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w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
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§ 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030” stanowiącą załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
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Id: B5FCFB3F-D785-4408-A426-770897175FA4. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały N r .............

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia .................... 2020 r.

Strategia Rozwoju Gminy
Zdzieszowice
na lata 2021-2030

Id: B5FCFB3F-D785-4408-A426-770897175FA4. Projekt Strona 1



DELTA PARTNER
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA 

INIC3ATYW GOSPODARCZYCH

Opracowanie merytoryczne i redakcja: 
Opracowanie i analiza danych statystycznych: 
Opracowanie graficzne:

A rtur Kubica 
M artyna Cienciata 
Gabriela M ikrut

Zdzieszowice, 2020 r.

Id: B5FCFB3F-D785-4408-A426-770897175FA4. Projekt Strona 2



Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

Spis treści

Wstęp....................................................................................................................................................4

I Uwarunkowania i metodyka opracowania strategii..........................................................................5
Kontekst realizacyjny................................................................................................................5
Logika opracowania dokumentu................................................................................................5

II Portret Gminy Zdzieszowice.............................................................................................................. 8
Charakterystyka obszaru........................................................................................................... 8
Sytuacja społeczno-gospodarcza...............................................................................................9
Gmina oczami mieszkańców....................................................................................................16
Kluczowe problemy strategiczne i najważniejsze potencjały rozwojowe...................................... 28

III Koncepcja rozwoju w perspektywie roku 2030.............................................................................31
Wizja i misja rozwoju..............................................................................................................31
Dziedziny wsparcia i cele strategiczne......................................................................................33
Operacyjny poziom interwencji............................................................................................... 35

IV System zarządzania strategią.........................................................................................................41
System wdrażania.................................................................................................................. 41
Monitoring i ewaluacja...........................................................................................................42

3

Id: B5FCFB3F-D785-4408-A426-770897175FA4. Projekt Strona 3



Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

Wstęp

Czym jest Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice?

Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030 jest nadrzędnym dokumentem 

planistycznym gminy, który określa podstawowe kierunki rozwoju w perspektywie długookresowej. 

Dokument nakreśla wizję i misję Zdzieszowic oraz cele strategiczne i plany operacyjne na najbliższe 

lata. Strategia integruje plany rozwojowe i modernizacyjne, wynikające z wyzwań stojących przed 

samorządem. Wypracowane założenia skupiają się na konieczności rozwiązania najbardziej dotkliwych 

problemów dotykających mieszkańców oraz poprawy szeroko rozumianej jakości życia.

Podstawą prawną dla opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021

2030 jest Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., która w artykule 18 ust. 2, pkt 6 

wskazuje na kompetencje rady gminy w zakresie uchwalania planów gospodarczych. Ustawa 

pozostawia samorządom dowolność w kwestii metody i formy opracowania tego rodzaju dokumentu. 

Przyjęty program działania jest spójny z opracowaniami szczebla regionalnego oraz krajowego. 

Równocześnie w ramach Strategii uwzględniono możliwości wykorzystania zewnętrznego 

finansowania projektów rozwojowych, w szczególności w ramach perspektywy budżetowej Unii 

Europejskiej na lata 2021-2027. Strategię wyróżnia również podejście do oddolnego zarządzania 

społecznością lokalną, oznaczającą możliwość bezpośredniego reagowania na oddolne potrzeby 

mieszkańców.

Samorząd Gminy Zdzieszowice, przystępując do realizacji planów zawartych w przedłożonej Strategii, 

bierze pełną odpowiedzialność za jej realizację, przyszłe wyniki i rezultaty. Osiągnięcie założonej 

zmiany jest możliwe jedynie poprzez zaangażowanie wszystkich mieszkańców gminy oraz 

interesariuszy. Ambitna wizja przeobrażenia Zdzieszowic w perspektywie roku 2030 to projekt 

prorozwojowy, którego wizja jednoczy wszystkich zainteresowanych wzrastaniem gminy.
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

I Uwarunkowania i metodyka opracowania strategii

Kontekst realizacyjny

Z punktu widzenia opracowania dokumentu brano pod uwagę uwarunkowania wewnętrzne, jak 

również zewnętrzne. W odniesieniu do tych pierwszych należy zwrócić uwagę na wzrastające 

obciążenia finansowe niekorzystnie oddziałujące na sytuację budżetową. Wynikają one głównie 

z regulacji na poziomie krajowym (warto w tym miejscu wskazać kwestię wzrostu wynagrodzeń 

w oświacie i zwolnień podatkowych dla osób do 26 roku życia). Natomiast w kontekście uwarunkowań 

makro kluczowe znaczenie ma rozwój pandemii koronawirusa COVID-19, która w dużym stopniu może 

negatywnie wpłynąć na sytuację społeczno-gospodarczą. Drugim tematem wartym odnotowania 

są trwające negocjacje w zakresie kształtu budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, 

w szczególności w odniesieniu do polityki spójności.

Dokument został opracowany z wykorzystaniem metod partycypacyjnych, mieszkańcy mieli możliwość 

uczestniczenia w procesie ankietyzacji oraz zgłaszania koncepcji projektowych, które zostały 

wykorzystane w tworzeniu części planistycznej opracowania.

Logika opracowania dokumentu
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego jest podstawowym narzędziem służącym efektywnemu 

zarządzaniu gminą. Celem działania samorządu na szczeblu lokalnym jest w pierwszej kolejności 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju gospodarczego i społecznego 

gminy. Samorząd gminny posiada narzędzia służące realizacji tych celów -  zarówno finansowe jak 

i instytucjonalne, napotyka też różnorodne bariery i ograniczenia (zarówno wewnętrzne jak 

i zewnętrzne), które obniżają skuteczność podejmowanych działań. Planowanie strategiczne 

w wymiarze wieloletnim daje możliwość optymalnego wykorzystania zasobów do realizacji najbardziej 

potrzebnych z punktu widzenia rozwoju lokalnego zadań.

Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030 przygotowana została w oparciu o najlepsze 

schematy wieloletniego planowania i uwzględnia następujące podstawowe elementy zarządzania 

strategicznego:

® Misja -  określa horyzontalny kierunek rozwoju -  stanowi swoistą soczewkę, w której 

skupiają się aspiracje, cele lokalnej społeczności. Misja gminy odpowiada ogólnie 

na pytanie: „Dokąd zmierzamy?". Zdefiniowanie misji pozwala wykorzystać metodę 

planowania „od ogółu do szczegółu" -  cele strategiczne i poszczególne plany strategiczne 

stanowią narzędzia, które pozwalają skutecznie realizować misję.
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

Identyfikacja barier i szans rozwojowych -  opracowana została dzięki wykorzystaniu 

informacji i danych zawartych w dokumentach opracowanych w latach poprzednich oraz 

udostępnionych zarówno przez Urząd Miejski jak i przez organizacje społeczne 

i gospodarcze działające na terenie gminy. Innym ważnym źródłem danych 

wykorzystywanych na potrzeby diagnozy były wyniki badań ankietowych, które zostały 

przeprowadzone ściśle na potrzeby procesu planowania strategicznego.

Określenie celów strategicznych dla Zdzieszowice. Cele strategiczne wskazują konkretne 

kierunki działań -  ich osiąganie stanowi zawsze wyraz realizacji misji gminy. Cele 

strategiczne wyznaczają też precyzyjne obszary dla formułowania planów operacyjnych 

i wskazywania konkretnych zadań, które mają być implementowane w ramach planu 

strategicznego.

B
Plany operacyjne -  stanowią szczegółowe plany działań, które umożliwią skuteczne 

osiągnięcie celów strategicznych. Plany operacyjne zawierają konkretne zadania, których 

wdrożenie jest pożądane w okresie obowiązywania Strategii. Plany operacyjne zostały 

wypracowane podczas spotkań warsztatowych, metodą „burzy mózgów", a następnie 

poddane weryfikacji przez zespół SWIG DELTA PARTNER oraz pracowników Urzędu 

Miejskiego w Zdzieszowicach. Należy podkreślić, że zestawienie planów operacyjnych 

obejmuje zarówno zadania, które w trakcie procesu planowania strategicznego zostały 

uznane za priorytetowe z punktu widzenia rozwoju całego obszaru gminy, a także te, które 

są szczególnie istotne z perspektywy poprawy spójności społeczno-gospodarczej tego 

obszaru.

Zastosowanie zaprezentowanych powyżej metod planowania strategicznego pozwoliło z jednej strony 

na uzyskanie wysokiego poziomu szczegółowości opracowania, przy zachowaniu dbałości 

o zachowanie głównych kierunków rozwojowych, w tym w szczególności kreowaniu spójności całego 

obszaru miasta i gminy.

6
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

Wykres 1 Struktura metody planowania strategicznego

■ MISJA i WIZJA
założenia dla rozwoju

OBSZARY PLANOWANIA / DOMENY 
Cele strategiczne

PLANY OPERACYJNE - PROJEKTY / ZADANIA 
Plany wdrożeniowe wraz z rekomendacjami 

w zakresie realizacji

Schemat strategii wyraźnie wskazuje nadrzędny charakter misji w stosunku do pozostałych elementów 

Strategii. Wszystkie zaprezentowane w niniejszej Strategii zadania szczegółowe są podporządkowane 

osiągnięciu celów strategicznych, których systematyczna realizacja pozwoli na wypełnienie misji miasta 

i gminy.

Główną bolączką strategii rozwoju lokalnego opracowywanych w Polsce jest ich „nierealizowalność", 

czyli opracowywanie strategii tylko po to, by następnie odstawić je „na półkę". Rachunek ekonomiczny 

wymusza jednak skuteczność planowania strategicznego -  ścisłe trzymanie się wyznaczonych zadań 

i celów. Wnioskowanie przez samorząd o wsparcie w ramach funduszy strukturalnych UE wymaga 

dobrego uzasadnienia potrzeby (konieczności) realizacji proponowanych projektów.

