,37 % mieszkańców gminy. 
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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 57 555zł. Liczba uprawnionych do 

świadczenia wyniosła 10 osób, co stanowi 0,14 % mieszkańców gminy. 

Świadczenia wychowawcze 500+ mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych  

z wychowaniem dziecka i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Całkowita kwota 

przyznanych świadczeń wyniosła 6.568.098,00zł. Liczba osób pobierających świadczenie 

wychowawcze wyniosła 664 rodzin, co stanowi 9,06 % mieszkańców gminy. 

I. PIECZA ZASTĘPCZA 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  określa,  

że na mocy art. 191 ust. 9 i 10 w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy 

w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości: 

1)  10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,    

2)  30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,   

3)  50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Obowiązek współfinansowania przez gminę nie dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej przed 1stycznia 2012r.   

Z powyższego wynika, że gmina współfinansuje pobyt w pieczy zastępczej każdego dziecka 

umieszczonego w tej pieczy po 1 stycznia 2012 r. Dotyczy to także dzieci umieszczonych  

w pieczy zastępczej w trybie interwencyjnym oraz dzieci pozostawionych bezpośrednio  

po urodzeniu lub dzieci, których tożsamość rodziców jest nieznana. Jak wynika z przepisów 

wysokość wydatków leżących po stronie gminy jest doprecyzowana i sztywna. Ogólny koszt 

pobytu dzieci w pieczy zastępczej w 2021 r. wynosił 73.509,04zł - liczba dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej: 12. 

 

Działania asystenta rodziny 

W 2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzeleczkach zatrudniony był  

1 asystent rodziny w łącznym wymiarze czasu pracy 0,5 etatu. 

Pomocą asystenta objętych było 7 rodzin, w tym 21 dzieci.  

 

W ramach współpracy z rodziną, asystent podejmował działania: 

❖ pomoc w sprzątaniu mieszkania i systematycznym utrzymywaniu 

porządku, 

❖ wsparcie w drobnych pracach remontowych, 

❖ trening higieniczny - kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie i 

higienę, 
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❖ monitorowanie sytuacji szkolnej dzieci rodzin objętych asystenturą poprzez 

stały kontakt   z wychowawcami, wspólne odrabianie zadań domowych z 

dziećmi oraz pomoc w trudnościach szkolnych, 

❖ organizacja konferencji rodzinnych, 

❖ pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (sporządzanie CV klientów, 

przekazywanie aktualnych ofert pracy, mobilizowanie do kontaktów z 

pracodawcami), 

❖ pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (m.in. wsparcie w pisaniu pozwu o 

ustanowienie alimentów, wniosku o rozwód, podwyższenie alimentów, czy 

prawne uregulowanie kontaktów z dziećmi), 

❖ łagodzenie konfliktów wewnątrzrodzinnych, 

❖ udzielanie wsparcia emocjonalnego klientom w trudnych sytuacjach 

życiowych, 

❖ pomoc w znalezieniu rozwiązań kompromisowych sytuacji 

problemowych, 

❖ kształtowanie u członków rodziny pozytywnej samooceny oraz wiary we 

własne możliwości i poczucia sprawstwa, 

❖ pomoc w poszukiwaniu mieszkania, 

❖ wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez edukację w 

zakresie prawidłowych postaw rodzicielskich, stawiania wymogów, granic przy 

zastosowaniu odpowiedniego systemu kar i nagród, 

❖ zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego i 

rozwijanie zainteresowań dzieci (gry planszowe, zabawy z wykorzystaniem 

artykułów plastycznych), 

❖ trening komunikacji interpersonalnej, 

❖ trening budżetowy, 

❖ poprawa funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym, 

❖ wypracowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania w rodzinie, 

❖ pomoc w ustaleniu podziału obowiązków domowych i planu dnia, 

❖ mobilizowanie do utrzymywania abstynencji, 

❖ motywowanie do systematycznego leczenia psychiatrycznego (stosowanie się 

do zaleceń lekarzy, pozostawanie w stałym kontakcie z lekarzem 

prowadzącym), 

❖ odpowiadanie na bieżące problemy rodziny, 

❖ pozostawanie w stałym kontakcie z prowadzącym rodzinę pracownikiem 

socjalnym w celu bieżących konsultacji, wymiany informacji oraz planowania 

dalszej współpracy. 

 

II. Pomoc materialna dla uczniów 
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Stypendia i zasiłki szkolne, mają na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i 
pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.  
Całkowity koszt przyznanych stypendiów w 2021 r. wyniósł 17 236,00zł ( dotacja – 13.789,00zł,   
środki własne – 3.447,00zł). Liczba uprawnionych uczniów do pomocy wyniosła 28 osób,  
co stanowi 0,38 % mieszkańców gminy. 
 

III. Przeciwdziałanie przemocy 

Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/120/20 z dnia 26 lutego 2020r. w celu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2020 - 2024 r. Realizatorami tego Programu są wszystkie podmioty 

realizujące zadania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzeleczkach został powołany ZESPÓŁ 

INTERDYSCYPLINARNY, który realizuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, w szczególności poprzez diagnozowanie problemu przemocy oraz podejmowanie 

działań w środowiskach zagrożonych przemocą. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest 

koordynowanie działań specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

W 2021r. Procedurą „Niebieskiej Karty" zostało objętych 9 rodzin z terenu gminy Strzeleczki, 

a liczba spotkań grup roboczy wynosiła - 26. W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, placówek oświatowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jak również 

psycholodzy, kuratorzy, oraz asystent rodziny.   

 

W ramach spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego omówiono: 

• przypadki rodzin, w których dochodzi do przemocy wobec dzieci oraz procedury 

postępowania poszczególnych instytucji w przypadku powzięcia takich 

informacji, 

• przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady pracy osób 

wchodzących w skład grup roboczych, procedurę postępowania w przypadku 

dziecka ofiary przemocy, 

• zmiany regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych tryb 

przekazywania informacji członkom Zespołu Interdyscyplinarnego oraz sposób 

dokumentowania pracy członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych, 

• kwestie ochrony danych osobowych w toku działań podejmowanych przez 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach procedury 

Niebieskiej Karty, 

• dane statystyczne i działania podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• przypadki rodzin, w których prowadzono działania w ramach procedury 

Niebieskiej Karty. 
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IV. Udział Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach w projektach, 
konkursach oraz programach realizowanych w 2021 

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  

w Podprogramie 2020 - za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Strzeleczkach w 2021r. pomoc żywnościowa trafiła do 130 mieszkańców gminy - wydano 

780 paczek żywnościowych.   

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach w 2021r. był również realizatorem 

Programu ,,Wspieraj Seniora”. Realizacja tego programu przyczyniła się do wsparcia gminy w 

zapewnieniu usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie 

epidemii zdecydowali się pozostać w domu i nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny 

zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Tą formą pomocy objętych było 17 

seniorów w wieku powyżej 70 r.ż oraz 11 w wieku poniżej 70 r.ż. Wsparcie seniorów polegało 

w szczególności na dostarczaniu zakupów, które obejmowały artykuły podstawowej potrzeby 

(artykuły spożywcze, czy środki higieny osobistej oraz załatwianiu spraw urzędowych). 

Ponadto Program ten pozwolił również na dotarcie do osób wymagających pomocy, które 

wcześniej nie korzystały ze wsparcia tut. Ośrodka. Przyczynił się także do wzrostu zaufania 

osób starszych do instytucji publicznych, jak również pozwolił na pozostanie tych osób  

w domach i ograniczenie zakażeń COVID-19.  

 

W 2021r. w okresie pandemii COVID-19 tut. Ośrodek we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem 

Polityki Społecznej w Opolu w ramach Projektu pn. „nie-Sami-Dzielni” - rozwój usług 

społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” świadczył usługi tzw. 

„Marszałkowskiego kuriera społecznego”. Zakres usług obejmował: 

− pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych ( np. czynności związanych  

z dostarczeniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem 

posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków, utrzymanie czystości i porządku w 

najbliższym otoczeniu, dokonywanie zakupów, pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych, pomoc w przemieszczaniu się); 

− opieki higienicznej ( np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomocy 

przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc przy ubieraniu, zmianę pościeli , 

pomoc przy zmianie pozycji); 

− zapewnienie kontaktów z otoczeniem ( np. czynności wspomagające w utrzymaniu 

kontaktów z rodziną, znajomymi oraz społecznością lokalną); 

− doraźnej pomocy wg potrzeb - na podstawie indywidualnych uzgodnień pomiędzy 

kurierem społecznym, a osobą wspieraną. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku skupił swoją aktywność przede wszystkim 

m.in. na: 

− wdrażaniu i rozwijaniu, w obliczu nadal obowiązującego reżimu sanitarnego rozwiązań 

nakierowanych na podnoszenie – zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa 

- jakości świadczonych usług dla mieszkańców (także online),  

− zapewnienia w odpowiednich warunkach sprawnej obsługi oraz zapewnienie 

niezbędnych informacji mieszkańcom gminy korzystających ze wsparcia Ośrodka, 

− efektywnym wykorzystywaniu zewnętrznych źródeł finansowania w celu intensyfikacji 

oddziaływań Ośrodka skierowanych w pierwszej kolejności na wsparcie osób  

w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, 

− profesjonalizacji obsługi realizacji rządowych programów (sprawne przyjmowanie 

wniosków, weryfikowanie uprawnień), 

− dalszym pogłębianiu współpracy z partnerami zewnętrznymi, m.in. w obszarze pomocy 

osobom w wieku senioralnym, pomocy osobom bezdomnym, w obszarze wspierania 

rodziny, wsparcia osób niepełnosprawnych, aktywizowania bezrobotnych, w tym przy 

wykorzystaniu oferty Powiatowego Urzędu Pracy; 

− dbałość o spełnianie standardów RODO, ułatwianie mieszkańcom gminy dostępu  

do oferty pomocowej za pomocą kanałów elektronicznych oraz komunikacji  

z pracownikami również w formie online); 

− wzmacnianiu systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego, w tym np.  

w oparciu o realizację oferty w oparciu o zdiagnozowane potrzeby i zasoby 

poszczególnych grup społecznych czy społeczności lokalnych. 

 

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA, PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII, PRZECIWDZIAŁANIE 

PRZEMOCY, OPIEKA ZDROWOTNA 

Na potrzeby przeciwdziałania uzależnieniom w 2021 r. przeznaczono ponad 100 tys. zł. 

Znaczna część tej kwoty została przeznaczona na wynagrodzenia dla osób wspomagających 

przeciwdziałanie uzależnieniom, organizację warsztatów i zajęć profilaktycznych, prezentów 

mikołajkowych dla dzieci i młodzieży 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 2021 r. do powołanej zarządzeniem Wójta Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wpłynęło 11 wniosków o zastosowanie leczenia wobec osób nadużywających 

spożywanie napojów alkoholowych. Na szkolenia członków GKRPA przeznaczono 850,00 zł.  

Na terenie Gminy Strzeleczki w 2021 r. wydano w formie decyzji administracyjnych 28 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

KARTY DUŻEJ RODZINY 
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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 50 rodzinom, Opolska karta rodziny i seniora- 23 rodzinom, natomiast 

Lokalna karta dużej rodziny i seniora- 8 rodzinom. 

