Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Popielów
z dnia 28 ﬆycznia 2016r.

Strategia Rozwoju
Gminy Popielów
na lata 2016-2020
z perspektywą do roku 2025

Popielów 2016

Osoby biorące udział w pracach nad powﬆaniem dokumentu

Moderatorzy, opieka merytoryczna, redakcja dokumentu:
dr inż. Marzena Szewczuk- Stępień
dr inż. Łukasz Dymek
mgr Katarzyna Witkowska
mgr Michalina Gruszecka

Opracowanie diagnoﬆyczne:
Inﬆytut Trwałego Rozwoju w Opolu

Uczeﬆnicy procesu planowania ﬆrategicznego:
Dionizy Duszyński - Wójt Gminy Popielów
Marieta Kupka - Zaﬆępca Wójta
Ilona Lenart - Sekretarz Gminy
Joanna Rudnik - Skarbnik Gminy
Elżbieta Bazylińska - Kierownik USC
Dominika Sienkiewicz - Zaﬆępca Kierownika USC
Grażyna Kuźnik - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy
Irena Michno - Inspektor ds. Programów Pomocowych i Rozwoju Wsi

Spis treści
Wﬆęp ..................................................................................................................................5
1. Diagnoza ﬆanu .............................................................................................................7
2. Wprowadzenie do części analityczno- poﬆulatywnej ...............................106
3. Kontekﬆowe umiejscowienie ﬆrategii ...........................................................108
4. Metodyka prac .........................................................................................................112
5. Analiza ﬆrategiczna .................................................................................................114
6. Wizja rozwoju ..........................................................................................................120
7. Plan operacyjny ﬆrategii: cele i zadania ..........................................................121
8. Wdrażanie, aktualizowanie, monitoring i ewaluacja ﬆrategii ................135
Bibliograﬁa ....................................................................................................................138

Strategia Rozwoju Gminy Popielów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025

Wﬆęp
Adminiﬆracyjnie teren gminy Popielów zajmuje powierzchnię 17 549 ha, co ﬆanowi
około 11% powierzchni powiatu opolskiego. Według danych Urzędu Gminy
w Popielowie na dzień 30.06.2015 r., gminę zamieszkiwało 8 180 osób.
Gminę tworzy 12 sołectw. Siedzibą władz gminy jeﬆ miejscowość Popielów, tutaj
również znajdują się niemal wszyﬆkie inﬆytucje i organizacje, które świadczą usługi
adminiﬆracyjne i publiczne. Pozoﬆałe miejscowości gminy to: Kaniów, Karłowice,
Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Nowe Siołkowice, Popielowska Kolonia, Rybna,
Stare Kolnie, Stare Siołkowice, Stobrawa.
Popielów posiada dobre połączenie drogowe z drogami wojewódzkimi nr 457 i 458.
Gmina znajduje się w bardzo korzyﬆnej lokalizacji względem autoﬆrady A4. Od
węzła autoﬆradowego Prądy, Popielów dzieli ok. 30 km. Gmina leży ok. 70 km od
Wrocławia i niewiele ponad 25 km od Opola. Przez teren gminy przebiega czynna
linia kolejowa Opole Groszowice – Wrocław Brochów o iﬆotnym znaczeniu przede
wszyﬆkim dla transportu towarowego.
Gmina Popielów aktywnie współpracuje z innymi samorządami terytorialnymi na
zasadach partnerﬆwa oraz w ramach członkoﬆwa w ﬆowarzyszeniach i związkach
gmin.
Gmina jeﬆ m.in. członkiem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, skupiającym
21 gmin województwa opolskiego. Współpraca w ramach ﬆowarzyszenia daje gminie
możliwość swoiﬆej kooperacji, której celem jeﬆ m.in. podniesienie atrakcyjności
inweﬆycyjnej obszaru oraz wzroﬆ jakości życia mieszkańców.
Dużym atutem gminy są walory środowiskowo-krajobrazowe, co ﬆanowi niebywałą
szansę na
rozwój sektora turyﬆycznego. Wynika to z faktu, iż znaczna część
zajmowanego przez gminę obszaru położona jeﬆ na terenie Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego oraz w dorzeczu Odry. Z tego względu, na obszarze gminy można
zaobserwować wiele ciekawych i unikatowych w skali kraju okazów fauny i flory
pozoﬆających pod ochroną. Uwarunkowania środowiskowe determinują zatem
rozwój turyﬆyki aktywnej, w tym przede wszyﬆkim pieszej i rowerowej.
Gmina Popielów oraz osoby i jednoﬆki odpowiedzialne za zarządzanie gminą oraz
rozwój lokalny są laureatami wielu preﬆiżowych nagród i wyróżnień w konkursach
o randze krajowej oraz międzynarodowej.
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1. Diagnoza ﬆanu
Jak gmina wygląda na tle innych konkurencyjnych obszarów? Jaki jeﬆ
ﬆan infraﬆruktury gminy? Co można powiedzieć o gospodarce
w gminie? Jak wygląda obraz społeczności lokalnej?
Diagnoza składa się z sześciu głównych części, w których przedﬆawiono
najważniejsze obszary rozwojowe gminy:
- część pierwsza: Położenie geograﬁczne oraz środowisko i zasoby naturalne,
ukazuje położenie gminy, aktualny ﬆan środowiska przyrodniczego, jego zasoby
i walory, jak również elementy chronione, jak np. park krajobrazowy, obszary
Natura 2000, Dolina Odry oraz Bory Stobrawskie. Opisano również ﬆan wód,
powietrza i gospodarki odpadami;
- część druga: Ludność i osadnictwo, opisana zoﬆała za pomocą wskaźników
demograﬁcznych. Oceniono również takie walory miejsca zamieszkania jak m.in.
sytuację mieszkaniową oraz relacje gminy z innymi samorządami lokalnymi;
- część trzecia: Gospodarka i rynek pracy, wskazuje na uwarunkowania rozwoju
gospodarczego gminy i dokonuje charakteryﬆyki lokalnego sektora
gospodarczego, w tym rolnictwa. Ponadto, za pomocą wskaźników
zaprezentowano charakteryﬆykę zatrudnienia mieszkańców oraz poziom
i ﬆrukturę bezrobocia w gminie;
- część czwarta: Infraﬆruktura techniczna i zagospodarowanie przeﬆrzenne; opisuje
sytuację mieszkaniową w gminie, układy komunikacyjne gminy z sąsiednimi
terenami, ośrodkami zewnętrznymi czy też szlakami, które mają wpływ na jej
rozwój oraz przedﬆawia zagospodarowanie przeﬆrzenne gminy;
- w części piątej: Infraﬆruktura społeczna, poruszone zoﬆały zagadnienia ochrony
dziedzictwa kulturowego. Oceniono takie walory miejsca zamieszkania jak m.in.
doﬆęp do kultury i sportu, poziom edukacji i ochrony zdrowia. Ze względu na
uwarunkowania środowiskowe ukazano duży potencjał turyﬆyczny gminy.
Przedﬆawiono także wyróżnienia i nagrody otrzymane przez gminę w licznych
konkursach dedykowanych jednoﬆkom samorządu terytorialnego;
- część szóﬆa: Stan ekonomiczny obszaru, opisuje kondycję ﬁnansową gminy, jej
zasoby, ﬆrukturę dochodów, wydatków oraz źródła pozyskiwania dodatkowych
źródeł ﬁnansowych i kierunki ich wydatkowania.
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Cel i zakres opracowania
Diagnoza społeczno-gospodarcza gminy Popielów opracowana zoﬆała w celu
zaprezentowania uwarunkowań rozwojowych wyﬆępujących w poszczególnych
kategoriach, w chwili przyﬆępowania do opracowania ﬆrategii gminnej.
Dane, zaprezentowane w dokumencie, zoﬆały wyselekcjonowane spośród wielu
doﬆępnych informacji, a kryterium ich doboru była przydatność przy opracowywaniu
ﬆrategii.
W sposób szczególny posiłkowano się naﬆępującymi źródłami:
- dokumentami i opracowaniami Urzędu Gminy w Popielowie,
- dokumentami ﬆrategicznymi i opracowaniami poziomu ponadlokalnego,
- danymi ﬆatyﬆycznymi.
W opracowaniu Diagnozy szczególnie przydatny był dokument Zmiana ﬆudium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego Gminy Popielów
z 2015 roku, będący aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przeﬆrzennego Gminy Popielów z 2005 roku. Nie mniej iﬆotne
były sprawozdania budżetowe oraz plany i programy dotyczące ochrony środowiska,
edukacji czy pomocy społecznej.
Korzyﬆano również z dokumentów o charakterze ponadlokalnym, głównie
Aglomeracji Opolskiej, powiatu oraz województwa opolskiego. Odrębnym źródłem
były wszelkie dane ﬆatyﬆyczne, które pozyskano m.in. z roczników ﬆatyﬆycznych,
jak również przeglądając zasoby Banku Danych Lokalnych czy Urzędu Statyﬆycznego
w Opolu.
Prezentując dane ﬆatyﬆyczne gminy Popielów większość informacji pokazano na tle
innych jednoﬆek (np. gmin wiejskich województwa opolskiego lub gmin wiejskich
w kraju ogółem). Starano się pokazywać wartości ﬆatyﬆyczne w pewnym okresie, po
to, aby można było odczytać trend w badanym zjawisku.