Podsumowując Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030 została przygotowana 

z uwzględnieniem następujących pięciu założeń metodologicznych:

® charakter wieloletni -  planowanie w odniesieniu do prognoz i trendów;

® „od ogółu do szczegółu" -  od misji, poprzez problemy i pomysły na ich rozwiązanie, do 

konkretnych zadań;

® uczestnictwo -  zaangażowanie w pracę nad Strategią różnych środowisk, mieszkańców 

i zainteresowanych podmiotów;

praca grupowa -  organizacja warsztatów gwarantujących wypracowywanie optymalnych 

rozwiązań;

® przydatność -  wypracowane rozwiązania stają się automatycznie projektami, dla których 

można poszukiwać źródeł finansowania.
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

II Portret Gminy Zdzieszowice

Charakterystyka obszaru

Zdzieszowice otrzymały prawa miejskie w 1962 roku. Początki Zdzieszowic są mało znane, 

najwcześniejszy o nich zapis pochodzi z 1405 roku. W 1845 roku miejscowość uzyskała połączenie 

kolejowe z Opolem i Kędzierzynem. Podjęte w II połowie XIX wieku próby uprzemysłowienia wsi 

(wapiennik, cegielnia, gorzelnia, cukrownia) zakończyły się niepowodzeniem. W latach 1910 -  1933 

ludność wzrosła z 1567 do 2130 osób. Wielki przemysł rozwinął się tu dopiero w okresie 

międzywojennym. W roku 1929 i 1930 przystąpiono do przygotowania terenu pod budowę 

„Koksowni". Teren ten był dawniej zalesiony i należał do Grafa Schaffgotscha. Aktualnie Gmina 

Zdzieszowice posiada status gminy o charakterze miejsko-wiejskim, leżąca we wschodniej części 

województwa opolskiego, w powiecie krapkowickim. W jej skład wchodzą: miasto Zdzieszowice oraz 

sołectwa: Januszkowice, Jasiona, Krępna, Rozwadza, Oleszka, Żyrowa. Gmina zajmuje obszar 57,85 

km2, w tym użytki rolne stanowią 66%, a użytki leśne 4%. Zdzieszowice graniczą z gminami: Leśnica, 

Kędzierzyn-Koźle, Walce, Krapkowice, Gogolin, Strzelce Opolskie, Reńska Wieś. Na terenie Gminy 

w maju 1988 r. utworzono Obszar Chronionego Krajobrazu Łęg Zdzieszowicki, który znajduje się między 

Zdzieszowicami, Mechnicą i Poborszowem koło Krapkowic. Obszar ten jest jedną z siedmiu tego typu 

form ochrony obszarowej na terenie Opolszczyzny i zajmuje powierzchnię 600 ha. Powstał w celu 

ochrony jednego z nielicznych w dolinie górnej i środkowej Odry zwartego kompleksu lasów grądowych 

i łęgowych, które należą do najrzadszych i najbardziej zagrożonych typów lasów w Polsce. Siedzibą 

Gminy, jak również lokalnym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym i gospodarczym jest Miasto 

Zdzieszowice. Atutem jest położenie w bliskiej odległości od ważnych wojewódzkich ośrodków, tj. 

Kędzierzyna-Koźle, Opola, Katowic czy Wrocławia oraz współtworzenie Aglomeracji Opolskiej obszaru 

funkcjonalnego o priorytetowym znaczeniu w regionie.
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

Sytuacja społeczno-gospodarcza

demografia

Piramida wieku i piel (2019 r.j

0-4 H S H S 2 8 5  
5-9 319

10-14 ! i | i ® f l ! 3 6 5  
15-19 1 ?  J 3 2 5
20-24 : .397
25-29 ; 469
30-34 , ”  " 583
35-39 667
40-44 656
45-49 .. 577
50-54 1547
55-59 : 542
60-64 635
65-69 ; "  619
70-74 S l l t p i l f l l  309 
75-79 T "  ■$ 248 
80-84 {11 113231  
85+ | p g 2 p  205 ®  kobiety

Udział ludności według 
ekonomicznych grup wieku w 2019 r.

wiek przedprodukcyjny J&; J  15,1%

wiek produkcylny 63,0%

wiek poprodukcyjny m  21,9%

Wskainlk Obciążenia Demograficznego 
ludność w wieku nieprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku produkcyjnym

65 
60

55 

50

2014 2015 2016 2017 2018 2019

H  Zdzieszowice 1 |  p. krapkowicki ft§ woj. opolskie

Prognoza ludności 

j.5002! i4  745 14 475 14 189
r a U  Ł* J 1

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Stan ludności

Wmm

Przyrost naturalny na 1000 ludności Ruch naturalny (na 1000 ludności)

Saldo migracji na 1000 ludności Ruch migracyjny ludności

15 13,0 13,8
• 11.5

10 9,3 _ 8.4 / *  9,3 S f l.9
yj- 7,4

5
b.d. 5.4 ,

2014 2015 2016 2017 2018 2019

H  Współczynnik emigracji jjjf Współczynnik Imigracji

źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS 2014-2019

9

Id: B5FCFB3F-D785-4408-A426-770897175FA4. Projekt Strona 9



Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bezrobotni
wg stażu pracy

B d o i  roku 

H  1-10 lat 

£3 10-20 lat 

12 20-30 lat 

f l  powyżej 30 lat

i « - i  tv8ż;l flflO:
śó 1M1

34 18 20

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

Bezrobotni wg płci

Udział bezrobotnych
w liczbie osób w wieku produkcyjnym

Pracujący na 1000 ludności

300
276 273

276 ^
288

279

250 2®5 266 **’ ’  2 7 7 ^ " * J5 6
245

206
200 c=v,—

207 213 215 .. .. 220

2014 2015 2016 2017 2018

f l  Zdzieszowice a p. krapkowicki j§ | woj. opolskie

Główne kierunki dojazdu do pracy
•liczba osób dojeżdżających w 2016 r.-

Opole |

Kędzierzyn-Koźle B B H B B H n  148

Krapkowice 139

Strzelce Opolskie 64

233

źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS 2014-2019, Urząd Miejski w Zdzieszowicach
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

edukacja i kultura

Dzieci I miejsca w żłobkach I klubach dziecięcych
na 1000 dzieci w wieku do lat 3

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające 
na 1 miejsce w placówce wychowania przedszkolnego

Współczynnik skolaryzacjl netto
-szkoły podstawowe-

94

92
t

90
91,70 ♦ % '

88 i ♦
88,68

86
88,03

2014 2015 2016

91.27

2017 2018

Wyniki egzaminu ósmoklaslty w 2019 r.

H  Zdzieszowice |j§ p. krapkowicki pi woj. opolskie B  Zdzieszowice §f£ p. krapkowicki pj woj. opolskie

Biblioteki publiczne

Z  3250 3 222O „
o  *'****•■< 
S  3200 
S  3 804

3 208

3 178
wc
^  3150

■ ^ J 64 3 183

c■O
3  3100

3 694 3 739

2014 2015 2016 2017

t| Ludność na 1 placówkę biblioteczną

3 809

52 4000 

3900 5\a
3800 |

5
3700

3600

Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności 

Czytelnicy

18 £ 
N

16,5 I '
o.

15 ^

|  Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności 
§§  Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach

Uczniowie przypadający na 1 oddział

zasadnicze szkoły " * ’ ' 1 7
zawodowe • 1 •• - -

szkofy podstawowe Sil 18
szkoły ogólnokształcące 20
szkoły średnie zawodowe 

I artystyczne

Imprezy
organizowane przez ośrodki kultury

12.9K

200
10.5K

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liczba uczestników imprez 
9.0K f 13,9K

źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS 2014-2019, O K E we Wrocławiu
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Uczba rodzin, którym przyznano pomoc
wg głównych przyczyn w 2019r.

alkoholizm 12

bezradność 15 

zdarzenia losowe i  22

bezrobocie 69

niepełnosprawność

długotrwała lub ciężka 
choroba

ubóstwo

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej 
na 10 tys. ludności

2014 2015 2016 2017 2018

|  Zdzieszowice §§ p. krapkowicki ff§ woj. opolskie

Rodziny, którym udzielono świadczeń

2014 2015 2016 2017 2018 2019

645
600 i . j 570

h  m
400

200

i
456
m

c l ™  255 ^
361

* . ,  I I  272 269
I-;.;] 223 y  :j 206

iSŚs.'t l i l l l l
liczba osób w rodzinach liczba rodzin

Podstawowa opieka zdrowotna

2014 2015 2016 2017 2018 2019

porady udzielone na 1 mieszkańca 
3,61

200

Liczba osób korzystających z zasiłków

202 200
Ambulatoryjna opieka zdrowotna

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

porady udzielone na 1 mieszkańca
5,i

Kwota udzielonych świadczeń ogółem [pin]

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ludność na 1 aptekę ogólnodostępną

4K 3 222

2K

OK
r i i»  m 1M R 4. . ? t a

2014 2015 2016 2017 2018 2019
| Zdzieszowice H  p. krapkowicki H f  woj. opolskie

źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS 2014-2019, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pom ocy Społecznej w  Zdzieszowicach
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

ochrona środowiska

Obszary prawnie Tereny zieleni Lesistość (2019 r.)
chronione

lasy gminne 0,9 ha Zdzieszowice J J j  14,2%
j 47ha

przyrody | zieleńce _ 1.9 ha p. krapkowicki | | | | | |  23,8%

.155 ha

obszary 
chronionego 196 ha 
krajobrazu ■

parki
krajobrazowe

cmentarze f l 4,2 ha

parki spacerowo - g p g  . -  . 
wypoczynkowe l§  - 8

woj. opolskie f i 26.7%

1031 ha tereny z|elenj 
osiedlowej

Sieć wodociągowa (2018 r.)

1 MO
0
S  120
2
1 100W
3 80 96.9% ♦

96 97 98 99 100
Udział ludności korzystającej z sieci

Sieć kanalizacyjna (2018 r.)

140rj
I  120
0
S  io o(O
!  60
1 «

40

♦
73.0%

70 75 80 85
Udział ludności korzystającej z  sieci

Sieć gazowa (2018 r.)

rM iso|
S ioo <0 c
u
« 50(A
a'

*
2,1%

40 50 60 70
Udział ludności korzystającej z  sieci

Zdzieszowice | p. krapkowicki f l j  woj. opolskie

11,4 ha

1 679 ha

■  prywatne 
□  publiczne

Zużycie wody z wodociągów
na 1 korzystającego [m3]

2014 2015 2016 2017 2018

| Zdzieszowice §  p. krapkowicki |$| woj. opolskie

Zmieszane odpady komunalne 
z gospodarstw domowych 

przypadające na 1 mieszkańca [kg]

2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Zdzieszowice H  p. krapkowicki woj. opolskie

Odpady zebrane selektywnie z gospodarstw 
domowych w relacji do og6łu odpadów w 2019 r.