OPIEKA ZDROWOTNA 

Opieka zdrowotna w Gminie Strzeleczki od 2015 roku funkcjonuje w ramach umowy dzierżawy 
obiektów opieki zdrowotnej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SAMED” 
zlokalizowanych na terenie gminy. 
 
Usługi zdrowotne realizowane są w: 

1. Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Strzeleczkach, położonym przy ul. Sienkiewicza 31 
Umowa dzierżawy obejmuje również obiekty: 

1. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dobrej, położonego przy ul. Szkolnej 2 
2. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Racławiczkach, położonego przy ul. Opolskiej 84 
3. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielinie, położonego przy ul. Prudnickiej 6 

Jednak ze względu na trudną ogólnopolską sytuację w służbie zdrowia, co wiąże się z brakiem 
personelu medycznego ich działalność została czasowo zawieszona. 
 
W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Strzeleczkach oraz w Dobrej prowadzone były gabinety 

stomatologiczne jednak również one ze względu na powyższą sytuację obecnie nie 

funkcjonują. 

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Dobrej oraz Strzeleczkach mieszczą się apteki. 

Dodatkowo w miejscowości Dobra funkcjonuje Ośrodek Zdrowia „VERITAS” w Dobrej, 
pełniącym także usługi zdrowotne dla naszych mieszkańców. 
 

W 2021 roku z uwagi na trwający stan epidemii na terenie kraju porady lekarskie udzielane 
były głównie w sposób zdalny. W ośrodku zdrowia w Strzeleczkach zatrudnionych było 
3 lekarzy, z czego świadczeń zdrowotnych udzielało 2 (trzeci pracował na oddziale 
covidowym). Ogólna roczna liczba porad udzielonych przez ośrodek 14932, w tym wizyt 
domowych  67, teleporad 4207. Ponadto w 2021 roku w Gminie Strzeleczki zostało 
wykonanych ponad 10 000 szczepień przeciwko COVID-19, tj. zaszczepionych zostało ponad 5 
tysięcy osób, z czego 3,2 tys. to mieszkańcy Gminy. . 
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III. KULTURA, PROMOCJA, DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA, WSPÓŁPRACA  

Z ORGANIZACJAMI, SPORT I TURYSTYKA 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRZELECZKACH 

Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach prowadzi działalność w zakresie upowszechniania 

kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/179/20 

Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 grudnia 2020r.  Cele i zadania GOK w Strzeleczkach zawarte 

są we wspomnianym statucie.  

W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach wchodzi 8  placówek: 

1. Dom Kultury w Strzeleczkach, ul. Rynek 4 

2. Dom Kultury w Kujawach, ul. Prudnicka 1 

3. Dom Kultury w Racławiczkach, ul. Opolska 20  

4. Świetlica w Strzeleczkach, ul. Dworcowa 3A 

5. Świetlica w Dziedzicach, ul. Szkolna 4 

6. Świetlica w Ścigowie, ul. Strażacka 6 

7. Świetlica w Dobrej, ul. Szkolna 2 

8. Świetlica w Komornikach, ul. Szkolna 2 

Do Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach należy również Zaplecze sportowo rekreacyjne 

w Kujawach (plac zabaw), które znajduje się na ul. Kąpielowej.  

Stan zatrudnienia na 31.12.2021r. wynosił 11 osób, w przeliczeniu na etaty 8.  

• Dyrektor 

• Główna księgowa 

• Pracownicy biurowi 

• Instruktorzy, gospodarze 

Wykaz zajęć stałych prowadzonych przez GOK:  

I. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia świetlicowe i zajęcia cykliczne zostały 

wznowione od 01.06.   

II. Dom Kultury w Strzeleczkach: 

1. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży – 2 grupy, od października 3 grupy.  

2. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate dla dzieci – 1 grupa 

3. Zajęcia gimnastyki dla seniorów – 2 grupy (Strzeleczki i Dobra) 

4. Zajęcia plastyczne – 1 grupa (do końca czerwca) 

5. Zajęcia muzyczne (indywidualne) – 2 osoby 

III. Dom Kultury w Racławiczkach (zajęcia od października): 

1. Zajęcia plastyczne – 2 grupy 

2. Zajęcia kulinarne – 1 grupa 

3. Warsztaty fotograficzne – 1 grupa 

4. Zajęcia muzyczne (indywidulane) – 6 osób 

5. Zajęcia językowe: angielski, rosyjski i niemiecki – 3 grupy  

6. Zajęcia wokalne – 1 grupa 

7. Rytmika – 1 grupa 

8. Zajęcia teatralne – 1 grupa 
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IV. Zajęcia online: 

Zajęcia wokalne – 1 grupa – od marca do czerwca 

 

Dodatkowa działalność GOK w Strzeleczkach: 

Ferie zimowe: 

➢ Zajęcia podczas ferii zimowych były organizowane w wersji on-line pod nazwą 

COOLturowe ferie z GOK. 

12 stycznia – zajęcia plastyczne 

13 stycznia – Gminny Bal Karnawałowy 

15 stycznia – sportowe zakończenie ferii 

➢ Łącznie w zajęciach uczestniczyło 23 uczestników. 

 

Wakacje letnie: 

➢ Podczas wakacji letnich w placówkach GOK w Strzeleczkach odbywały się zajęcia 

stacjonarne z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i obostrzeń związanych z epidemią 

koronawirusa w Polsce.  

➢ Łącznie we wszystkich świetlicach zostało odnotowanych 880 odwiedzin (Strzeleczki 

210, Racławiczki 271, Ścigów 95, Dobra 172, Komorniki 132). Instruktorzy Świetlic prowadzili 

m.in. zajęcia ruchowe, plastyczne, techniczne, sprawnościowe, organizowali wycieczki piesze.  

➢ Zorganizowanych zostało 8 wyjazdów dla mieszkańców.  

• 07.07. – Alpaka Park w Leśnicy oraz Góra Św. Anny – 52 uczestników, 

• 14.07. – Kino Helios K-K – 54 ucz., 

• 21.07. – Kopalnia Złota w Złoty Stoku – 42 ucz., 

• 28.07. – Rodzinny wyjazd do Energylandii w Zatorze – 63 ucz., 

• 04.08. – Kino Helios K-K – 54 ucz. 

• 18.08. – Jurapark w Krasiejowie i park ewolucji – 25 ucz., 

• 20.08. – Pszczyna i Goczałkowice Zdrój (wyjazd przede wszystkim dla seniorów) – 47 

ucz. 

• 25.08. – Rodzinny Wyjazd do Energylandii w Zatorze – 54 ucz.  

 

Seniorzy: 

➢ Cykliczne, tematyczne spotkania dla seniorów: 

Studio 60+ Strzeleczki (2 razy w miesiącu) 

Klub Seniora Racławiczki (1 raz w miesiącu) 

 

Tematyka zajęć: 

• Spotkanie z ratownikiem medycznym 

• Warsztaty robienia wianków jesiennych 

• Występy artystyczne dzieci SP Racławiczki 

• Kurs obsługi smartfona 

• Spotkanie z policjantem 

• Warsztaty robienia mydełek 

➢ Gimnastyka dla seniorów 

Grupa Strzeleczki oraz grupa Dobra – raz w tygodniu.  
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Wykaz imprez i spotkań organizowanych przez GOK w 2021r.  

L.p. DATA WYDARZENIE ORGANIZATORZY MIEJSCE UWAGI 

1. 05.01. – 
19.01. 

Konkurs Młodzi Artyści GOK, Gmina Strzeleczki Zgłoszenia 
przyjmowane były 
w formule on-line 

Zadaniem uczestników było przesłanie nagrania 
prezentującego piosenkę, wiersz, występ 
teatralny lub taneczny związany z tematyką 
zimową lub bożonarodzeniową. 
W konkursie wzięło udział 30 uczestników, 
natomiast w  kategorii grupowej całe 
przedszkole w Dziedzicach (17 osób).  

2. 13.01. Gminny bal maskowy dla 
dzieci 

GOK, Gmina Strzeleczki transmisja on-line 
z DK Strzeleczki 

Dla dzieci z terenu gminy Strzeleczki, udział 
wzięło 23 osoby 

3. 31.01. WOŚP Szkoła Podstawowa 
Strzeleczki, GOK 

Zbiórka pieniędzy 
w pobliżu 
kościołów 
 

Zebrano 9.586,93 zł 
 

4. 03.03.-
19.03. 

Gminny Konkurs 
Kroszonkarski 

GOK, Gmina Strzeleczki - Prace konkursowe dostarczane do GOK w 
Strzeleczkach były przyjmowane  w IV 
kategoriach: I – Przedszkolaki, II – klasy I-III, III – 
klasy IV-VI i IV kategoria młodzież od VII klasy i 
dorośli.  
Do konkursu zostało zakwalifikowanych ponad 
130 prac. 

5. 06.03. i 
08.03. 

Dzień Kobiet GOK, Gmina Strzeleczki DK Strzeleczki 
transmisja on-line 

Porady stylistki gwiazd Ewy Nierzwickiej oraz 
pokaz makijażu Sandry Banasik, podczas 
transmisji rozdawano upominki przekazane 
przez sponsorów. W transmisji wzięło udział 
ponad 120 osób. 
8 marca na ulicach gminy Strzeleczki rozdawano 
paniom tulipany. Rozdano ponad 250 kwiatów.  

6.  
 

28.03. Ustawienie makiety 
kroszonki 

GOK, Gmina Strzeleczki, Rynek w 
Strzeleczkach 

Uroczyste ustawienie kroszonki na rynku w 
Strzeleczkach symbolizującej niematerialne 
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 Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 
Muzeum Wsi Opolskiej 

dziedzictwo kulturowe. Z powodu pandemii i 
wprowadzonych obostrzeń ustawienia dokonali 
tylko przedstawiciele organizatorów.  
 

7. 16.04. – 
21.05. 

Konkurs z okazji dnia 
matki i ojca 

GOK, Gmina Strzeleczki Zgłoszenia były 
przyjmowane w 
wersji on-line.  

Zadaniem dzieci młodszych (przedszkolaki i 
klasy I-III SP) było wykonanie laurki dla mamy 
lub taty. Natomiast starsi uczniowie mieli za 
zadanie napisać o tym czego się nauczyli od 
swoich rodziców i jakie ich marzenia chcieliby 
spełnić. W konkursie wzięło udział 79 osób. 

8. 21.05. Wręczenie medali 
Jubilatom za długoletnie 
pożycie małżeńskie 

Gmina Strzeleczki DK Strzeleczki Jubilaci złotych i diamentowych godów zostali 
oznaczeni medalami Prezydenta RP za 
długoletnie pożycie małżeńskie.  
Obsługa nagłośnienia.  

9. 05.06. Dzień Dziecka GOK, Gmina Strzeleczki Boisko w 
Strzeleczkach  

 Biegi dzieci i młodzieży (zostało zgłoszonych 
168 osób). Animacje z zespołem Perfectto, 
darmowe dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, 
i wieli innych atrakcji.  

10. 10.06. Otwarcie Domu Kultury w 
Racławiczkach 

GOK, Gmina Strzeleczki Dom Kultury w 
Racławiczkach, 
Izba Regionalna 

10.06. odbyło się uroczyste otwarcie nowego 
Domu Kultury w Racławiczkach, który przeszedł 
generalny remont. Ze względu na pandemie 
koronawirusa otwarcie odbyło się z półrocznym 
opóźnieniem. Podczas otwarcia obecni byli: 
Marszałek Województwa, Wojewoda Opolski, 
Starosta Krapkowicki, Burmistrz Głogówka, 
wykonawcy i realizatorzy remontu, Wójt Gminy. 
Impreza została uatrakcyjniona poprzez 
obecność przedszkolaków z Racławiczek, którzy 
w kluczowym momencie wypuścili baloniki  w 
barwach gminy do nieba. Następnie goście 
zaproszeni mogli odbić odcisk palca na 
„kamieniu wspomnień”. Całość uświetnił 
występ muzyczny pracownika GOK.  
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11. 12.06. Dzień otwarty w Domu 
Kultury w Racławiczkach  

GOK Dom Kultury w 
Racławiczkach 

Całodzienne warsztaty i zajęcia dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów. (muzyczne, 
plastyczne, biblioteczne, z. języka angielskiego, 
fitness, świetlicowe). Możliwość zwiedzenia 
Izby Regionalnej.  

12. 26-27.06. Dni Gminy Strzeleczki GOK, Gmina Strzeleczki Boisko w 
Strzeleczkach 

2 dniowa impreza plenerowa, podczas której 
odbyły się występy artystyczne znanych gwiazd 
polskich (Freaky Boys, Dominika i Janusz Żyłka 
oraz Blue Party), a także odbyły się zabawy 
taneczne z zespołem Presto oraz BIS.  
Początek sobotniej imprezy skierowany był 
przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. 
Najmłodsi mogli spróbować swoich sił na 
ściance wspinaczkowej oraz w rowerowym 
torze przeszkód. Niedziela rozpoczęła się od 
występów najmłodszych mieszkańców gminy. 
Podczas imprezy odbyła się akcja charytatywna 
dla Wiktorii Scheit z Dobrej, zebrano ponad 15 
tyś. zł. 

13.  Lipiec – 
sierpień 

Wakacje letnie GOK Świetlice w 
Ścigowie, 
Komornikach, 
Dobrej, Domy 
Kultury w 
Racławiczkach, 
Strzeleczkach  

Instruktorzy świetlic prowadzili zajęcia wg 
indywiduach planów, dostosowane do wieku i 
zainteresowań uczestników. Dodatkowo 
zorganizowane zostały wyjazdy wakacyjne dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych.  

14. 10-18.07. Międzynarodowy Plener 
Malarski 

Gmina Strzeleczki, GOK  Ośrodek 
Wypoczynkowy w 
Dobrej 

W tych dniach odbył się międzynarodowy 
plener malarski, w którym wzięły udział osoby z 
Polski, Czech, Białorusi, Rosji i Ukrainy. 
Tematem przewodnim była Gmina Strzeleczki, 
jej walory turystyczne, historyczne i 
przyrodnicze.   
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15. 17.07. 450-lecie Nowego Młyna Mieszkańcy Nowego Młyna, 
GOK 

Nowy Młyn Impreza integracyjna dla mieszkańców Nowego 
Młyna. 

16. 18 -23.07. Wernisaż malarski oraz 
wystawa poplenerowa 

Gmina Strzeleczki, GOK DK Racławiczki Wystawa przedstawiała prace powstałe podczas 
Międzynarodowego Pleneru malarskiego Dobra 
2021, w sumie stworzono 39 prac, w tym 1 
fotografia i 1 metaloplastyka. 

17. 28 i 29.07. Rejs statkiem po Odrze Zarząd Gminny DFK 
Strzeleczki, GOK  

Kędzierzyn Koźle Wyjazd dla członków kół DFK z terenu Gminy 
Strzeleczki 

18. 08.08. Piknik Rodzinny Rada Sołecka, OSP Strzeleczki, 
Gmina Strzeleczki, LZS 
Strzeleczki, Zarząd MN w 
Strzeleczkach 

Boisko sportowe 
w Strzeleczkach 

Wynajem sprzętów i obsługa nagłośnienia. 
Podczas wydarzenia dzieci korzystały z licznych 
atrakcji, odbyły się pokazy sprzętu strażackiego, 
piłka wodna, mecz oldboyów, przejażdżka 
bryczką. Można było skorzystać z darmowego 
pomiaru poziomu cukru i ciśnienia krwi.  

19. 22.08. Biesiada integracyjna DFK Pisarzowice, GOK Remiza Strażacka 
Pisarzowice 

Impreza integracyjna dla członków DFK 
Pisarzowice, podczas której odbył się występ 
artystyczny Karoliny Trela. Zorganizowano także 
poczęstunek.  

20. 29.08. Pożegnanie Lata GOK, Gmina Strzeleczki Boisko sportowe 
w Strzeleczkach 

Darmowe atrakcje dla dzieci i młodzieży, 
dmuchańce, animacje dla dzieci, laserowy 
paintball, konkurencje sprawnościowe, 
prowadzone przez GOK, darmowa wata 
cukrowa oraz fotobudka.  

21. 11-12.09. Dożynki Gminne w 
Dziedzicach 

GOK, Gmina Strzeleczki, 
Sołectwo Strzeleczki 

 Program: 
 11.09.2021r. Sobota 

OCTOBERFEST, występ Brygidy i Roberta 

Łukowskich, a następnie zabawa z Zespołem 

COMODO 

12.09.2021r. Niedziela 

Msza dożynkowa, przemarsz korowodu 

dożynkowego ulicami Racławiczek i Dziedzic, 

uroczystości przekazania chleba, koncert 
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orkiestry dętej ze Strzeleczek, występy 

artystyczne dzieci, rozstrzygnięcie konkursów 

dożynkowych, koncert Mariusza Kalagi, turniej 

Sołectw, koncert gwiazdy wieczoru 

NOWATORa, zabawa z zespołem RODOS. 

22. Wrzesień, 
październik, 
listopad 

Warsztaty w Izbie 
Regionalnej dla uczniów 
szkoły podstawowej oraz 
przedszkolaków z terenu 
gminy 

GOK, GBP DK Racławiczki, 
Izba Regionalna 

Zajęcia zorganizowane w Izbie Regionalnej, 
świetlicy oraz w bibliotece: 
27.09. klasy I-III SP Strzeleczki 
26-29.10. przedszkolaki ze Strzeleczek, Zieliny, 
Racławiczek i Dobrej, 
16-18.11. przedszkolaki z Strzeleczek, Komornik 
i Dziedzic. 

23. 26.09. Gminne zawody strażackie Zarząd Gminny OSP, Gmina 
Strzeleczki 

Boisko sportowe 
w Strzeleczkach 

Pomoc przy organizacji, obsługa nagłośnienia.  

24. 17.10. Impreza integracyjna DFK Ścigów, GOK Świetlica w 
Ścigowie 

Spotkanie integracyjne dla członków DFK 
Ścigów, podczas którego odbył się występ 
artystyczny, dla gości przewidziano również 
poczęstunek.  

25. 23.10. Wyjazd do kina dla dzieci i 
młodzieży 

GOK, Gminny Zarząd OSP Kędzierzyn - Koźle Uczestnicy mieli do wyboru dwa seanse 
filmowe.  

26. 24.10. Spotkanie integracyjne DFK Zielina, GOK DK Kujawy Spotkanie integracyjne dla członków DFK 
Zielina. 

27. 11.11. Św. Marcin GOK, Gmina Strzeleczki, 
Parafia Strzeleczki, Sołectwo 
Strzeleczki, OSP Strzeleczki 

Rynek w 
Strzeleczkach oraz 
DK Strzeleczki 

Tradycyjne obchody Św. Marcina na Rynku w 
Strzeleczkach, przy ognisku odbył się koncert 
orkiestry dętej, tradycyjne dzielenie się 
rogalikiem, każdy mieszkaniec otrzymał 
kiełbaskę zasponsorowaną przez lokalną firmę. 
Na zakończenie najmłodsi uczestnicy mogli 
wziąć udział w dyskotece. 

28. 04.-25.11. Gminny Konkurs 
Świąteczny 

GOK, Gmina Strzeleczki - Kat I. Przedszkolaki – moja ozdoba choinkowa 
Kat. II kl. 1-3 – lampion – praca przestrzenna 
Kat. III kl. 4-6 – wieniec adwentowy – praca 
przestrzenna. 
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Kat. IV grupy – makieta scenerii zimowej.  
W konkursie zostało zgłoszonych 166 prac, 
które łącznie wykonało 412 uczestników.   

29. 28.11. Jarmark 
Bożonarodzeniowy 

SP Strzeleczki, GOK, Gmina 
Strzeleczki 

DK Strzeleczki Sprzedaż ozdób świątecznych wykonanych 
przez SP Strzeleczki. Podczas Jarmarku odbyła 
się wystawa prac złożonych w Gminnym 
Konkursie Świątecznym.  

30. 06.12. Mikołaj w gminie 
Strzeleczki 

GOK Rynek w 
Strzeleczkach 

Przez cały dzień Św. Mikołaj rozdawał 
mieszkańcom słodkości.  

31. Od 20.12. Rejestracja wolontariuszy 
WOŚP 

GOK on-line 
DK Strzeleczki 

20 grudnia ruszyła rejestracja wolontariuszy 
WOŚP, sztab rozpoczął działalność przy GOK w 
Strzeleczkach, finał odbył się 30.01.2022r.  
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DNI GMINY STRZELECZKI 
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DOŻYNKI GMINNE W DZIEDZICACH 
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KONKURS KROSZONKARSKI 2021 
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KONKURS ŚWIĄTECZNY 
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POŻEGNANIE LATA 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury 

posiadająca osobowość prawną. 