<38,3%

|  Zdzieszowice |§  p. krapkowicki f f f  woj. opolskie

Emisja zanieczyszczeń z zakładów 
szczególnie uciążliwych na 1 km2 powierzchni 

zanieczyszczenia gazowe zanieczyszczenia pyłowe

1,611

1 466i t

| Zdzieszowice m  p. krapkowicki |§f woj. opolskie

źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS 2014-2019
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

budżet gminy

Dochody i wydatki gminy ogółem

70M
66.1M

i dochody H  wydatki 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Źródło dochodów

2014 
4,4M 

10,OM,

2019

H
14.7M

31, IM U - W W 3 M M  

rM  dochody własne SU subwencje ■  dotacje

Dochody własne w 2019 r.
-wybrane Zródła-

podatek od nieruchomości 

podatek dochodowy od osób Fizycznych 

podatek dochodowy od osób prawnych 

dochody z majątku

podatek od czynności cywilnoprawnych

f 15.85M 
114,50M

||2 .35M  
|  0.75M

| 0.46M
wpływy z usług t 0,31M
podatek rolny j 0,23M

podatek od środków transportowych j' 0, IBM

Główne wydatki
wg dziatów Klasyfikacji Budżetowe] w 2019 r.

Oświata I wychowanie 

Rodzina

Administracja publiczna 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

Transport I łączność

Pomoc społeczna 

Kultura I ochrona 
dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna 

Gospodarka mieszkaniowa 

Bezpieczeństwo publlczn..

26,24M

14.43M

6.76M 

|f|4.47M 

|| 3.38M 

3,00 M 

; : 2.04M

i  i-7bm
1.40M 

l 1.17M

Udział wydatków w wydatkach ogółem 

-oświata i wychowanie-

2014 2015 2016 2017 2018 2019

39.8% 39,7% 40.0%

-opieka społeczna I rodzlna- 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

10,5% 10,5%

-administracja publiczna- 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dochody gminy na 1 mieszkańca

2014 2015 2016 2017 2018 2019

|  Zdzieszowice §H p. krapkowicki |§§ woj. opolskie

Wydatki gminy na 1 mieszkańca

2014 2015 2016 2017 2018 2019

H  Zdzieszowice f§§ p. krapkowicki woj. opolskie

źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS 2014-2019
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

Gmina oczami mieszkańców

W sondażowym badaniu (przeprowadzonym w okresie od 23.07-3.08.2020 r.) zrealizowanym w trakcie 

opracowania strategii rozwoju uczestniczyło łącznie 343 osoby (szczegóły na temat cech badanej 

populacji w dalszej części opracowania). Próba badawcza stanowi 2,2% populacji mieszkańców Gminy 

Zdzieszowice co jest wartością pozwalającą na wnioskowanie na podstawie zestawionych wyników. 

Mniej niż połowa mieszkańców ocenia gminę jako dobre miejsce do życia, przeciwnego zdania jest 

około 35% badanych. Zwraca uwagę stosunkowo wysoki odsetek mieszkańców ambiwalentnych nie 

deklarujących jednoznacznych odpowiedzi. Zaprezentowane wyniki należy ocenić jako raczej 

niezadowalające.

Wykres 1 Czy uważa Pan(i), że Gmina Zdzieszowice jest dobrym miejscem do życia? [%]

Źródło: opracowanie własne, n=343

Z punktu widzenia planów migracyjnych odsetek mieszkańców deklarujących, że nie chce zmienić 

miejsca zamieszkania jest zbliżony do udziału populacji oceniającej jakość życia w Gminie Zdzieszowice

jako dobrą lub bardzo dobrą. Dwóch na dziesięciu badanych chce zmienić miejsce zamieszkania 

w obrębie granic województwa opolskiego (zwraca uwagę niskie zainteresowanie terenem

województwa śląskiego, udział poniżej 1%), a kolejne 18% chce osiedlić się w innej części kraju. 

Przytoczone wyniki wskazują na niską, niedostateczną atrakcyjność gminy w ujęciu przede wszystkim 

regionalnym. Zwraca uwagę niski odsetek deklarujących migracje zagraniczną, która w minionych

latach była istotną determinantą rozwojową (7,3% wskazań).

Wykres 2 Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby/chciałby Pani/Pan mieszkać? [%]

50% /,DZ7o

40% ......... 854. j
30% .. '

20% ........ ■ ' '

10% ,ijjij
0% - ..

6,71%

Tu gdzie mieszkam W innej
obecnie miejscowości w 

Gminie 
Zdzieszowice

19,24%

W innej 
miejscowości 
województwa 

opolskiego

0,87%

W innej 
miejscowości 
województwa 

śląskiego

18,37%

W innej
miejscowości w 

Polsce

Źródło: opracowanie własne, n=343

7,29%

m
Za granicą
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

Wśród elementów najkorzystniej ocenianych przez mieszkańców Gminy Zdzieszowice należy 

szczególnie wskazać (zsumowane odpowiedzi dobrze i bardzo dobrze, minimalnie powyżej połowy 

wskazań pozytywnych):

■
S

Dostępność szkół 82%

Dostępność przedszkoli 76%

Dostępność miejsc usługowych i handlu 75%

Dostępność lokali gastronomicznych 66%

Jakość obsługi w Urzędzie Miejskim 59%

Odbiór odpadów komunalnych 59%

Stan techniczny oświetlenia 57%

Jakość obsługi w jednostkach gminnych 54%

Poczucie bezpieczeństwa 52%

Jakość skomunikowania z większymi miastami 52%

Warto podkreślić dostępność placówek oświatowych jako ważny element związany ze świadczeniem 

usług publicznych przez gminę. Pozytywną zmienną jest również wysoka jakość obsługi w UM 

Zdzieszowice. Z drugiej strony jako niekorzystne elementy jakości życia w gminie pojawiały 

się najczęściej następujące czynniki:

Jakość powietrza 

Jakość dróg

Liczba ścieżek rowerowych 

Atrakcyjność turystyczna gminy 

Oferta instytucji kultury 

Dostępność transportu publicznego

Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży 

Czystość na terenie gminy 

Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców 

Stan techniczny chodników

83%

63%

62%

61%

59%

59%

57%

54%

54%

51%
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

Wykres 3 Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie Gminy Zdzieszowice, proszę 
określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność cz. I [%]

Jakość dróg 

Liczba ścieżek rowerowych 

Dostępność transportu publicznego 

Stan techniczny chodników 

Stan techniczny oświetlenia 

Czystość na terenie gminy

Odbiór odpadów komunalnych

Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu -  
place zabaw, miejsca zielone itp.

Jakość powietrza

B Bardzo dobrze 0 Dobrze 0 Źle i i  Bardzo źle ra Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne, n=343

Wykres 4 Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie Gminy Zdzieszowice, proszę 
określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność cz. II [%]

Zabezpieczenie gm iny przed hałasem 

Poczucie bezpieczeństwa 

Oferta instytucji kultury 

Oferta sportowa i rekreacyjna 

Dostępność przedszkoli 

Dostępność żłobków i klubów dziecięcych

Dostępność szkół 

Dostępność miejsc usługowych i handlu 

Dostępność lokali gastronom icznych

Bardzo dobrze B  Dobrze ^ Źle ■  Bardzo źle HTrudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne, n=343
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

Wykres 5 Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępne) na terenie Gminy Zdzieszowice, proszę 
określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność cz. III [%]

Jakość obsługi w Urzędzie Gminy 

Jakość obsługi w jednostkach gminnych 

Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców 

Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania 

Jakość skomunikowania z większymi miastami

Atrakcyjność turystyczna gminy

Jakość oferty i programów kierowanych do 
dzieci i młodzieży

Jakość oferty i programów kierowanych do 
seniorów

0  Bardzo dobrze ® Dobrze U Źle B Bardzo źle ffl Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne, n=343
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

Badani zostali poproszeni również o ocenę katalogu zjawisk społecznych o problemowych charakterze. 

Respondenci jako kluczowy wskazali wandalizm i niszczenie mienia publicznego-ośmiu na dziesięciu 

mieszkańców Gminy Zdzieszowice dostrzega problem w tym obszarze. Druga zmienna to zaśmiecenie 

okolicy wpływające w pewnym sensie na odbiór ładu przestrzennego oraz estetykę przestrzeni 

publicznych. Gradacja problemów wskazywanych przez mieszkańców może korelować 

z przemysłowym charakterem miasta, które akceleruje często tego typu zjawiska. Z drugiej strony 

portret społeczny gminy wskazuje na dominację zjawisk typowych dla ośrodków miejskich i terenów 

silnie zurbanizowanych.

Wykres 6 Z  poniższego katalogu problemów społecznych, proszę wskazać te, które Pani/Pana zdaniem w istotny sposób 
dotyczę Gminy Zdzieszowice: [%]

Wandalizm/niszczenie mienia publicznego 

Zaśmiecenie okolicy 

Alkoholizm 

Starzenie się społeczności 

Narkomania 

Przestępczość nieletnich 

Przestępczość 

Przemoc w rodzinie 

Duża liczba osób bezrobotnych 

Ubóstwo 

Bieda 

Bezdomność

Źródło: opracowanie własne, n=343
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

W kontekście rynku pracy dominuje problem „dobrej pracy", a w zasadzie jej brak, około 58% badanych 

ocenia sytuację w tym zakresie źle lub bardzo źle. Drugim najmniej korzystnie ocenianym aspektem 

jest możliwość przekwalifikowania się. Natomiast w kategoriach pozytywnych odbiera się możliwość 

założenia działalność gospodarczej (mimo niskiej identyfikowanej przedsiębiorczości na terenie 

gminy). Warto również podkreślić, że poza kwestią tzw. „dobrej pracy", respondenci nie potrafili 

dokonać jednoznacznych ocen przez co dominowały wskazania „ani dobrze, ani źle".

Wykres 7 Jak ocenia Pani/Pan poszczególne elementy związane z rynkiem pracy na terenie Gminy Zdzieszowice? [%]

Możliwość znalezienia zatrudnienia 

Wysokość zarobków 

Możliwość znalezienia „dobrej" pracy 

Możliwość znalezienia pracowników

Możliwość przekwalifikowania się

Możliwość założenia własnej działalności 
gospodarczej

a Bardzo dobrze M Dobrze

Źródło: opracowanie własne, n=343
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

W opisie badań pojawiła się stosunkowo niska atrakcyjność osiedleńcza. Łączy się z tym również 

kwestia migracji za pracą w momencie jej utracenia na miejscu (w Gminie Zdzieszowice). Blisko 22% 

deklaruje szukanie pracy poza swoją macierzystą miejscowością, gminą. Może to wskazywać 

na ograniczenie więzi łączących część mieszkańców ze Zdzieszowicami. Ten sam wątek za zastosowanie 

do niemal 17% grupy deklarującej poszukiwanie pracy za granicą. Wskazane odpowiedzi 

są najpopularniejszymi wśród badanych.

Wykres 8 Co zrohił(a)by Pani/Pan gdyby utracit(a) Pani/Pan pracę? [%]

W yjechał(a)bym z miejscowości, w  której mieszkam  
obecnie

Szukał(a)bym pracy za granicą

Zmienił(a)bym zawód, zdobywał(a)bym now e  

umiejętności

W ziąłbym /wzięłabym  taką pracę jaka jest, nieważne 
w jakim zawodzie, naw et poniżej moich kwalifikacji

Zapisał(a)bym się na kursy dokształcające, rozwijał(a) 
dotychczasow e umiejętności

Z a re je stro w a ła b y m  się jako osoba bezrobotna

Zrobił(a)bym coś innego

Założył(a)bym własną firm ę 6,42%

Źródło: opracow anie własne, n=343
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Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

Respondenci biorący udział w badaniu zostali poproszeni o udzielenie części odpowiedzi w formie 

pytań otwartych. Zostały one następnie na potrzeby prezentacji skategoryzowane. W pierwszej 

kolejności badani mieli możliwość wskazywania zalet i wad Gminy Zdzieszowice. W odniesieniu do tych 

pierwszych dominują zasoby endogeniczne: krajobraz czy też tereny zielone oraz uwarunkowania 

lokalizacyjne (obie kategorie po 16% wskazań). W kontekście działań samorządu lokalnego zwraca 

uwagę dostępność terenów i obiektów rekreacyjnych, które stanowią wyróżnik gminy przede 

wszystkim jeżeli chodzi o basen (14,3%). Monokultura gospodarcze gminy to w optyce mieszkańców 

obecność dużego pracodawcy, mowa oczywiście o zakładach koksowniczych (11,4%), które odgrywają 

ważną rolę na lokalnym rynku pracy. Badani pozytywnie oceniają również skomunikowanie (10,1%), 

które w kolejnych latach będzie dodatkowo ulegało systematycznej poprawie przede wszystkim 

poprzez inwestycje kolejowe.

Wykres 9 Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem Gminy Zdzieszowice? [%]

Środowisko naturalne, krajobraz (dużo zieleni i terenów...

Atrakcyjna lokalizacja, położenie 

Tereny rekreacyjne i obiekty sportowe (basen, prom) 

Rynek pracy (m.in. Zakłady Koksownicze) 

Dobre skomunikowanie 

Atrakcje turystyczne 

Dostępność miejsc usługowych i handlu 

Łatwy dostęp do placówek edukacyjnych, kulturalnych...

Aktywność ludzi 

Ścieżki rowerowe 

Niewielka miejscowość, mała liczba mieszkańców

Czystość 

Bezpieczeństwo 

Wygląd rynku 

Rozwój 

Cisza i spokój 

Inne

Źródło: opracowanie własne, n=343

Wady Gminy Zdzieszowice stanowią podstawowe wyzwania rozwojowe, które będą stanowiły bazę 

dla sformułowania przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu. Po pierwsze mieszkańcy wskazują 

na problem jakim jest bariera, którą tworzy linia kolejowa przecinająca miasto. Co dziesiąty respondent 

deklaruje, że jest to kluczowy mankament gminy, z podobną częstotliwością wskazywano elementy
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związane z niezadowalającym stanem infrastruktury technicznej. Wysoko w agendzie odpowiedzi 

mieszkańców znajdują się również zagadnienia ekologiczne (głównie jakość powierza) oraz kwestie 

wprost odnoszące się do estetyzacji i jakości przestrzeni publicznych. Pewna grupa badanych 

niekorzystanie ocenia funkcjonowanie UM w wymiarze rozwojowym, co szczególnie w kontekście 

pozyskiwania środków zewnętrznych może zaskakiwać biorąc pod uwagę dużą aktywność samorządu 

na tym polu. Co więcej w formule pytań zamkniętych aż 59% oceniło pracę UM korzystanie. 

Podsumowują spektrum odpowiedzi, wskazują one na wrastające potrzeby związane z mechanizmami 

partycypacyjnymi oraz aspiracjami mieszkańców w kontekście potrzeby atrakcyjności miejsc spędzania 

czasu wolnego.

Wykres 10 Co Pana/Pani zdaniem jest największą wadą, słabą stroną Gminy Zdzieszowice? [%]

Przejazd kolejowy - brak bezkolizyjnego skrzyżowania z...

Stan infrastruktury drogowej

Czystość, zaniedbana okolica, dbałość o zieleń miejską...

Zła jakość powietrza

Władze miasta, radni i urzędnicy - niekompetencja, długi...

Brak rozwoju gminy, słabe pozyskanie środków...

Brak atrakcyjnych placów zabaw, istniejące place zabaw...

Niewystarczająca liczba miejsc rozrywki, spędzania...

Brak miejsc pracy, brak inwestorów 

Stan techniczny chodnków, brak oświetlenia

Brak ścieżek rowerowych, istnejące ścieżki niekompletne...

Newystarczajaca liczba wydarzeń kulturalnych,...

Brak współpracy między samorządem a mieszkańcami,...

Infrastruktura sportowa 

Koksownia, przemysł koksowniczy 

Niedostateczna liczba połączeń komunikacyjnych...

Bezpieczeństwo 

Mało zieleni, zadbanych parków 

Brak centrum/rynku

Brak mieszkań, brak nowych inwestycji mieszkaniowych,...

Brak parkingów, niewystarczająca liczba miejsc...

Opieka medyczna, służba zdrowia 

Brak perspektyw dla młodych 

Inne

10 6%

10 4%

0%

0%

2%

3%

7%

4%

2%

0%

6%

3 %

1%

9%

9%

7%

8%

Źródło: opracowanie własne, n=343
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Respondenci w ostatnim z pytań otwartych wskazywali kluczowe przedsięwzięcia do realizacji 

w perspektywie rozwoju Gminy Zdzieszowice. Należy zauważyć, że proponowane przez mieszkańców 

działania pokrywają się z identyfikowanymi wcześniej wadami gminy. Innymi słowy realizacja 

najważniejszych z poniżej wymienionych koncepcji to odpowiedź na konkretne i zdefiniowane 

problemy. Ponadto wskazania mówiące o potrzebie budowy ścieżek rowerowych (6,6%) czy też 

zagospodarowanie terenów w obiekty sportowe wskazuje na wzrastające potrzeby mieszkańców 

w zakresie spędzania czasu wolnego, co stanowi wyzwanie horyzontalne z punktu widzenia planów 

samorządu Gminy Zdzieszowice.

Wykres 11 Co Pana/Pani zdaniem należy zrobić (jakie przedsięwzięcie zrealizować), aby w Gminie Zdzieszowice żyio się lepiej?

Poprawa stanu dróg, oświetlenie, budowa i remont... 

Przejazd kolejowy - bezkolizyjnego skrzyżowania z linią...

Budowa ścieżek rowerowych 

Poprawa rynku pracy - nowe zakłady pracy, nowi... 

Tereny rekreacyjne i miejsca spędzania wolnego czasu... 

Czystość (koszenie, sprzątanie ulic, więcej koszy na...

Place zabaw

Obiekty sportowe (siłownia, boiska sportowe, lodowisko,... 

Poprawa jakości powietrza (szczególnie zmniejszenie... 

Poprawa bezpieczeństwa (rozbudowa monitoringu,...

Zajęcia dla dzieci i młodzieży 

Nowe wydarzenie kulturalne i sportowe 

Zmiana władzy miasta

Współpraca między samorządem a mieszkańcami,... 

Większe zaangażowanie gminy w pozyskanie środkow... 

Nowe mieszkania, przekształcenie działek w budowlane 

Nowe sklepy, głównie wielkopowierzchniowe 

Tereny zielone i mała architektura 

Poprawa jakości obsługi w Urzędzie Miasta i innych... 

Budowa parkingów (zwłaszcza parking umożliwiający...

Kino

Poprawa jakości służby zdrowia (dostęp do specjalistów,...

Dostępność żłobków 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

Komunikacja i transport publiczny 

Dopłaty do systemów ogrzewania 

Inne

14,1%

Źródło: opracowanie własne, n=343
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W badaniu nieznacznie dominowały kobiety {blisko 53%) nad mężczyznami co w przybliżeniu 

odpowiada strukturze populacji w Gminie Zdzieszowice.

Wykres 12 Pięć respondentów [%]

a kobieta H mężczyzna

Źródło: opracowanie własne, n=343

Z punktu widzenia grup wiekowych niemal dwie trzecie respondentów stanowią stosunkowo równo 

liczne grupy mieszkańców w przedziałach wiekowych: 25-34 lata oraz 35-44. Najmniej licznie udział 

w badaniu wzięła młodzież oraz seniorzy.

Wykres 13

35% ........  ...... ........  .................. ... 31,20%............  32,36%

Do 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 i więcej

Źródło: opracowanie własne, n=343

Najliczniejszą grupą w badaniu stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (blisko 46%) co jest normą 

w badaniach społecznych.

Wykres 14 Badani według wykształcenia [%]

wyższe

średnie, średnie branżowe 

zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe 

gimnazjalne, podstawowe

Źródło: opracowanie własne, n=343
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Blisko 3A badanych to osoby pracujące i one dominowały w badanej populacji.

Wykres 15 Status respondenta na rynku pracy {%]

pracujący

uczeń, student l i i i  7,29%

prowadzący działalność m  6,71%

nie pracuje, zajmuje się domem B  4,37%

emeryt, rencista |  4,37%

bezrobotny | 1,17%

inne | 1,17%

rolnik 0,28%

Źródło: opracowanie własne, n=343

?4,64%
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Kluczowe problemy strategiczne i najważniejsze potencjały rozwojowe
Na podstawie diagnozy społeczno-gospodarczej, badań społecznych uwzględniających wymiar 

ilościowy oraz jakościowy, jak również wniosków płynących z badań terenowych zdefiniowano z jednej 

strony kluczowe problemy, a z drugiej natomiast potencjały strategiczne. Wybór poszczególnych 

problemów i potencjałów miał charakter możliwie obiektywny, niemniej ważnym czynnikiem 

w ramach selekcji było ich oddziaływanie na tempo i poziom rozwoju Gminy Zdzieszowice. 

Rozpatrując problemy przyjęto szerszy kontekst definicyjny traktując je jako swoiste zagrożenia lub 

wprost - wyzwania stojące przed samorządem lokalnym. W perspektywie logiki całego opracowania 

stanowią one podstawowe źródło i bezpośrednią przyczynę skonstruowania planów strategicznych 

i operacyjnych w przedstawionej formule.