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach, która jest biblioteką główną, 

wchodzą : 

• Oddział biblioteczny dla dzieci 

• Filia w Dobrej 

• Filia w Komornikach 

• Filia w Mosznej 

• Filia w Pisarzowicach 

• Filia w Racławiczkach 

• Filia w Zielinie 

 

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach wypełniała zadania statutowe w 

zakresie: 
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- gromadzenia, opracowywania, konserwacji oraz udostępniania zbiorów bibliotecznych na 

miejscu i na zewnątrz 

- zaspokajania potrzeb informacyjnych i edukacyjnych 

- udostępniania stanowisk komputerowych użytkownikom biblioteki 

- udzielania filiom bibliotecznym pomocy instrukcyjno-metodyczne 

- promowania i popularyzowania czytelnictwa oraz zgromadzonych zbiorów bibliotecznych  

- przygotowania oraz prowadzenia różnych form działalności kulturalno-edukacyjnej 

- współpracy z innymi instytucjami kultury, szkołami, organizacjami i mediami 

−  Czytelnictwo  

- liczba odwiedzin w bibliotece : 19.079 ( w tym 1024 w Oddziale dla dzieci w Strzeleczkach ) 

- liczba zarejestrowanych czytelników : 1233 

- liczba wypożyczonych książek : 22047 

- liczba książek i czasopism udostępnionych na miejscu:8288  

 

1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców 17,2 

2. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców 41,3 

3. Liczba wypożyczeni ogółem na 100 mieszkańców  307,53  

 

− Formy promocji książki i biblioteki 

W roku 2021 prowadzono różnorodne formy działalności promujące czytelnictwo, 

książkę oraz bibliotekę. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzeleczkach 

oraz podległych filiach zorganizowano: 

- spotkania autorskie 

- spektakle teatralne 

- konkursy czytelnicze i literackie 

- lekcje biblioteczne 

- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 

- zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży 

- warsztaty rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych  

- spotkania Aktywni 60+  

Najważniejsze wydarzenia biblioteczne w 2021 roku: 
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• 18.01. – Dzień Kubusia Puchatka – spotkanie z czytelnikami i głośne czytanie 

• 14.02. – konkurs literacki „Kim był św. Walenty?” – filia Dobra- współpraca z SP Dobra 

• 15 – 17. 02. – „Randka w ciemno z książką” – akcja czytelnicza z okazji walentynek 

 

• 22.02. – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – gry i zabawy językowe w 
bibliotece 

• 12.03. -  X Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów kl. IV – VIII ( współpraca SP 
Strzeleczki) 

• 17.05. – „Rymowanie na zawołanie” konkurs literacki dla dzieci z okazji Tygodnia 
Bibliotek 

 

 

• 26.05. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci w Zielinie 
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• 01.06. – Spotkanie autorskie z Jakubem Szamałkiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 16.06. (sobota) – Dzień otwarty  – filia Racławiczki – głośne czytanie, gry i zabawy 

literackie w bibliotece 

 

• 18.06 – Spotkanie DKK dla dzieci, dyskusja nad książką „Tajemnica Filmu” 

• 5.07 – Spotkanie z teatrem – spektakle w filii w Racławiczkach oraz Pisarzowicach-  

„ Tajemnica Skarbca Sułtana” 

 

• Lipiec – sierpień – cykl „Wakacje z biblioteką” – łącznie ponad 40 zajęć ( biblioteka 

główna + filie). Odbyły się m.in. : 

- zajęcia plastyczne 

- literackie 

- czytelnicze 
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- kreatywne ( biżuteria, zakładki do książek) 

- biblioteka młodego chemika 

- „Dbamy o naszą planetę” – zajęcia budujące wrażliwość na świat roślin i zwierząt 

- „Zdrowie na widelcu” – zajęcia kulinarne dot. zdrowego żywienia 

 

 

• 20.08 – „Ławeczka księżnej Daisy” – wycieczka do pałacu w Pszczynie ( współpraca z 

GOK)  

 

• 27.08. – Wyjazd do Mosznej – warsztaty teatralne oraz spektakl dla dzieci pt. 

„Wyobraźnia” 

 

• 13.09. – Spotkanie DKK dla dzieci – wspólne tworzenie opowiadania 
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• 20.09. – Dzień przedszkolaka – wizyty w przedszkolach (Pisarzowice i Zielina) 

• 22.09. – Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską w ramach spotkania DKK dla dzieci 

 

• 29.09. – Dzień Głośnego Czytania – wizyty grup przedszkolnych w bibliotekach oraz 

bibliotekarzy w przedszkolach – wspólne czytanie ulubionych bajek i baśni 

 

• 12.10 – Spotkanie DKK dla dzieci – rozmowa o książce „ Nie martw się cukierku” 

• 24.11. – warsztaty komiksowe – Zbigniew Masternak 

  

• 25.11. – warsztaty scenariuszowo-filmowe – Zbyszek Masternak 
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• 26.11. – Dzień Misia – gry i zabawy w bibliotece, dzieci przynoszą swojego ulubionego 

pluszaka, rysują ulubionego bajowego Misia itp.  

• 17.11. – Spotkanie DKK dla dzieci – „Co robią Dinozaury?” 

• „Mikołajkowe czytanie z najmłodszymi” – rozmowa o zwyczajach i tradycjach 

bożonarodzeniowych (Pisarzowice, Racławiczki, Komorniki, Dobra) oraz warsztaty 

plastycze 

 

 

• 9.12. – „Świąteczna kartka z życzeniami” – otwarty konkurs literacko – plastyczny dla 

uczniów z terenu Gminy Strzeleczki – współpraca z Urzędem Gminy w Strzeleczkach  
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Ponadto od sierpnia do grudnia we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w 

Strzeleczkach odbywały się spotkania integracyjno-edukacyjne w ramach grup Aktywni 

60+ oraz Klubu Seniora w Racławiczkach. Podczas spotkań poruszane były tematy z 

zakresu historii lokalnej, literatury, kultury czy muzyki. Ponadto przekazywane są 

informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia najstarszych mieszkańców gminy. W 

ramach zajęć odbyły się spotkania z policjantem i ratownikiem medycznym. Uczestnicy 

mieli też okazję wziąć udział w warsztatach florystycznych, samodzielnie wykonać 

ozdobne mydełka a także nauczyć się obsługi smartfona w zakresie korzystania z 

komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych oraz aplikacji mobilnych ( 

m-obywatel, IKP, Legimi, Ibook). 

 

 Systematycznie prowadzone były także lekcje biblioteczne dla przedszkolaków 

oraz uczniów szkół podstawowych. Łącznie odbyło się 26 godzin edukacyjnych zajęć, w 

których wzięło udział  509 osób.  

Część zajęć dla dzieci obejmowała tematykę z zakresu lokalnej kultury i historii. 

Prowadzone były we współpracy GBP w Strzeleczkach oraz GOK w Strzeleczkach,  

a skierowane do przedszkolaków z terenu naszej gminy. Dzieci miały okazję wziąć 

udział w warsztatach w bibliotece jak i w Izbie Regionalnej. Spotkania prowadzone były 

wspólnie przez pracowników GBP oraz GOK w Strzeleczkach. 
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− Zbiory biblioteczne 

Liczba i wartość zakupionych książek w woluminach w roku 2021 

 

Ogółem 

W tym ze środków: 

organizatora Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego 

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

2.963 wol. 65.929,84 zł 2.339 wol. 49.776,84 zł 624 wol. 16.153 zł 

 

W roku 2021 zakupiono 2963 książki na kwotę 65.929,84 zł W darze otrzymaliśmy380 książek 

na kwotę 4.576,15 zł.  

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskano ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego16.153,00 zł i zakupiono 624 woluminy. 

− Działalność informacyjna 

Biblioteka udziela czytelnikom wszelkich potrzebnych informacji – kwerend, przygotowuje 

bibliografie do referatów, prac maturalnych, konkursów szkolnych, recytatorskich, prac 

domowych oraz projektów.  

Ogółem udzielono 877 kwerend w tym: 

- bibliotecznych  - 642 

- bibliograficznych  - 171 

- faktograficznych - 64 

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach prowadzi stronę Internetową 

www.gbpstrzeleczki.pl gdzie zamieszcza wszelkie najważniejsze informacje dotyczące jej 

funkcjonowania. W tym roku liczba odsłon naszej strony internetowej wyniosła 2891, 

natomiast w 2020 roku stronę odwiedziło 981 osób.  

Godziny pracy biblioteki głównej oraz filii bibliotecznych dopasowane są do potrzeb 

czytelników. 

− Nadzór merytoryczny 

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach prowadzi opiekę instruktażową nad 

podległymi placówkami bibliotecznymi. Odnotowano 27 wyjazdów instruktażowych 

do podległych filii.  

Pracownicy biblioteki stale podnoszą swoje kompetencje zawodowe. Wzięli udział w 

następujących szkoleniach i kursach: 

a)Kurs dla nowozatrudnionych 

b)RODO w bibliotece 

http://www.gbpstrzeleczki.pl/bip
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c) Kurs kancelaryjno- archiwalny 

d) System biblioteczny MAK + 

e) Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów początkujących 

f) Excel dla początkujących  

g) Jak wskrzesić arcydzieła w czasach kultu nowości? Klasyka literacka wobec gutów i 

oczekiwań młodych odbiorców 

h) Praca z seniorami w bibliotece 

i) Biblioterapia w pracy z młodzieżą 

j) Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

 

− Baza materialna bibliotek 

Z siedmiu bibliotek działających na terenie Gminy Strzeleczki większość ma bardzo 

dobre warunki lokalowe i konieczne były jedynie drobne naprawy i niewielkie 

modernizacje. 

W 2021 roku, po generalnym remoncie uruchomiona została filia biblioteczna w 

Racławiczkach. Zakupiono nowe wyposażenie placówki- regały, stoliki dla 

użytkowników, ladę biblioteczną a także odnowiono szafę katalogową.  

W filiach w Pisarzowicach, Dobrej i Zielinie wymienione zostało oświetlenie. 

Dla filii bibliotecznej w Komornikach zakupiono nowy regał ekspozycyjny i ladę 

biblioteczną oraz szafę na dokumenty.  

 Remontu wymaga jedynie filia biblioteczna w Dobrej, która mieści się w budynku 

Szkoły Podstawowej w Dobrej.  

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Od 2011 roku w Strzeleczkach uchwalany jest roczny program współpracy Gminy 

Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi. Celem głównym dokumentu 

jest realizacja jednego z zadań własnych gminy – współpracy i działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie – na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego 

i kulturowego gminy, podnoszenia standardu i jakości życia wspólnoty samorządowej oraz 

promowania Gminy Strzeleczki jako miejsca, w którym chce się żyć, inwestować i które warto 

odwiedzić. 

Współpraca pomiędzy Gminą Strzeleczki, a organizacjami pozarządowymi ma 

charakter finansowy i pozafinansowy. Finansowa współpraca obejmuje zlecanie realizacji 

zadań publicznych w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert,  

W latach 2015 – 2021 Gmina Strzeleczki przekazała stowarzyszeniom ponad 1 mln zł dotacji  

z budżetu jst, głównie na zadania w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia 

oraz wsparcia mniejszości narodowych. Pozafinansowa współpraca obejmuje m.in. 

konsultowanie projektów uchwał; wzajemne informowanie o kierunkach planowanej 
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działalności; udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników urzędu; 

użyczanie, wynajmowanie i udostępnianie lokali i budynków; promocję działalności i osiągnięć 

organizacji pozarządowych; przekazywanie materiałów informacyjno-promocyjnych; 

obejmowanie patronatem władz samorządowych i prowadzenie bazy danych o organizacjach 

pozarządowych. 

W 2021 roku po przeprowadzeniu dwóch otwartych konkursów ofert Gmina Strzeleczki 

wsparła realizację dwóch zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia przeprowadzonych 

przez organizację pozarządową CARITAS Archidiecezji Opolskiej, oraz jednego zadania  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanego przez jedną 

organizację pozarządową LZS Strzeleczki. Niestety z uwagi na utrzymująca się sytuację 

epidemiczną w kraju część zadań zostało zaniechanych. Z budżetu gminy przeznaczono na ten 

cel łącznie 215.000,00 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 2021 roku przeznaczono 

prawie 45 tys. zł na pomoc w utrzymaniu obiektów sportowych, w tym wykonano renowację 

murawy boiska sportowego w Racławiczkach, zakupiono materiały remontowe na potrzeby 

szatni LZS Łowkowice oraz LZS Strzeleczki. Zakupiono również nagrody konkursowe 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 oraz ogólnodostępny kompleks 

sportowy ORLIK w Strzeleczkach. 

Działalność Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej 

  
  
Ośrodek Wypoczynkowy położony jest w malowniczej miejscowości Dobra, w gminie 
Strzeleczki. Jest to spokojna i piękna okolica. W pobliżu jest wiele atrakcji turystycznych  
i dobrze rozwinięta sieć handlowo – usługowa. Wśród bujnej zieleni parku znajdują się m.in. 
domki letniskowe, plac zabaw dla dzieci, altany grillowe, miejsce na ognisko, boisko  
do siatkówki oraz miejsce do parkowania samochodów.  
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Pokoje znajdują się w 5 domkach. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę  
z prysznicem, aneks kuchenny z podstawowym wyposażeniem i lodówką, szafę  
do przechowywania rzeczy oraz łóżka, stolik, krzesła.  
 
Nadzór nad działalnością Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej pełnią Pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Strzeleczkach. 
 
W 2021 roku koszty związane z działalnością ośrodka wynosiły łącznie 46.247,72 zł Kwotę tę 
stanowiły m.in. wydatki związane z utrzymaniem czystości w pokojach, pielęgnacją zieleni, 
drobnymi naprawami i remontami na terenach rekreacyjnych oraz w domkach letniskowych, 
jak również zarybianie stawu.  
Dochody z działalności ośrodka wypoczynkowego, na które składa się m.in. wynajem pokoi, 
wiat grillowych, opłata z wydawanie zezwoleń na połów ryb wynosiły 58.294,99 zł. 
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IV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 
Zadania własne: 
W 2021 roku ze środków budżetu gminy przeznaczonych na jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych wydatkowano łącznie kwotę 333.252,60 zł. 
 

 
 

Gmina w celu wykonywania swoich zadań związanych z ochroną przeciwpożarową  
ma do dyspozycji 9 jednostek OSP. Dwie jednostki z naszego terenu należą do KSR-G są to OSP 
Strzeleczki oraz OSP Łowkowice. OSP Strzeleczki jako jedyna jednostka posiada 2 samochody 
pożarnicze. Na terenie Gminy łącznie uprawnionych do działań jest 204 strażaków-
ratowników. 

Nazwa jednostki Ilość strażaków-ratowników uprawnionych do działań  
ratowniczo-gaśniczych 

Razem W tym: 

Dowódcy OSP Ratownicy KPP 

OSP Łowkowice (KSRG) 33 10 19 

OSP Strzeleczki (KSRG) 45 17 12 

OSP Dobra 24 7 11 

OSP Moszna 9 7 6 

OSP Pisarzowice 21 6 3 

OSP Racławiczki 21 5 4 

OSP Smolarnia 18 6 6 

OSP Ścigów 12 1 2 

OSP Zielina 21 7 9 

9 204 66 72 
Źródło: KP PSP Krapkowice 
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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 2021 r. oraz pochodne od 
wynagrodzenia wydano kwotę 61.770,59 zł. Na paliwo i oleje do samochodów pożarniczych 
oraz innego sprzętu silnikowego w 2021 r. wydano kwotę 13.758,15 zł.  Samochody pożarnicze 
są ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC. W każdej jednostce 
ubezpieczeniem bezimiennym objęci są wszyscy członkowie OSP. Dodatkowym 
ubezpieczeniem objęci są członkowie czynnie biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
(ubezpieczenie z 9 jednostek OSP). Ubezpieczone są również budynki strażnic OSP 
(ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów) oraz część wyposażenia będącego na wyposażeniu 
jednostek OSP (ubezpieczenie od kradzieży). Na ubezpieczenia wydano kwotę 24.035,22 zł. 
Członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach wypłacono ekwiwalent zgodnie 
z obowiązującymi obecnie przepisami oraz uchwałą Rady Gminy w kwocie 7.080,00 zł.  
W 2021 roku na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (m.in. sprzęt, 
umundurowanie, remonty strażnic, naprawy i przegląd sprzętu, badania z zakresu medycyny 
pracy, etc.)  
 
We wrześniu 2021 roku po gruntownym remoncie oddano ponownie do użytku remizę 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach. Wartość zadania wyniosła prawie 900.000,00. 
złotych, w tym wsparcie w wysokości 303.383,00 zł pozyskano z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, a 307.354,17 PLN z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2021. 
 

Źródło: Własne 
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Do najważniejszych zakupów sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku można 
zaliczyć nabycie nowego rozpieracza ramieniowego dla OSP Łowkowice oraz po 3 sztuki 
umundurowania dla OSP Dobra, Moszna, Pisarzowice, Racławiczki, Smolarnia i Ścigów. 
 

 
Źródło: Własne 

 

Pod koniec września, po przerwie spowodowanej pandemią zostały zorganizowane Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze w Strzeleczkach. 
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Źródło: Własne 

 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Strzeleczki w 2021 roku wzorem ubiegłych lat brały 
udział wraz z innymi jednostkami OSP w akcji charytatywnej dla Zosi – córki jednego  
z członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolinie. Konwój charytatywny swój finał miał  
w Kórnicy.  
 

 
Źródło: Facebook – OSP KSRG Kórnica 

  
 

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 
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9 grudnia 2016 roku. Jednym z podstawowych narzędzi Wójta Gminy oraz Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego (organu pomocniczego Wójta) w przypadku wystąpienia zagrożenia 

powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową jest Gminny Plan Zarządzania 

Kryzysowego. Opracowany plan zarządzania kryzysowego zapewnia systemowe, 

skoordynowane i efektywne reagowanie na zdarzenia kryzysowe, mające charakter klęski 

żywiołowej. Plan ten definiuje również potencjalne zagrożenie na terenie gminy, a także 

określa funkcje poszczególnych organów odpowiedzialnych za ratownictwo, łączność, opiekę 

medyczną, ewakuację, zaopatrzenia w wodę, żywność i inne środki materialne, pomoc 

społeczną, transport, ostrzeganie i alarmowanie, porządek publiczny i przestrzeganie prawa.  

Z zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 3.607,13 zł. Wydatek ten obejmował przede 
wszystkim uzupełnienie magazynu zarządzania kryzysowego o zużyte w 2020 roku 3 tysiące 
worków przeciwpowodziowych. Ponadto zakupiono maseczki ochronne, butelki z pompką na 
płyn do dezynfekcji rąk, ulotki informacyjne COVID-19, tablice informacyjne dot. grypy ptaków 
i zgnilca amerykańskiego pszczół oraz  montaż i programowanie radiotelefonu. 
 
 
Współpraca z Policją: 
W 2021 roku wzorem lat poprzednich zaplanowano i wydatkowano 10 000 zł na dodatkowe 
patrole na terenie naszej gminy. Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach za przekazane 
fundusze wykonała 43 służby. 
 
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 operacyjny 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 2021 roku i Kalendarzowy plan  

działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 roku. 

Podstawowe zadania wymienione w planie zostały zrealizowane.  
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W 2021 roku odbyły się następujące ćwiczenia i szkolenia z zakresu spraw obronnych i obrony 
cywilnej: 
1) 22.04.2021 r. – Trening decyzyjny SWA 2021 
2) 06.10.2021 r. – Szkolenie dla nowo zatrudnionych pracowników prowadzących sprawy 
obrony cywilnej. 
3) 21-22.10.2021 r. – Wojewódzkie Szkolenie Obronne 
4) 29.10.2021 r. – Gra Obronna „Obronność-21” 
5) 19.11.2021 r. – Powiatowe Szkolenie Obronne 
6) 25.11.2021 r. – Gminne Szkolenie Obronne 
Szkolenia i ćwiczenia zapewniają przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników Urzędu 
Gminy do realizacji zadań obronnych oraz wykonywania ustawowych obowiązków  
w zakresie obronności państwa.  
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V. WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI SAMORZĄDOWYMI ORAZ  
ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI I REGIONALNYMI INNYCH 
PAŃSTW 

 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich 

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

 
Aglomeracja Opolska powstała na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji 
Opolskiej z woli 20 samorządów gminnych skupionych w obszarze funkcjonalnym Opola. 19 
marca 2014 roku w poczet członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska dołączyła gmina 
Tułowice. 
Aglomerację tworzy Opole- miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich, a także 13 
gmin wiejskich w tym Gmina Strzeleczki. Celem utworzonej płaszczyzny współpracy jest 
przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno – gospodarczy Aglomeracji, 
poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności gmin- Partnerów. 
Główne dziedziny, w ramach których Partnerzy zdecydowali się na współpracę zostały 
zapisane w Porozumieniu. Aglomeracja Opolska koncentruje swoje działania wokół 
kluczowych dla członków partnerstwa obszarów: planowanie strategiczne i przestrzenne, 
rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, transfer nowych 
technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji, transport 
zbiorowy, ochrona zasobów przyrodniczych, ochrona środowiska, ochrona 
przeciwpowodziowa, oświata, kultura, sport i turystka. 
 
 
 
 
 
 
 

http://boryniemodlinskie.pl/
http://strzeleczki.pl/download/15826/logo-pbn-kolor.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. 
Niestety z uwagi na nadal utrzymujący się stan epidemiczny w kraju żadne z działań w zakresie 
współpracy zagranicznej nie były realizowane. 
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VI. REALIZACJA STRATEGII, PROGRAMÓW I PLANÓW 
 

Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki 
Proces zarządzania gminą nie może polegać wyłącznie na podejmowaniu bieżących, doraźnych 
decyzji. Władze samorządowe coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że kierowanie gminą 
musi mieć charakter aktywny, uporządkowany i zorientowany na kreowanie jej przyszłości. 
Stanowisko takie wynika z analizy otaczającej nas rzeczywistości – przemian społeczno – 
gospodarczych zachodzących w naszym kraju oraz na świecie, w tym wstąpienia naszego kraju 
do struktur unijnych. Władze w swej działalności stale borykają się z ograniczeniami ludzkimi, 
finansowymi, politycznymi oraz technicznymi, które usprawniłyby zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców. Właśnie dlatego tak istotne jest racjonalne i efektywne wykorzystanie 
posiadanych atutów, walorów i szans. Aby temu wszystkiemu sprostać, wykorzystuje się 
planowanie strategiczne. 
Rada Gminy Strzeleczki w 2005 roku przyjęła do realizacji Strategię Rozwoju Gminy na lata 
2005–2018, która jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania jednostką 
samorządu terytorialnego, określającym wizję i strategiczne kierunki rozwoju gminy. Zapewnia 
ona ciągłość i trwałość działań władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań 
politycznych. W sposób istotny strategia umożliwia efektywne gospodarowanie własnymi 
zasobami, takimi jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, istniejąca infrastruktura 
komunalna przy uwzględnieniu dostępnych środków finansowych. 
W roku 2020 zlecono opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku, której 
prace zostały zakończone w 2021 roku. Strategia 27 stycznia 2022 roku została przyjęta przez 
Radę Gminy Strzeleczki. 