Zdzieszowice podobnie jak pozostała cześć Śląska Opolskiego boryka się ze spadkiem 
liczby mieszkańców, którą można definiować w kategoriach depopulacji. Kryzys 
demograficzny wynika z ujemnego bilansu migracji i niekorzystnego przyrostu 
naturalnego. Obie zmienne na przestrzeni analizowanych lat były najczęściej gorsze 
od wyników uzyskiwanych przez powiat krapkowicki czy też województwo opolskie. 
Uznaje się, że ważnym czynnikiem jest poprawienie atrakcyjności osiedleńczej gminy, 
szczególnie w kontekście prognoz demograficznych, które mówią o spadku liczby 
mieszkańców w perspektywie 2030 na poziomie 10%. Jednocześnie zwraca uwagę 
postępujący proces starzenie się społeczności lokalnej, który wpływa na potrzeby
w zakresie rozwijania usług społecznych dedykowanych seniorom. ______ _______
Gmina Zdzieszowice w kontekście gospodarki jest rozpoznawalna głównie dzięki 
wieloletniemu funkcjonowaniu zakładów koksowniczych, aktualnie „ArcelorMittal 
Poland Oddział w Zdzieszowicach" wytwarzających najwięcej koksu w kraju. Zakład jest 
dominantą przestrzenną i funkcjonalną w mieście, jak również.czynnikiem nadającym 
gminie status ośrodka gospodarczego. Dominacja tak dużego zakładu przemysłowego 
w istocie tworzy monokulturę gospodarczą i skutkuje w konsekwencji niskim poziomem 
dywersyfikacji struktury lokalnej gospodarki. Świadczy o tym chociażby niski wskaźnik 
przedsiębiorczości -  liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób 
w wieku produkcyjnym wynosi jedynie 8,01 co jest wynikiem niższym od osiąganej 
przez powiat krapkowicki czy tez region. Z punktu widzenia samorządu obecność 
dużego zakładu pracy to istotne wpływy podatkowe oraz ważny pracodawca natomiast 
należy zwrócić uwagę na zagrożenia z tym związane. Tym samym upatruje 
się konieczności przygotowania i promocji terenów pod inwestycje, jak również 
stymulowania poziomu przedsiębiorczości. Warto również zwrócić uwagę, że samorząd 
Gminy Zdzieszowice jest silnie związany z zakładem również poprzez zależności
związane z systemem gospodarki wodno-ściekowej._____ _______________________
Dominująca pozycja zakładów koksowniczych oraz relatywne oddalenie od węzłów 
komunikacyjnych wzdłuż autostrady A4 skutkuje stosunkowo niską atrakcyjnością 
inwestycyjna gminy. Z punktu widzenia pozycji konkurencyjnej Gmina Zdzieszowice nie 
przyciąga inwestorów na tyle efektywnie jak Gmina Ujazd posiadająca strefę 
gospodarczą położoną z bezpośrednim sąsiedztwie wzdłuż A4 przy jednym ze zjazdów 
(przykładem skokowego wzrostu jest miejscowość Zimna Wódka w zakresie absorbcji 
inwestorów). Można zatem stwierdzić, że poziom atrakcyjności inwestycyjnej Gminy 
Zdzieszowice jest pochodną czynników od niej niezależnych. Tym niemniej spadający
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4

5

6

potencjał demograficzny i malejąca podaż pracowników mogą potencjał inwestycyjny 
gminy w przyszłości również dodatkowo ograniczyć.
Gmina Zdzieszowice to przykład miejscowości, której aktualny status jest efektem 
rozwoju przemysłu, w tym przypadku koksochemicznego. Zakłady koksownicze 
stanowią centralny obszar miasta. Ich powstanie spowodowało funkcjonalne 
i przestrzenne podzielenie miasta. Podstawowym problemem w tym zakresie jest brak 
bezkolizyjnego połączenia poszczególnych części miasta, co wynika z przebiegu linii 
kolejowej. Zniwelowanie barier funkcjonalnych w Zdzieszowicach jest istotnym 
wyzwaniem związanym z poprawą płynności ruchu w mieście, co silnie oddziałuje 
na odczuwaną przez mieszkańców jakość życia. Rozwiązanie tego problemu jest 
możliwe jedynie przy współpracy z PKP PLK (w zakresie infrastruktury kolejowej) oraz 
Starostwem Powiatowym w Krapkowicach, które zarządza drogą publiczną
na newralgicznym odcinku.________________________________________________
Jak wspomniano w kontekście monokultury gospodarczej, poza powiązaniami 
gospodarczymi zakłady koksownicze również oddziałują na obszar gospodarki wodno- 
ściekowej w Gminie Zdzieszowice. O ile z punktu widzenia rozwoju sieci, zarówno 
wodociągowej, jak również kanalizacyjnej gmina zbliża się do wskaźników 
maksymalnych (trwają prace nad pełnym skanalizowaniem miejscowości Jasiona 
i Oleszka), o tyle ujęcia wody i oczyszczalnia ścieków są zależne od wspomnianych 
zakładów koksowniczych. W dłuższej perspektywie należy podjąć działania 
umożliwiające gminie pełne kontrolowanie tematyki gospodarki wodno-ściekowej, 
szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż jest to podstawowe zadanie własne gminy.
W kontekście problemów należy również wskazać wrastające obciążenia finansowe 
gminy. Mają one zewnętrzny charakter wynikający z krajowych przepisów prawa tym 
niemniej oddziałują na sprawność i możliwy zakres działań podejmowanych przez 
samorząd lokalny. Przykładem skali obciążeń jest kosztochłonność systemu oświaty, 
do którego gmina corocznie dopłaca do subwencji oświatowej kilkanaście milionów 
złotych (w 2019 -1 2  min). Na chwilę obecną stan finansów Gminy Zdzieszowice należy 
ocenić jako dobry, tym niemniej wskazanie obszaru finansów jako problemowego 
wynika wprost z możliwości potencjalnego ograniczenia wydatków o charakterze 
inwestycyjnym w kolejnych latach (szczególnie w kontekście mechanizmów 
umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych w budżetu UE na lata 2021
2027)._________________________________________________________________
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Potencjały to szanse rozwojowe i przewagi konkurencyjne, które stanowią aktualny atut gminy lub 

w przewidywanym czasookresie się nim staną. Potencjały rozwojowe mają kluczowe znaczenie 

z punktu widzenia zaprojektowania i osiągnięcia jakościowej zmiany z Gminie Zdzieszowice z punktu 

widzenia jej deficytów.

1

2

3

4

5

6

Prace nad opolskim odcinkiem magistrali kolejowej E30 trwają od września 2018 r. Cały czas 
utrzymany jest rozkładowy ruch pociągów. Dotychczas przebudowano już dwa tory na odcinku 
od Gogolina przez Zdzieszowice do Raszowej. Gotowa jest sieć trakcyjna. W Zdzieszowicach i 
Raszowej zainstalowano nowe rozjazdy, który pozwolą na płynne i bezpieczne przejazdy 
pociągów przez stacje. Ta największa na Opolszczyźnie inwestycja kolejowa (630 milionów 
złotych) znacznie skróci czas dojazdu z gminy zarówno do stolicy województwa, jak również 
Kędzierzyna-Koźla. Inwestycja o połowę skróci to czas podróży z Opola do Kędzierzyna /z 50 do 
25 min./. Zwiększy się również przepustowość linii. Inwestycja będzie stanowiła istotną szansę 
rozwojową dla Gminy Zdzieszowice w kontekście zarówno zwiększenia (poprawy) atrakcyjności 
osiedleńczej, jak również inwestycyjnej.
Silną stroną Gminy Zdzieszowice są prężnie funkcjonujące podmioty społeczeństwa 
obywatelskiego zarówno na obszarze miasta, jak również na terenach wiejskich. Ich łączna liczba 
wynosi 41, co stanowi w porównaniu do roku 2010 wzrost o blisko 40%. Warto szczególnie 
zwrócić uwagę na działalność Gminnej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Otwieranie się na tego typu inicjatywy świadczy o wprowadzaniu procesów opierających się o 
zasadę współrządzenia. _____
W kontekście jakości życia i atrakcyjności osiedleńczej dostrzega się znaczącą poprawę w 
kontekście działań infrastrukturalnych. Dotyczy ona: sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, 
gazyfikacji, modernizacji i remontów budynków użyteczności publicznej, estetyzacji przestrzeni 
publicznych czy tez działań prośrodowiskowych. Skala zmian jest widoczna wskazuje to również 
na możliwość silniejszego zaangażowania się w najbliższych latach w profesjonalizację i poprawę 
jakości w odniesieniu do świadczonych usług publicznych. Tutaj jako wyzwanie jawi się głównie 
polityka senioralna. Co więcej systematyczne poprawianie stanu infrastruktury staje się swoistą 
przewagą konkurencyjną gminy i elementem budowania jej wizerunku czy rozpoznawalności 
(przykładem jest chociażby renoma kąpieliska miejskiego).
Dostępność terenów inwestycyjnych poprzez widoczną szansę na zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej Gminy Zdzieszowice wpłynie istotnie na potencjał gospodarczy. Wskazywana 
monokultura gospodarcza gminy to kolejny argument stojący za koniecznością poszerzenia 
struktury gospodarczej oraz istniejącego rynku pracy (szczególnie w zakresie pracy spełniającej 
aspiracje i ambicje młodych mieszkańców). Jako potencjał należy wskazać powstanie Strefy 
Rozwoju Gospodarczego BOREK. Dostępny obecnie obszar to ponad 30 ha gruntów 
z uregulowanym planem zagospodarowania przestrzennego, pozwalającym na lokalizacje
inwestycji przemysłowych. ___________ ________  ___________________ ____________
Współtworzenie Aglomeracji Opolskiej i bliskość Kędzierzyna Koźla dwóch faktycznych 
ośrodków wzrostu na terenie województwa to ważny potencjał. Modernizacja linii kolejowej 
jeszcze mocniej zbliży wskazane ośrodki z Gminą Zdzieszowice. Synergia rozwoju gospodarczego 
może doprowadzić do skutecznego wykorzystania potencjałów związanych z działalnością 
przemysłową. Ważnym aspektem jest również współpraca terytorialna w ramach instrumentu 
ZIT realizowanego przez Aglomeracją Opolską jako mechanizm finansowania inwestycji oraz 
rzeczywistej integracji centralnego obszaru województwa. ________ __________________
Dostępność środków zewnętrznych w perspektywie 2021-2027 to szansa na skuteczne 
wykorzystanie wskazanych potencjałów, niwelowanie widocznych problemów oraz poprawę 
sytuacji społeczno-gospodarczej w kierunku wyznaczonym w dalszej części opracowania, a w 
szczególności w obrębie wizji.
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III Koncepcja rozwoju w perspektywie roku 2030

Wizja i misja rozwoju

Zaprezentowana w niniejszym rozdziale wizja rozwoju Gminy Zdzieszowice wyznacza przyszły 

pożądany wizerunek gminy w sensie aspiracji lokalnej społeczności i władz samorządowych. Wizja 

zawiera ogólny obraz zdzieszowickiego samorządu w roku 2030. Przedmiotowy rozdział jest po 

pierwsze syntezą potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a po drugie prezentowane zapisy ilustrują 

możliwości działania struktur samorządowych, organizacji społecznych oraz inwestorów 

i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na ternie gminy. Zapisy sformułowane 

w ramach wizji to w istocie deklaracja samorządu definiująca docelowy charakter Gminy Zdzieszowice 

w efekcie zaplanowanych na najbliższą dekadę przeobrażeń.