 
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 w 
dalszym ciągu rozwijać turystykę, rolnictwo i gospodarkę lokalną w oparciu o walory 
przyrodnicze, geograficzne i historyczne, szczególnie przy wykorzystaniu publicznych środków 
zewnętrznych. 
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Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” został opracowany na podstawie 

umowy zawartej w dniu 3 stycznia 2017 r. pomiędzy Gminą Strzeleczki a ECO-ART Sp. z o. o. 

Dnia 28 lipca 2020 r. Rada Gminy Strzeleczki Uchwała Nr XXIII/145/20 przyjęła „Zmianę do 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki”. Dokument ten uwzględniał aktualizację 

planu działań inwestycyjnych w sektorze publicznym.  Planowane działania zmierzają do 

poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości 

poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są ̨programy ochrony powietrza 

(POP). Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 28 lipca 2020 r. uchwałą nr XX/193/2020 

przyjął nowy „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego", którego zapisy 

obowiązują od 19 sierpnia 2020 r. 

Program zawiera diagnozę jakości powietrza ze względu na występowanie w powietrzu 

określonych substancji – to rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM 10, 

benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM 2,5. Jest dokumentem strategicznym, którego 

nadrzędnym celem jest wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do 

poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego 

wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa opolskiego. 

Działania wskazane w Programie ochrony powietrza dotyczą całego obszaru województwa 

opolskiego. 

Celem strategicznym realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” jest 

rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju 

Gminy i dążeniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej 

i związanego z tym zmniejszenia zużycia energii finalnej, a także zwiększenia udziału 

odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie gminy oraz poprawy jakości 

powietrza. 

Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki w roku 

2021 obejmowała: 

- zakończenie prac związanych z termomodernizacją budynku Straży Pożarnej  

w Strzeleczkach oraz Budynku Szkolno – Przedszkolnego w Komornikach, 

- udzielania wsparcia mieszkańcom w postaci dotacji na wymianę źródła ogrzewania, 

w 2021 r., dzięki którym na terenie gminy wymieniono 30 starych pieców węglowych  

na certyfikowane, spełniające wymagania ekoprojektu, pompy ciepła bądź 

przyłączenia do sieci gazowej (łączna kwota dofinansowania wyniosła 80 000,00 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, 
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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 

przyczynia się do zrównoważonego rozwoju gminy Strzeleczki uwzględniając pierwszorzędnie 

kwestie związane z ochroną środowiska. Niniejszy dokument zawiera analizę stanu środowiska 

naturalnego na terenie gminy, na podstawie której określono cele, kierunki i zadania 

wynikające z zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. Wskazano 

również źródła finansowania zaproponowanych działań oraz określono system realizacji 

Programu. 

Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska w roku 2021 obejmowała 

różne obszary. Z zakresu ochrony klimatu i jakości powietrza zrealizowano inwestycję  

polegającą na termomodernizacji budynku Straży Pożarnej w Strzeleczkach oraz Budynku 

Szkolno – Przedszkolnego w Komornikach wraz z zabudową tzw. zielonej ściany oraz 

montażem instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków. Ponadto w 2021 r. zakupiono  w 

ramach Programu „Czyste Powietrze” czujnik monitorujący stan jakości powietrza w Gminie. 

Urządzenie pomiarowe zostało zamontowane na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w 

Strzeleczkach. Czujnik mierzy w czasie rzeczywistym stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 

i PM10 oraz temperaturę, ciśnienie i wilgotność. W ten sposób umożliwia sprawdzanie 

poziomu zanieczyszczenia powietrza za pomocą ogólnodostępnej platformy. Czujnik ma 

pomóc zwiększyć świadomość mieszkańców na temat jakości powietrza i wpływu  źródeł 

ogrzewania na to, czym oddychają. Wiedza o stanie zanieczyszczeń powietrza ma służyć 

mieszkańcom w planowaniu aktywności fizycznej i spacerów, a także w podejmowaniu decyzji 

o pobycie na zewnątrz budynków osobom szczególnie narażonym na działanie smogu (osoby 

starsze, dzieci, osoby z chorobami układu oddechowego, kobiety ciężarne). Dzięki dotacjom 

udzielanym właścicielom nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Strzeleczki na 

realizację zadań związanych z poprawą jakości powietrza, wymieniono co najmniej 30 kotłów 

opalanych paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła, spełniające wymagania ekoprojektu. 

W roku 2021 dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu, w 

siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki uruchomiono punkt konsultacyjno-informacyjny Programu 

„Czyste Powietrze”, który ułatwia mieszkańcom pozyskiwanie dodatkowych środków na 

działanie związane z wymianą źródeł ogrzewania czy termomodernizacją budynków 

mieszkalnych.  

W celu poprawy efektywności energetycznej w Strzeleczkach na ul. Jana Pawła II, w Dobrej  

na ul. Prudnickiej oraz w Komornikach na ul. Słonecznej zamontowano energooszczędne 

lampy LED-owe.   

Walcząc o spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy 

przeprowadzone zostały remonty dróg gminnych tj. ul. Ogrodowej w Łowkowicach i ul. Leśnej 

w Zielinie. Ponadto rozpoczęta została inwestycja polegająca na przebudowie ul. Leśnej  

i Bocznej w Racławiczkach. Konserwacji poddano także pobocza dróg gminnych w Dziedzicach, 

Strzeleczkach i Pisarzowicach.  

Bieżące modernizacje sieci wodociągowej, której długość na terenie gminy wynosi ok. 

90 km oraz kanalizacyjnej o długości 41,97 km zmierzają do systematycznej poprawy komfortu 

życia mieszkańców poprzez rozwój i udoskonalanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
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Strzeleczki. Zgłoszono także zamiar rozpoczęcia eksploatacji 49 indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków. 

W dziedzinie obszaru interwencji związanej z zagrożeniami poważnymi awariami 

gmina Strzeleczki stale wspiera Ochotnicze Straże Pożarne działające na jej terenie poprzez 

modernizacje budynków ich jednostek oraz dbałość o nowoczesne doposażenia. W 2021 r. 

termomodernizacji został poddany budynek OSP w Strzeleczkach przy ul. Dworcowej, 

odmalowano elewację budynku OSP w Zielinie. Dokonywano bieżących przeglądów i napraw 

sprzętu służącego ochotniczym jednostkom, a także dokupiono mundury strażackie, hełmy, 

rozpieracz ramieniowy. Strażacy ochotnicy mieli możliwość udziału w kursie podstawowym 

dla biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, a kierowcy samochodów 

pożarniczych w kursie kierowców konserwatorów.  

W ramach racjonalnej gospodarki odpadami unieszkodliwieniu poddano 17,89 Mg 

azbestu z terenu 27 nieruchomości. Koszty zadania wyniosły 14 783,58 zł, z czego pozyskano 

dofinansowanie w kwocie 6 261,50 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

oraz w kwocie 5 174,25 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

Wspierając obszary cenne przyrodniczo w 2021 r. rozpoczęto działania zmierzające do 

powstania na terenu Parku w Dobrej ścieżki pieszo-dydaktycznej promującej bioróżnorodność 

Gminy Strzeleczki. We wrześniu 2021 r. przeprowadzono także zabieg wiązania drzewa 

Pomnikowego w Mosznej, ograniczając zagrożenie bezpieczeństwa przy jednoczesnym 

przyczynianiu się do jak najdłuższej ochrony tworów przyrody ożywionej.  

Ponadto: 

W 2021 r. wyczyszczony został staw wiejski w Strzeleczkach, zlokalizowany przy skrzyżowaniu  

ul. Kościelnej i Kwiatowej. Usunięta została materia organiczna zalegająca na jego dnie oraz 

sucha roślinność szuwarowa, a skarpy zbiornika zostały wyrównane.  

 
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 2021”. 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,  
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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 2021  

na realizację programu wydano 21 394,15 zł. W tym na usługi weterynaryjne w stosunku  

do zwierząt bezdomnych wydatkowano kwotę 13 651,00 zł, na usługi weterynaryjne  

w stosunku do rannych zwierząt dzikich 2 763,15 zł oraz na zapewnienie miejsca w schronisku 

dla bezdomnych zwierząt 4 980,00 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 2021 

 

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 

13 651,00; 64%
2 763,15; 13%

4 980,00; 23%
usługi weterynaryjne w stosunku
do zwierząt bezdomnych

usługi weterynaryjne w stosunku
do rannych zwierząt dzikich

zapewnienie miejsca w schronisku
da bezdomnych zwierząt
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remontowych, konserwatorskich lub budowlanych, a jedynie nakłada obowiązek uzyskania 

opinii Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla planowanych przedsięwzięć. 

O uwarunkowaniach prawnych ochrony i opieki nad zabytkami, możliwościach finansowania 

prac remontowych i konserwatorskich oraz stanie zachowania zabytków na terenie Gminy 

Strzeleczki przeczytać można w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami, opracowanym 

zgodnie z ww. ustawą na lata 2017-2020. 
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Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2021-2023 

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. Z 2018r , poz. 998 ze zm) określa zasady 
i formy pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych oraz sprawowania pieczy zastępczej. Obowiązek przedstawienia Radzie 
Gminy sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wynika z art.179 
wymienionej ustawy. 
Sprawozdanie zostało sporządzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Strzeleczkach, który realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny zgodnie z niniejsza 
ustawą i w oparciu o Uchwałę Nr XLVII/281/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26.04.2018  
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2018- 2020 
 
W ramach zadań własnych gminy w myśl art.176 wspomnianej na wstępie ustawy podjęto 
następujące działania. 
 

I. Opracowanie i realizacja 3 –letnich gminnych programów wspierania rodziny 
 
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2021-2023 przyjęto 
Uchwałą Nr XXXVI/225/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15.09.2021 roku 
 

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

dziennego ,oraz praca z rodziną przeżywającą trudności  w wypełnianiu funkcji 
wychowawczych przez : 

 
Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 
dostępu do specjalistycznego poradnictwa. 
 
Poczynione obserwacje wskazują, że coraz częściej rodzice nie radzą sobie wychowawczo z 
dziećmi i coraz częściej szukają pomocy w różnego rodzaju instytucjach.  
W świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku W 
Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej zatrudniony był asystent rodziny, którego rola polegała 
na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem 
społecznym. Nadrzędnym celem jego pracy była pomoc rodzinom polegająca na zmianie 
stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, zwiększenie ich poczucia wpływu na własne 
życie, podniesienie ich samooceny, rozwój kompetencji poszczególnych członków rodziny, 
wzbudzenie w nich wiary w swoje możliwości, motywowanie do podejmowania działań, 
usamodzielnienie, a przede wszystkim pozostawienie dzieci w rodzinie.  
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W 2021 roku w wyniku rozpoznania pracowników socjalnych ustalono potrzeby i udzielono 
wsparcia asystenta 7 rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo - wychowawcze.  
Asystent rodziny miał za zadanie w sposób zindywidualizowany wspierać przez pewien czas 
rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza 
dotyczące opieki i wychowania dzieci. Towarzyszył również rodzinom w wprowadzaniu zmian 
w swoim otoczeniu, prowadzeniu gospodarstwa domowego, aby środowisko rodzinne 
sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Udzielał pomocy w 
rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, motywował członków rodzin do 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspierał w poszukiwaniu, podejmowaniu oraz 
utrzymywaniu pracy zarobkowej. Podejmował również działania interwencyjne i zaradcze w 
sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, dokonywał okresowej oceny sytuacji 
rodziny, monitorował funkcjonowanie rodziny, sporządzał na wniosek sądu opinię o rodzinie, 
a także współpracował z zespołem interdyscyplinarnym oraz innymi podmiotami i osobami 
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. 
 
Oprócz organizowania systemów wsparcia dla rodzin zamieszkujących na terenie gminy 
Strzeleczki ustawowym zadaniem gminy jest też współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka 
w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w 
wysokości: 
- 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
- 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
- 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
Gmina Strzeleczki w 2021r. poniosła koszty umieszczenia 12 dzieci w pieczy zastępczej  
w wysokości 73.509. Wszystkie dzieci zostały umieszczone na podstawie postanowienia sądu. 
Rodziny dotknięte ubóstwem otrzymują również pomoc w formie dostępnych rodzajów 
świadczeń pieniężnych i w naturze. Ubóstwo często prowadzi do zachowań dewiacyjnych  
w rodzinie, skłonności do nałogów, marginalizacji, obniżenia poziomu potrzeb bytowych  
i całokształtu bytowania oraz nieradzenia sobie w wypełnianiu ról opiekuńczo – 
wychowawczych. Złe funkcjonowanie rodziny jest częstym powodem zaniedbania przez dzieci 
nauki, ich niskiej samooceny i demoralizacji. Rodziny te wymagają zarówno wsparcia 
socjalnego jak i specjalistycznego. 
 
W 2021r. w zakresie wspierania rodziny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach, 
objął pomocą 102 rodziny w tym 19 rodzin z dziećmi. W miarę występujących potrzeb 
rodzinom udzielana była pomoc w formie: 
- posiłków w szkole - 14 dzieci oraz przedszkolu - 5 dzieci, 
- stypendiów szkolnych - 14 uczniów, 
- świadczeń rodzinnych - 195 dzieci, 
- świadczenia wychowawczego - program 500+ - 827 dzieci, 
- świadczenie w formie wsparcia kobiet i rodzin „Za życiem” - 3 dzieci, 
- wsparcia asystenta rodziny - 7 rodzin, 
- praca socjalna - 30 rodzin. 
 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz 
osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie 
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równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu 
zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. 
Osoby w sytuacji kryzysu wymagają systemowej, wszechstronnej pomocy: prawnej, 
ekonomicznej, medycznej oraz psychologicznej. Jak wynika z informacji uzyskanych z 
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krapkowicach w 2021r. dla mieszkańców z 
terenu gminy Strzeleczki udzielono:  
- 1 porady prawnej;  
- 3 porad z zakresu rodzicielstwa i opieki nad dziećmi;  
- 1 poradę z zakresu pracy socjalnej;  
Działania zawodowego kuratora rodzinnego mają również niemałe znaczenie w pracy 
profilaktyczno-wychowawczej i procesie zwalczania objawów patologii. Kurator przebywając 
w terenie współdziała nie tylko z rodziną i nieletnim, objętym nadzorem kuratora z mocy 
postanowienia sądu. Często osoby z terenu miejsca zamieszkania podopiecznych zwracają się 
do niego z prośbą o radę lub rozmowę interwencyjną.  
W/g informacji Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich 5 rodzin z terenu gminy Strzeleczki 
w 2021r. zostało objętych nadzorem kuratora sądowego w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem 
jest koordynacja i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy oraz 
udzielanie pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą. W 2021r „Procedurą Niebieskiej 
Karty” objęto 9 rodzin z terenu gminy Strzeleczki, do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 
9 Niebieskich Kart, odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 26 spotkań 
grup roboczych celem wypracowania odpowiedniego i wszechstronnego wsparcia osobom  
i rodzinom dotkniętym przemocą. 
 
W związku z nadużywaniem alkoholu do Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych w 2021r. wpłynęło 6 wniosków o wszczęcie postępowania w związku z 
nadużywaniem alkoholu. W ramach systemu pomocy rodzinom w których występują 
problemy alkoholowe jest zatrudniony psycholog. Psycholog udzielał konsultacji w zakresie 
uzależnień, problemów rodzinnych i wychowawczych, przemocy, relacji interpersonalnych 
oraz w sytuacjach kryzysowych. Z porad psychologa skorzystało 5 rodzin, w których występuje 
problem alkoholowy. Z informacji uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach 
wynika, że liczba interwencji domowych, gdzie sprawcy działali pod wpływem alkoholu w 
2021r. wynosiła - 18, liczba sprawców przemocy zatrzymanych do wytrzeźwienia wynosiła - 5, 
wszczęto również 4 postępowania dotyczące przemocy w rodzinie. 
 
Dla dzieci i młodzieży również Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach organizuje rozmaite 
formy spędzania czasu wolnego np. wycieczki, wyjazdy, imprezy okolicznościowe, zajęcia dla 
dzieci i młodzieży umożliwiające ich rozwój, spotkania z ciekawymi ludźmi . 
Jak wynika z informacji Gminnego Ośrodka Kultury na terenie gminy w 13 miejscowościach 
funkcjonują świetlice dla dzieci i młodzieży, których celem jest przede wszystkim edukacja 
kulturalna, uczestnictwo w kreatywnych formach spędzania czasu wolnego oraz rozwój 
zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży. Działania te mają bardzo pozytywny wpływ w 
zakresie wspierania opiekuńczo - wychowawczego dzieci i rodzin, które tego wymagają. 
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Pracownicy placówek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu 
Gminy w miarę możliwości biorą udział w kampaniach i konferencjach promujących wartość 
rodziny. Udział w szkoleniach pozwala im doskonalić umiejętności zawodowe w zakresie 
wspierania rodziny. 
Dla dzieci i młodzieży Ośrodek Kultury oraz szkoły organizują rozmaite formy spędzania czasu 
wolnego np. wycieczki, wyjazdy, imprezy okolicznościowe, zajęcia dla dzieci i młodzieży 
umożliwiające ich rozwój, spotkania z ciekawymi ludźmi . 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie na lata 2020- 2024. 
 
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.  
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzeleczki na lata 2014-2023 
 

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

Rada Gminy Strzeleczki kadencji 2018-2023 podjęła w 2021 roku 85 uchwał na 12 sesjach. Zmianę budżetu gminy w 2021 roku Rada dokonywała 10-

krotnie.  

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY 2018-2023 Nr WG.0007.20 

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

1. XXIX/180/21 28.01.2021 
przyjęcia sprawozdań z działalności stałych 
komisji Rady Gminy 

z dn. podj.     

XXIX SESJA RG 2. XXIX/181/21 28.01.2021 
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 
Rady Gminy Strzeleczki na 2021 r. 

z dn. podj.     

3. XXIX/182/21 28.01.2021 
przystąpienia do opracowania Strategii 
Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 r. 

z dn. podj.     

4. XXX/183/21 25.02.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 r. z dn. podj. 
DZ. U. W. O.  
z 15.03.2021 
poz. 762 

  

XXX SESJA RG 

5. XXX/184/21 25.02.2021 
zmiany uchwały wieloletniej prognozy 
finansowej 

z dn. podj.     

6. XXX/185/21 25.02.2021 

zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej za 
korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży na terenie gminy 
Strzeleczki należnej w 2021 r.  

01.01.2021     

7. XXX/186/21 25.02.2021 
przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami 
Gminy Strzeleczki na lata 2021-2024 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

DZ. U. W. O.  
z 04.03.2021 
poz. 638 
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8. XXX/187/21 25.02.2021 

przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Strzeleczki na rok 2021" 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

DZ. U. W. O.  
z 01.03.2021 
poz. 537 

  

9. XXX/188/21 25.02.2021 
ustalenie Regulaminu określającego tryb i 
kryteria przyznawania nagród dla 
nauczycieli  

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz.U.W.O.  
z 03.03.2021 

poz. 606  

traci moc 
Uchwała Nr 
XXXVIII288/06 
z 25.05.2006 

10. XXXI/189/21 25.03.2021 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  

z dn. podj.     

XXXI SESJA RG 

11. XXXI/190/21 25.03.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 r. z dn. podj. 
Dz. U. W.O.  
z  04.04.2021 
poz. 977 

  

12. XXXI/191/21 25.03.2021 
zmiany uchwały wieloletniej prognozy 
finansowej 

z dn. podj.     

13. XXXII/192/21 28.04.2021 

zmiany uchwały nr XXXI/189/21 Rady 
Gminy Strzeleczki z dnia 25 marca 2021 r. w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu  

z dn. podj.     

XXXII Sesja RG 

14. XXXII/193/21 28.04.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 r. z dn. podj. 
Dz. U. W.O.  
z  12.05.2021 
poz. 1328 

  

15. XXXII/194/21 28.04.2021 
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 
Strzeleczki 

z dn. podj.     
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16. XXXIII/195/21 27.05.2021 

zmiany uchwały nr XXXI/189/21 Rady 
Gminy Strzeleczki z dnia 25 marca 2021 r. w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu  

z dn. podj.   

  

XXXIII SESJA RG 

17. XXXIII/196/21 27.05.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 r. z dn. podj. 
Dz. U. W.O.  
z  04.06.2021 
poz. 1484   

18. XXXIII/197/21 27.05.2021 
zmiany uchwały wieloletniej prognozy 
finansowej 

z dn. podj. 
    

19. XXXIII/198/21 27.05.2021 
uchwalenia projektu Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Strzeleczki 

z dn. podj. 

    

20. XXXIII/199/21 27.05.2021 

udzielenia dotacji celowej Gminie Prószków 
na dofinansowanie opieki nad dziećmi w 
wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie 
Gminy Strzeleczki 

z dn. podj. 

    

21. XXXIII/200/21 27.05.2021 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Strzeleczki na rok 2021 

z dn. podj. 

    

22. XXXIV/201/21 30.06.2021 
udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy 
Strzeleczki 

z dn. podj. 
    

XXXIV SESJA RG 

23. XXXIV/202/21 30.06.2021 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2020 r. 

z dn. podj.   
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24. XXXIV/203/21 30.06.2021 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 
2020 r. 

z dn. podj. 

    

25. XXXIV/204/21 30.06.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 r. z dn. podj. 
Dz. U. W. O  

z 15.07.2021. 
poz. 1965   

26. XXXIV/205/21 30.06.2021 
rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej 
utworzenia oddziału VII klasy w Szkole 
Podstawowej w Komornikach  

z dn. podj. 

    

27. XXXIV/206/21 30.06.2021 
rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej 
utworzenia oddziału VII klasy w Szkole 
Podstawowej w Zielinie  

z dn. podj.     

28. XXXIV/207/21 30.06.2021 
sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Strzeleczki 

z dn. podj.     