Do roku 2030 Gmina Zdzieszowice będzie samorządem 
stającym w pełni swoje zidentyfikowane potencjały, kapitał społeczny 
mieszkańców oraz nadążające się okoliczności prorozwojowe.

Gmina Zdzieszowice znacząco poprawiła poziom swojej atrakcyjności 
osiedleńczej oraz inwestycyjnej. Liczba mieszkańców wrasta, a struktura lokalnej 

gospodarki ulega stopniowej dywersyfikacji.

Samorząd zapewnienia efektywny system świadczenia usług 
Ślicznych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich mieszkańców w tym 
rodzin z dziećmi i seniorów. Jakość świadczonych przez gminę usług buduje 

wizerunek i markę Gminy Zdzieszowice.

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój terytorialny jest ważnym 
nem troski władz i mieszkańców, stąd w decyzjach inwestycyjnych 

preferowane są rozwiązania proekologiczne: ?

Gmina utrzymuje spójność terenów miejskich 
i wiejskich oraz gwarantuje wszystkim mieszkańcom dostęp do dóbr kultury, 

edukacji, sportu, rekreacji oraz skutecznie przeciwdziałająca wykluczeniu 
. v  . . społecznemu.

Przytoczona wizja rozwoju jest ukierunkowana na poprawianie jakości świadczonych usług publicznych 

i społecznych, są one obok potrzeb infrastrukturalnych kluczowe i to właśnie dzięki nim upatruje się 

poprawienia, a w dalszej perspektywie wzmacniania pozycji konkurencyjnej Gminy Zdzieszowice. 

Działania ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego, wysoką jakość infrastruktury publicznej 

i przede wszystkim na poziom świadczenia usług pozwoli w ujęciu kompleksowym na dokonanie 

znaczącego skoku rozwojowego jeżeli chodzi o kluczowe wyznanie jakimi są: zwiększenie liczby 

mieszkańców gminy oraz zapewnienie zróżnicowanego i atrakcyjnego rynku pracy. Na poziomie 

strategicznym dostrzega się bezpośrednie sprzężenie jakości życia z uruchomianiem skutecznych 

mechanizmów kreujących gminę jako destynację osiedleńczą oraz inwestycyjną.
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Z punktu widzenia misji (komplementarnej w relacji do wizji) jest kształtowanie gminy jako obszaru 

dynamicznego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, ukierunkowanego 

na zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu życia i wszechstronnego rozwoju przy zachowaniu 

zasobów środowiska naturalnego. W ujęciu lapidarnym misję Gminy Zdzieszowice można zdefiniować 

jako następujące założenie:

Wysoka jakość życia mieszkańców stanowi fundamentalne odniesienie dla wszystkich działań,
które podejmuje zdzieszowicki samorząd.

Zaprezentowana misja i wizja tworzy kluczową deklarację samorządu Gminy Zdzieszowice, która 

nadaje ramy dla konkretnych założeń planistycznych na poziomie strategicznym i operacyjnym. 

Z punktu widzenia logiki dokumentu, każdy ustalenie na poziomie działania / zadania / projektu czy 

przedsięwzięcia musi wpisywać się z treść misji i wizji rozwoju sformułowanej powyżej.
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Dziedziny wsparcia i cele strategiczne
Gmina Zdzieszowice to przykład samorządu, który w minionych latach, w okresie obowiązywania 

dwóch poprzednich strategii rozwoju, dokonał znaczącego postępu jeżeli chodzi o stan infrastruktury 

publicznej, a więc w obszarach bezpośrednio zależnych od gminy. Moment opracowania strategii 

pozwolił na dokonanie swoistej ewaluacji podjętych działań, a jej wynik jest pozytywny. Jednocześnie 

diagnoza wskazuje na wrastającą rolę działań związanych ze sferą usługową powiązaną z polityką 

senioralną, budowaniem atrakcyjności osiedleńczej czy też ograniczaniem skali oddziaływania 

niekorzystanych procesów społecznych. Co więcej moment partycypacyjnego, współtworzenia treści 

strategii jest ściśle powiązany z dwoma kluczowymi uwarunkowaniami zewnętrznymi. Pierwszym 

z nich jest kryzys związany z koronawirusem i nie znanym jeszcze w momencie tworzenie dokumentu 

skutkiem pandemii CON/ID-19 dla gospodarki światowej. Samorząd gminy jest w pewnym stopniu od 

tej sytuacji zależny i ten czynnik również był brany pod uwagę podczas tworzenia opracowania. Wśród 

skutków już znanych należy wskazać spadek dochodów budżetu gminy oraz wzrastający poziom 

bezrobocia oraz ubóstwa. Drugim czynnikiem są trwające ustalenia budujące szczegółowe ramy dla 

budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W sensie tematycznym istotny strumień środków będzie 

skierowany na tematykę środowiskową, przestrzenną oraz społeczną (tzw. projekty miękkie) związaną 

chociażby z polityką senioralną. Powyższe uwarunkowania były brane pod uwagę w trakcie tworzenia 

zapisów planistycznych niniejszej strategii.

Analizy trendów, przeprowadzone badania społeczne i terenowe pozwoliły na wypracowanie dziedzin 

wsparcia. Są one kompatybilne z brzmieniem wizji i misji natomiast hasłowo odnoszą się one po 

pierwsze do mieszkańców jako kluczowej grupy docelowej, po drugie do obszaru gospodarczego 

warunkującego kwestie socjalno-bytowe i wreszcie po trzecie, obszaru inwestycyjnego zawierającego 

w sobie najbardziej kosztochłonne zamierzenia Gminy Zdzieszowice w perspektywie roku 2030. Poniżej 

przedstawiono wymienione powyżej domeny planowania strategicznego.

Domena 1 * Jakość życia

Domena II * Gospodarka

Domena III Infrastruktura i środow isko
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Każda z domen strategicznych została zoperacjonalizowana poprzez sformułowanie celu 

strategicznego. Powstały katalog celów buduje strategiczny poziom interwencji.

Jakość życia * Cel strategiczny 

1.
Poprawa warunków życia 

i jakości usług świadczonych 
mieszkańcom

Gospodarka
Cel strategiczny 

2.
Wzmacnianie atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy oraz 

rozwijanie przedsiębiorczości

Infrastruktura 
i środowisko * Cel strategiczny

3.
Nowoczesna infrastruktura 

publiczna

Wyzwania stojące przed samorządem silnie korelują z jednej strony z problemami, które 

skatalogowano oraz zidentyfikowanymi potencjałami jako swoista baza / zasób umożlwiający poprawę 

/ zmianę / rozwój. W dalszej części zaproponowano katalog projektów kluczowych oraz działań 

przewidzianych do realizacji.
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Operacyjny poziom interwencji

Założenia planistyczne na poziomie operacyjnym składają się z dwóch poziomów pierwszym z nich jest 

katalog celów operacyjnych oraz działania na różnym poziomie konkretyzacji. Drugim natomiast są 

projekty kluczowe stanowiące zbiór najważniejszych przedsięwzięć / projektów, które są szczególnie 

ważne dla gminy w perspektywie horyzontu czasowego realizacji strategii przewidzianej do roku 2030. 

Poniżej zilustrowano indykatywny katalog projektów kluczowych. Ich kolejność nie ma charakteru 

wartościującego. Stanowią one natomiast filary działań, które mają podstawowe znaczenie

w perspektywie osiągania pożądanej zmiany i realizacji wyartykułowanej wizji.

1.

2.

3.

4.

5.

Zabezpieczenie potrzeb 
seniorów i osób z 
niepełnosprawnościami

Zrównoważony 
terytorialnie rozwój stref 
rekreacji i wypoczynku na 
terenie gminy

Uniezależnienie gminnego 
systemu gospodarki 
wodno-ściekowej

Usunięcie barier 
komunikacyjnych i 
funkcjonalnych w obrębie 
miasta

Modernizowanie sieci dróg 
gminnych i stworzenie 
systemu ścieżek 
rowerowych

Przedsięwzięcie polega na stworzeniu w gminie kompleksowej 
polityki senioralnej m.in. poprzez zabezpieczenie usług 
realizowanych przez domy dziennego pobytu i rozszerzenie ich 
oferty. Kolejnym aspektem jest utworzenie Domu Pomocy 
Społecznej o stacjonarnym charakterze oraz zabezpieczenie 
potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnością, w tym w 
zakresie rehabilitacji poprzez powołanie do życia 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Przedsięwzięcie będzie 
realizowane w partnerstwie z partnerami publicznymi 
i społecznymi, w tym z istniejącymi podmiotami.
W ramach przedsięwzięcia zostaną utworzone 
skoncentrowane terytorialnie strefy gier i zabaw 
w poszczególnych częściach miasta oraz miejscowościach. 
Place zabaw będą komasowały urządzenia zabawowe i pozwolą 
na zbudowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej 
o wysokiej jakości i najwyższych standardach.
W ramach przedsięwzięcia zakłada się systematyczne 
podejmowanie działań w kontekście domknięcia gminnego 
systemu gospodarki wodno-ściekowej. Kluczowymi projektami 
w przedstawionym zakresie jest zapewnienie dostaw wody 
z ujęć własnych gminy oraz dysponowanie własną oczyszczalnią 
ścieków.
Przedsięwzięcie polega na bezkolizyjnym połączeniu 
wschodniej i zachodniej części miasta ze sobą, które 
są rozdzielone przestrzennie przebiegiem linii kolejowej, która 
tworzy barierę funkcjonalną. Kluczowe w tym zakresie jest 
prowadzenie działań lobbingowych i kooperacja z partnerami. 
Projekt zakłada systematyczne realizowanie zadań związanych 
z drogownictwem, poprawą jakości stanu dróg lokalnych, 
również w formie partnerstw z zarządcami dróg nienależących 
do gminy. Dodatkowym komponentem projektu jest tworzenie 
systemu ścieżek rowerowych i wspieranie intermodalnych 
rozwiązań transportowych, takich jak park&ride, bike&ride 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
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Cel strategiczny 1.

Poprawa warunków życia i jakości usług 
świadczonych mieszkańcom

♦
Cel operacyjny 1.1

Rozwój usług edukacyjnych, 
opiekuńczych i zdrowotnych

U  Upowszechnienie opieki żłobkowej (rozbudowa żłobka) i wychowania

□  Modernizacja i popiawi wyposażenia placówek oświatowych
□  Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia oraz atrakcyjności

□  Wspieranie działań profilaktycznych w tym procramow edukacyjnych

□  Kreowanie lOzwoju polityki semorafnej uwzględnnjicej potrzeby 
starzejącej się populacji

U  Wspieranie rozwoju mfrastruktui y i wyposażenia jednostek 
opiekuńczych i wychowawczych

LI Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego,
LI Poszerzanie dostępu do usług zdrowotny! h, edukacyjny! h i

cJ Ffektywpe komuników mie oferty usługowej na terenie gminy, z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologu ’

Cel strategiczny 2.

Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej gminy 
oraz rozwijanie przedsiębiorczości

*
Cel operacyjny 2.1

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy 
Zdzieszowice

J  Przygotowywanie uzbrojonych teienow inwestycyjnych
J  Tworzenie i aktualizacja MPIP iowmpz w kontekście rozwoju

□  Tworzenie atrakcyjnych waiunkow do piowadzema działalnosu 
gospodarczej w pmime

J  Wspieranie i animowanie współpracy na rzecz budowy gospodarki 
opuiiej na wiedzy

□  Stworzenie systemu piofcśjoiialiicj obsługi inwestuiow krajowych t 
zagranicznych

J  Wspieranie i promocja aktywnosn zawodowej (iownit z nsob 
sHr j/ych)oraz piomocjd postawy przedsięhiunzp|

□  Dywersyfikacja struktury lokalnej gospodaiki poprzez wspieranie 
n.zwoju turystyki

Cel strategiczny 3.

Nowoczesna infrastruktura publiczna

Cel operacyjny 3.1

Rozwijanie infrastruktury publicznej na rzecz 
poprawy jakości życia w gminie

J  Modernizacje, pi zebudewy i rozbudowy sieci drogowej wraz z
mli.irtruktury towarzyszącej t

U  Utwardzanie nawierzchni dróg dojazdowych i podnoszenie 
slandaidu diop tiansportu rolnego

□  Wpiow lrizdme intermodalnych luzwiyzan tians|)ortowy<"h 
i komunikacyjnych (również we współpracy z PKP)

U  7dpesvtneiiie ojitym llncgu sy* temu w zakresie komunikacji

U  Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerow/Lh 
U  0|jtymaliZdC|d na rzecz zwięk- zen a |i'ynnosci r ichu na teienie

LI Modernizacja obiektów i uiz.jd’ en użyteczności publicznej oiaz 
obiektów administracyjnymi 

LI Be rli/dcjd zadań z zakre* u gminnego budowniLlw r
mn , kamowego w tym zapi winenie mieś, I ań socjalny J i 
i chronionych

□  Guspod Irka odpadami komunalnymi >
U  Prowad'eme dzialm lobbingowych ora, nawiązywanie wspolpiacy

> podmiotami zewnyliznymi w lonlekscio rozwiązywania 
problemów infrastrukturalnych 

U  Ro'Wijdine iioziomie informatyki ji i <_ylryzacji gminy 
U  Przygotowanie terenu pod ’ abudowy jednorodzinny 
U  Rozbudowa systemu jratkingow n r terenie gminy
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Cel strategiczny 1. Cel strategiczny 2.

Cel operacyjny 1.2

Rozwijanie usług ukierunkowanych na spędzanie czasu 
wolnego

Cel operacyjny 2.2

Budowa marki gminy jako ośrodka gospodarczego

□  Rewitalizacja Parku M iejskiego - Centralny Park Zabaw  .
i J  W spieranie'dzj.ałąlńoici kulturalnej organizacji pozarządow ych na

teren ie  gm iny takich jak O SP  czy KGW '
□  Rozw ijania działalności i zasobów  M iejsko-Gm innego O środka •

Kultury,Sportu  i Rekreacji,- - ‘ .. :
□  Realizacja zadań w  fam ach funduszu sołeckiego. : ^ i

| Q  •; f^pm acja d ŝjt^p.n ć̂ îr<bf<ąrxy.spctrędjuwej :<lld-.'ńn(ietSżkąńćć> :̂gmi'ny . ! 
! □ .  . .Tworzente pttestrzem  dla działalności artystycznej.i ku ltura lnej. . ■ j
• W sp ieran ie  działań n a rzecz  dziedzictw a kofturówęgO/UC2estnictw3:w; 
: k o jtu p e  ikultyw ow a.nie tradycji i 'zwyczajów lokalnych • H
□  Tw orzem e-w arunków -atrakcyjnego spędzanra

dzieci, cnłodziez i dorosłych ' ' I
□  Croposaianie m iejsc spędzania czasu w o ln e g o  takich Jak p lace  zab

czy te re n yz ie ło n e  ' -
□  Efejctywne kom unrkow anie-oferty spędzenia czasu w o lnego  na  

teren ie  gm iny rz w ykorzystaniem  now oczesnych „technologifc
□  Rozw ój* 1 o ferty  kultur alnej o raz  zasobów  Miejskiej i G m innej B iblio

.P u b liczn e j ’ ■
□  Proniocj a czytelńrctw a, zw iększew e atrakcyjności,-jakości

:...

□  Prom ocja gospodarcza i pozyskiw anie inw estorów  - 'W i'.  ■ ^c:-
□  Prom ocja terenów  inw estycyjnych, przygotow anie atrakcyjnej oferty

inwestycyjnej .
□  W sp ó łp raca  na rzecz rozwoju gospodarczego gm iny • • ■ . -

wm&

Cel operacyjny 1.3

Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego 
i bezpieczeństwa publicznego

[ □  Popraw a.p.oziom u bezpieczeństw a odczuw anego,przez m ieszkańców , 
rozbudow a m onitoringu w izyjnego ■ :

[ □  .D oppśażęnje O chotniczych Straży Pożarnych . --Y . ■ . . 
Zapew nienie now oczesnego i spraw nego  .systemu zarządzania 
kryzysow ego „ |

□  Rozw ijanie w olontariatu  i[ w spieranie rozw oju kapitału społecznego  
i w ięzi m iędzypokolen iow ych  . y  , ■: y. . ; |

I □  A n in iow anie  w spółpracy p o m ięd zy  organizacjam i' pozarządow ym i i
'a  sektorem  publicznym  ' i

; □  kształtow anie i prom ocja społeczeństw a obyw atelskiego w  m ediach. I 
' U  •.■Rpżwijanientecłian'rzm6vż partycypacyjriycłrzniibrzaj.ącyćh do  i
. . w łączania m ieszkańców  w  procesy d e c y zy jn e __________ 4 ..................... ]

Cel strategiczny 3.

Cel operacyjny 3.2

Poprawa stanu środowiska I efektywności 
____________energetycznej____________
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Cel strategiczny 1.

Poprawa warunków życia 
i jakości usług świadczonych 

mieszkańcom

Cel operacyjny 1.1

Rozwój usług edukacyjnych, 
opiekuńczych i zdrowotnych

W ramach domeny jakość życia pierwszorzędne znaczenie mają usługi 
edukacyjne, opiekuńcze i zdrowotne. Stanowią one istotną składową 

wydatków ponoszonych przez samorząd gminy oraz są usługami 
pierwszej potrzeby dla znacznej części mieszkańców. Z punktu widzenia 

zakresu warto wskazać potrzeby takie jak rozbudowa żłobka czy też 
termomodernizacja przedszkoli. Natomiast kluczowe znaczenie ma 

systematyczne podnoszenie jakości usług, których beneficjentami są 
dzieci, młodzież oraz z drugiej strony osoby starsze czy też osoby z 

niepełnosprawnościami. Proponowany w ramach celu operacyjnego 
zakres działań ma w istocie tworzyć ramy dla tworzenia takich polityk. 
Warto dodatkowo podkreślić, że zabezpieczenie potrzeb seniorów i 

osób z niepełnosprawnościami jest traktowane jako przedsięwzięcie o 
kluczowym znaczeniu dla Gminy Zdzieszowice.

Cel strategiczny 1.

Poprawa warunków życia 
i jakości usług świadczonych 

mieszkańcom

Cel operacyjny 1.2

Rozwijanie usług 
ukierunkowanych na spędzanie 

czasu wolnego

Coraz częściej sfera aktywności po pracy jest traktowana jako czynnik 
budujący atrakcyjność zamieszkiwania danego miejsca. Oczywiście 

kwestie mieszkaniowe i związane z rynkiem pracy mają 
pierwszoplanowe znaczenie tym niemniej oferta kulturalna, sportowa 

czy rekreacyjna to silny bodziec osiedleńczy i czynnik kształtujący opinie 
nad temat jakości życia w gminie przez mieszkańców. Z punktu widzenia 

Gminy Zdzieszowice po pierwsze należy zwrócić uwagę na wysoki 
standard już świadczonej oferty a po drugie warto odwołać się do 
projektu kluczowego mówiącego o zrównoważonym terytorialnie 
rozwoju stref rekreacji i wypoczynku na terenie gminy. Ponadto 

w ramach celu operacyjnego wskazuje się na wykorzystanie potencjału 
organizacji o kulturotwórczym charakterze oraz o nowoczesnym 

komunikowanie świadczonej oferty.

Cel strategiczny 1.

Poprawa warunków życia 
i jakości usług świadczonych 

mieszkańcom

Cel operacyjny 1.3

W zm acnianie społeczeństwa 
obywatelskiego i bezpieczeństwa 

publicznego

Poprawa warunków życia w gminie to poza podstawowymi usługami 
społecznymi i ofertą spędzania czasu wolnego również poziom 

odczuwanego bezpieczeństwa i silne więzi społeczne wpływające 
korzystnie na zachowanie ładu i porządku publicznego. W ramach 
działań prowadzone będą aktywności mające na celu wzmocnienie 

społeczeństwa obywatelskiego oraz wymiernego ograniczenia 
negatywnych zjawisk o charakterze społecznym takich jak niszczenie 

j mienia czy też zakłócanie porządku. Działania te w równomierny sposób 
obejmą teren całej gminy: obszar centralny -  miejski oraz tereny 

■ wiejskie  ̂co więcej zakłada się aktywne wykorzystanie potencjału 
społeczeństwa obywatelskiego oraz poszczególnych organizacji i grup 

środowiskowych. Osiągnięcie poprawy jakości życia jest ściśle 
: powiązane z efektywnym wdrożeniem zaproponowanej interwencji.
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Cel strategiczny 2.