29. XXXIV/208/21 30.06.2021 
sprzedaży w trybie przetargu 
nieograniczonego nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Strzeleczki  

z dn. podj.   

  

30. XXXIV/209/21 30.06.2021 
sprzedaży w trybie przetargu 
nieograniczonego nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Strzeleczki  

z dn. podj.     

31. XXXIV/210/21 30.06.2021 

określenia wzoru wniosków o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego 

z dn 01.07.2021 
DZ. U. W. O.  
z 15.07.2021 
poz. 1964 

  

32. XXXIV/211/21 30.06.2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu górniczego „Komorniki”  

z dn. podj. 
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33. XXXIV/212/21 30.06.2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Dobra  

z dn. podj.   

  

34. XXXIV/213/21 30.06.2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla przysiółka Nowy Bud  

z dn. podj. 

    

35. XXXIV/214/21 30.06.2021 
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 
Strzeleczki  

z dn. podj.   

Traci moc 
Uchwała Nr 
XXXII/194/21 z 
28.04.2021 

36. XXXV/215/21 11.08.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 r. z dn. podj. 
Dz. U. W. O. 

 z 13.08.2021 
poz. 2109   

XXXV Sesja Rady 
Gminy  

37. XXXV/216/21 11.08.2021 
zmiany uchwały wieloletniej prognozy 
finansowej 

z dn. podj. 
    

38. XXXV/217/21 11.08.2021 
sprzedaży w trybie przetargu 
nieograniczonego nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Strzeleczki  

z dn. podj. 

    

39. XXXV/218/21 11.08.2021 
przyjęcia zmiany do "Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Strzeleczki" 

z dn. podj.   

  

40. XXXV/219/21 11.08.2021 
określenia ceny jednostek paliwa w Gminie 
Strzeleczki na rok 2021/2022 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O.  
z 13.08.2021 

poz. 2110 
  

41. XXXV/220/21 11.08.2021 
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Strzeleczki  

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O. 
z 13.08.2021 

poz. 2111 

Traci moc 
Uchwala Nr 
XIII/85/19 z 
29.10.2019 
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42. XXXVI/221/21 15.09.2021 zmiany budżetu gminy na 2021 r. z dn. podj. 
Dz. U. W. O. 

 z 21.09.2021 
poz. 2339   

XXXVI Sesja Rady 
Gminy  

43. XXXVI/222/21 15.09.2021 udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Opolskiemu  

z dn. podj. 
 

  

44. XXXVI/223/21 15.09.2021 udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Opolskiemu  

z dn. podj. 
    

45. XXXVI/224/21 15.09.2021 

zasad przyznawania usług opiekuńczych 
oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu 
ich pobierania  

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O 
 z 20.09.2021 

poz. 2318 

  

46. XXXVI/225/21 15.09.2021 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na 2021-2023 

z dn. podj.   
  

47. XXXVI/226/21 15.09.2021 
przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Strzeleczkach 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O  
z 20.09.2021 

poz. 2319 

Traci moc 
Uchwała Nr 
XXIX/128/2000 
z 30.10.2000 

48. XXXVI/227/21 15.09.2021 uznania petycji za zasługującą na 
uwzględnienie  

z dn. podj. 
   

49. XXXVI/228/21 15.09.2021 
nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Łowkowice  

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O  
z 20.09.2021 

poz. 2320 
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50. XXXVI/229/21 15.09.2021 

przyjęcia Regulaminu korzystania z placów 
zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk 
sportowych, altan rekreacyjnych oraz 
miejsc grillowych na terenie Gminy 
Strzeleczki  

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O  
z 20.09.2021 

poz. 2321 

  

51. 

XXXVII/230/21 22.10.2021  zmiany budżetu gminy na 2021 r.  

z dn. podj. 
Dz. U. W. O  
z 27.10.2021 
poz. 2642   

XXXVII Sesja Rady 
Gminy  

52. XXXVII/231/21 22.10.2021  zmiany wieloletniej prognozy finansowej z dn. podj.     

53. 

XXXVII/232/21 22.10.2021 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O.  
z 27.10.2021 r. 
poz. 2643 

Traci moc 
Uchwała Nr 
XXXVI/223/98 
z 16.06.1998 

54. 

XXXVII/233/21 22.10.2021 

zasad przyznawania usług opiekuńczych 
oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu 
ich pobierania 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O.  
z 27.10.2021 r. 
poz. 2644 

Traci moc 
Uchwała Nr 
XXXVI/223/21 
z 15.09.2021 

55. 
XXXVII/234/21 22.10.2021 

uznania petycji za zasługującą na 
uwzględnienie  

z dn. podj.   
  

56. 

XXXVII/235/21 22.10.2021 

przyjęcia Regulaminu korzystania z placów 
zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk 
sportowych, altan rekreacyjnych oraz 
miejsc grillowych na terenie Gminy 
Strzeleczki  

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O.  
z 27.10.2021 r. 
poz. 2645 

Traci moc 
Uchwała Nr 
XXXVI/229/21 
z 15.09.2021 
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57. 

XXXVII/236/21 22.10.2021 

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
części miejscowości Łowkowice  

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O.  
z 23.11.2021r. 
poz. 2917 

Traci moc 
Uchwała Nr 
XLVII/267/02 z 
20.06.2002 

58. 

XXXVII/237/21 22.10.2021 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części miejscowości Wawrzyńcowice 

z dn. podj.   

  

59. 

XXXVII/238/21 22.10.2021 

 przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Strzeleczki  

z dn. podj.   

  

60. 
XXXVII/230/21 22.10.2021 

przekazania wniosku zgodnie z 
właściwością  

z dn. podj. 
    

61. XXXVIII/240/21 25.11.2021 

 zmiany budżetu gminy na 2021 r.  

z dn. podj. 
Dz. U. W. O.  
z 01.12.2021 r. 
poz. 3040   

XXXVIII SESJA RADY 
GMINY 

62. XXXVIII/241/21 25.11.2021  zmiany wieloletniej prognozy finansowej z dn. podj.     

63. XXXVIII/242/21 25.11.2021 
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 

z dn. podj. Dz. U. W. O. z 
29.11.2021 poz. 
2976 

Traci moc 
Uchwała Nr 
XXVII/166/20 z 
26.11.2020 r.  

64. XXXVIII/243/21 25.11.2021 

przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 
2022 

z dn. podj. 

    

65. XXXVIII/244/21 25.11.2021 

zmiany uchwały nr XVII/106/20 Rady Gminy 
Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w 
sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O. z 
202.12.2021 
poz. 3116   
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odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości 

66. XXXVIII/245/21 25.11.2021 

zmiany uchwały nr XXIV/149/20 Rady 
Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r. 
w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania 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. 

Dz. U. W. O. z 
29.11.2021 poz. 
2977   

67. XXXVIII/246/21 25.11.2021 

zmiany uchwały nr XVII/105/20 Rady Gminy 
Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w 
sprawie 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. 

Dz. U. W. O. z 
29.11.2021 poz. 
2978   

68. XXXVIII/247/21 25.11.2021 

zmiany uchwały nr XXIV/148/20 Rady 
Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Strzeleczki 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O. z 
29.11.2021 poz. 
2979   

69. XXXVIII/248/21 25.11.2021 

zasad udzielania dotacji celowych ze 
środków budżetu Gminy Strzeleczki na 
realizacje inwestycji na rzecz poprawy 
jakości powietrz 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O. z 
29.11.2021 poz. 
2980 

Traci moc 
Uchwała Nr 
XXVII/169/20 z 
26.11.2020 r 
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70. XXXVIII/249/21 25.11.2021 

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

z dn. podj. 

  

Traci moc 
Uchwała nr 
XXII/132/20 z 
28.05.2020 r. 

71. XXXVIII/250/21 25.11.2021 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia   

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O. z 
29.11.2021 poz. 
2981   

72. XXXVIII/251/21 25.11.2021 

udzielenia w 2022 roku dotacji celowej 
Gminie Proszków na dofinansowanie opieki 
nad dziećmi do lat 3 zamieszkałych na 
terenie Gminy Strzeleczki  

z dn. podj. 

    

73. XXXVIII/252/21 25.11.2021 
ustalenia wysokości i zasad przyznawania 
diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych Radnym Rady Gminy Strzeleczki  

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O. z 
29.11.2021 poz. 
2982   

74. XXXVIII/253/21 25.11.2021 
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Strzeleczki 

z dn. podj.     

75. XXXIX/254/21 09.12.2021 

 zmiany budżetu gminy na 2021 r.  

z dn. podj. 
Dz. U. W. O. z 
10.12.2021 poz. 
32898 

  

XXXIX 
NADZWYCZAJNA 

SESJA RADY GMINY 
76. XXXIX/255/21 09.12.2021 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O. z 
10.12.2021 poz. 
3289 

Traci moc 
Uchwała nr 

XXXVIII/250/21 
z 25.11.2021 r. 
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77. XXXIX/256/21 09.12.2021 

uchylenia Uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy 
Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w 
sprawie ustalania szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności w schronisku dla 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O. z 
10.12.2021 poz. 
3290 

Traci moc 
Uchwała Nr 

III/19/18 z dnia 
19.12.2018 r. 

78. XXXIX/257/21 09.12.2021 

uchylenia Uchwały Nr XLIII/256/18 Rady 
Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie ustalania szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności w schronisku dla 
bezdomnych 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O. 

Dz. U. W. O. z 
10.12.2021 poz. 
3291 

Traci moc 
Uchwała Nr 

XLIII/256/18 z 
dnia 

25.01.2018 r. 

79. XL/258/21 22.12.2021 uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok 
Z dn. 

01.01.2022 r.  

Dz. U. W. O. z 
28.12.2021 poz. 

3506 
  

XL SESJA RADY 
GMINY 80. XL/259/21 22.12.2021 wieloletniej prognozy finansowej 

 Z dn. 
01.01.2022 r.  

  

Traci moc 
Uchwała Nr 

XXVIII/172/20 
z 22.12.2020 r.  

81. XL/260/21 22.12.2021 zmiany wieloletniej prognozy finansowej z dn. podj.      

82. XL/261/21 22.12.2021 

trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania 

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O.   

Dz. U. W. O. z 
23.12.2021 r. 
poz. 3457 

Traci moc 
Uchwała nr 
VI/33/11 z 

dnia 
24.03.2011 r. 
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83. XL/262/21 22.12.2021 

udzielenia w 2022 r. dotacji celowej Gminie 
Prószków na dofinansowanie opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na 
terenie Gminy Strzeleczki 

Z dn. 
01.01.2022 r.   

  

Traci moc 
uchwała Nr 

XXXVIII/251/21 
z dnia 

25.11.2021 r. 

84. XL/263/21 22.12.2021 

udzielenia w 2022 r. dotacji celowej 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. 
01.01.2022 r.  

    

85. XL/264/21 22.12.2021 

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

po upływie 14 
dni od 

ogłoszen. w 
Dz.U.W.O.  

Dz. U. W. O. z 
23.12.2021 r. 

poz. 3458 

Traci moc 
uchwała Nr 

XXV/157/20 z 
dnia 

24.09.2020 r. 
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