Wzmacnianie atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy oraz 

rozwijanie przedsiębiorczości

Cel operacyjny 2.1

Wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej Gminy 

Zdzieszowice

Cel strategiczny 2.

Wzmacnianie atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy oraz 

rozwijanie przedsiębiorczości

Cel operacyjny 2.2

Budowa marki gminy jako 
ośrodka gospodarczego

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy wskazuje na 
ograniczony poziom rozwoju przedsiębiorczości, jest on silnie sprzężony 
z występowaniem monokultury gospodarczej oraz mimo identyfikacji 

konkretnych potencjałów, stosunkową niską atrakcyjnością 
inwestycyjną. Z punktu widzenia możliwości stojących przed 

samorządem Gminy Zdzieszowice zakłada się intensyfikację działań 
związanych z przyciąganiem inwestorów i rozbudową, zwiększeniem 

zróżnicowania lokalnego rynku pracy. Kluczowe znaczenie ma 
przygotowanie, a następnie komercjalizacja terenów inwestycyjnych, co 
jest powiązane z jednej strony z procesem planowania przestrzennego, 
a z drugiej natomiast ze skuteczną promocją. Interwencja w obszarze 

tworzenia warunków do rozwoju gospodarczego ma na celu 
uatrakcyjnienie lokalnego rynku pracy, który stanowi kluczowy element 

w kontekście zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych.

Kreowanie marki gospodarczej Gminy Zdzieszowice powinno się z jednej 
strony opierać na wykorzystaniu aktualnego przemysłowego profilu 
gospodarczego wprost wynikającego z funkcjonowaniem zakładów 
koksowniczych i związanej z tym sieci zależności. A z drugiej strony, 

niejako jednocześnie winno się bazować na poprawiającej się 
dostępności komunikacyjnej, ofercie terenów inwestycyjnych oraz 

dostępnych atrakcyjnych zasobach pracy. Przedmiotowy cel operacyjny 
jest komplementarny i ma stanowić efektywne narzędzie w kontekście 

zapisów celu operacyjnego 2.1 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
Gminy Zdzieszowice. Docelowo, w okresie wdrażania strategii, należy 
rozpatrywać gminę Zdzieszowice (w kontekście gospodarczym) jako 

ośrodek konkurujący o inwestorów nie tylko z sąsiednimi gminami ale 
również z największymi miastami Śląska Opolskiego.
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Cel strategiczny 3.

Nowoczesna infrastruktura 
publiczna

Cel operacyjny 3.1

Rozwijanie infrastruktury 
publicznej na rzecz poprawy 

jakości życia w gminie

Wątek infrastrukturalny pojawia się w strategii dość często. Jest on 
widoczny w obrębie przedsięwzięć kluczowych w postaci: usunięcia 

barier komunikacyjnych i funkcjonalnych w obrębie miasta 
oraz modernizowania sieci dróg gminnych i stworzenia systemu ścieżek 
rowerowych. Ranga tych działań jest bardzo wysoka natomiast warto 

zwrócić uwagę na aktualną dobrą ocenę infrastruktury publicznej 
w Gminie Zdzieszowice. Punkt wyjścia projektowanej interwencji 

: plasuje samorząd na stosunkowo dogodnej pozycji. Nie oznacza
to zmniejszenia skali potrzeb i zakresu dostępnych środków 

finansowych, natomiast wskazuje to w pewnym sensie na dobrostan 
i sprawne zarządzanie. W dłuższej perspektywie czasowej dużym 

wyzwaniem wydaje się zbudowanie gminnej polityki mieszkaniowej, 
która powinna być elementem silnie oddziałującym na potencjał 

osiedleńczy. Jest on ściśle powiązany z modernizacją linii kolejowej, 
która może wpłynąć na kreowanie Zdzieszowic jako ośrodka satelickiego 

(obrazowo nazywanego również sypialnią) dla chociażby Opola.

Cel strategiczny 3.

Nowoczesna infrastruktura 
publiczna

Cel operacyjny 3.2

Poprawa stanu środowiska i 
ef e kty w n ości e n e rgety czn ej

Nowoczesna infrastruktura to również tematy środowiskowe. Będące 
szczególnie istotnymi biorąc pod uwagę przemysłowy charakter Gminy 

Zdzieszowice oraz strumień środków, które będą przeznaczone 
z budżetu UE na ochronę środowiska naturalnego oraz adaptację 
do zmian klimatycznych. Jak wskazano w diagnozie pokrycie siecią 
kanalizacyjną i wodociągową jest bardzo wysokie. Skutkuje to tym, 

że w kontekście działań kluczowych przed gminą stoi wyzwanie 
związane z uniezależnienie gminnego systemu gospodarki wodno- 

ściekowej, które będzie elementem spajającym całą gospodarkę wodno- 
ściekową w gminie. Szerokie spektrum zaproponowanych kierunków 

działań ma docelowo promować rozwiązania ekologiczne oraz poprawić 
stan środowiska naturalnego. Należy nadmienić, że rozwijanie OZE, 

poprawa jakości powietrza czy też zachowanie bioróżnorodności to w 
istocie elementy, które bezpośrednio wpływają na odczuwaną jakość 
życia przez mieszkańców, a z drugiej natomiast wpływają na potencjał 
osiedleńczy gminy, którego wzrost jest bardzo istotny w perspektywie

roku 2030.
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IV System zarządzania strategią

System wdrażania

System zarządzania strategią opiera się w wymiarze ogólnym na trzech głównych elementach:

1 formułowanie strategii

2 wdrażanie strategii

3 monitoring rezultatów i warunków wdrażania strategii

Poniższy rysunek przedstawia zależności pomiędzy głównymi wymiarami zarządzania strategią:

System wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030 obejmuje szereg procesów 

niezbędnych do jego realizacji oraz podmioty i jednostki, które będą zaangażowane w ich 

implementację. Procesy wdrażania i zakres odpowiedzialności zaprezentowano poniżej:

® Przygotowanie projektu Strategii lub zmian do Strategii -  Burmistrz, eksperci zewnętrzni, Rada 
Miejska, organizacje, mieszkańcy,

® Wybór zadań do realizacji w ramach Strategii -  Burmistrz, Rada Miejska,

® Zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadań, umieszczenie poszczególnych zadań 
w budżecie oraz Wieloletnim Planie Finansowym -  Skarbnik, Burmistrz, Rada Miejska,

® Przygotowanie projektów od strony technicznej -  Urząd Miejski, jednostki organizacyjne i 
spółki podległe.

® Przygotowanie wniosków o dofinansowanie -  Urząd Miejski, jednostki podległe,

® Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego -  Urząd Miejski,
m

Nadzór nad realizacją projektów, rozliczenia, raporty -  Burmistrz, Urząd Miejski,
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“  Ewaluacja osiągania poszczególnych celów operacyjnych - Urząd Miejski, Burmistrz, Rada 
Miejska, dyrektorzy jednostek podległych.

We wdrażanie Strategii w zależności od typu projektu, będą również zaangażowane inne jednostki lub 

organy -  spółki komunalne lub jednostki organizacyjne.

Monitoring i ewaluacja

Planuje się następującą procedurę monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021

2030. Przegląd Strategii będzie przeprowadzany przez cały okres jej obowiązywania, przynamniej raz 

w roku. Wynikiem przeprowadzenia przeglądu będzie sprawozdanie zawierające informacje na temat 

zaawansowania poszczególnych zadań wybranych do realizacji w danym okresie.

n

Burmistrz, który jest odpowiedzialny za wdrażanie Strategii składa Radzie Miejskiej 

sprawozdanie z jej realizacji w ramach „Raportu o stanie Gminy Zdzieszowice", które 

przyjmowane jest lub odrzucane uchwałą Rady.

s Zmiany w dokumencie dokonywane będą uchwałą Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza 

po wydaniu stosownej opinii przez komisję (komisje) odpowiedniej dla danego typu zadania.

Ocena średniookresowa realizacji Strategii dokonana będzie corocznie w ramach raportu Burmistrza 

o stanie gminy. Jej celem będzie porównanie założonych w Strategii efektów jej wdrażania z faktycznie 

osiągniętymi wynikami. Na tej podstawie formułowane będą zalecenia na kolejne lata wdrażania 

Strategii. Ocena dokonywana będzie przez Burmistrza we współpracy z właściwymi referatami UM, 

które przedstawią ją do przyjęcia Radzie Miejskiej. Ocena końcowa zostanie przeprowadzona 

po zakończeniu całego okresu, w jakim realizowane mają być zadania ujęte w Strategii. Wnioski 

z oceny, sporządzone w trybie analogicznym jak dla oceny średniookresowej, posłużą jako 

rekomendacje w kolejnych procesach planowania strategicznego.

42

Id: B5FCFB3F-D785-4408-A426-770897I75FA4. Projekt Strona 42



Uzasadnienie
Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030 jest nadrzędnym dokumentem planistycznym 

gminy, który określa podstawowe kierunki rozwoju w perspektywie długookresowej. Dokument nakreśla wizję 
i misję Zdzieszowic oraz cele strategiczne i plany operacyjne na najbliższe lata. Strategia integruje plany 
rozwojowe i modernizacyjne, wynikające z wyzwań stojących przed samorządem. Wypracowane założenia 
skupiają się na konieczności rozwiązania najbardziej dotkliwych problemów dotykających mieszkańców oraz 
poprawy szeroko rozumianej jakości życia.

Podstawą prawną dla opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030 
jest Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., która w artykule 18 ust. 2, pkt 6 wskazuje na 
kompetencje rady gminy w zakresie uchwalania planów gospodarczych. Ustawa pozostawia samorządom 
dowolność w kwestii metody i formy opracowania tego rodzaju dokumentu.

Przyjęty program działania jest spójny z opracowaniami szczebla regionalnego oraz krajowego. 
Równocześnie w ramach Strategii uwzględniono możliwości wykorzystania zewnętrznego finansowania 
projektów rozwojowych, w szczególności w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021
2027. Strategię wyróżnia również podejście do oddolnego zarządzania społecznością lokalną, oznaczającą 
możliwość bezpośredniego reagowania na oddolne potrzeby mieszkańców.

Sporządził: Piotr Lebok

Zatwierdziła: Sabina Kurdyna
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