1.1. Położenie geograficzne oraz środowisko i zasoby naturalne
1.1.1. Warunki fizyczno-geograficzne obszaru
Położenie
Gmina Popielów jeﬆ gminą wiejską o charakterze rolniczym, położoną
w województwie opolskim, w północno-zachodniej części powiatu opolskiego. Gmina
graniczy od południowego wschodu z gminą Dobrzeń Wielki, od zachodu z gminami
powiatu brzeskiego: Lewinem Brzeskim, Skarbimierzem, Lubszą a od północy
z gminami powiatu namysłowskiego: Świerczowem i Pokojem. Gmina położona jeﬆ
w prawobrzeżnej, w ﬆosunku do Odry, części województwa opolskiego, na Nizinie
Śląskiej. Większa część (północna), położona pomiędzy rzeką Stobrawą i Żydówką, to
Równina Opolska. Mniejsza (południowa), przylegająca do Odry, to Pradolina
Wrocławska obejmująca szeroką na tym odcinku dolinę tej rzeki. Gmina Popielów
położona jeﬆ na hiﬆorycznej granicy Górnego i Dolnego Śląska.
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Mapa 1. Położenie gminy Popielów na tle Aglomeracji Opolskiej oraz województwa
opolskiego

Źródło: Aglomeracja Opolska

Obszar gminy Popielów należy do jednego z najniżej położonych i najmniej
zróżnicowanych hipsometrycznie obszarów w województwie opolskim. Większość
terenu leży na wysokości 150–170 m n.p.m. Badany obszar ma charakter typowo
nizinny. Wysokości względne osiągają tu lokalnie maksymalne wartości rzędu 30–
40 m, przeważają jednak deniwelacje 5–15 m, a w dnach dolin rzek (szczególnie Odry
i Stobrawy) dochodzą one jedynie do 3 metrów. Teren charakteryzuje się spadkami
poniżej 3°.
Warunki geologiczne
Dominującymi utworami powierzchniowymi w części wschodniej gminy są piaski
i żwiry wodnolodowcowe zlodowacenia środkowopolskiego, przedzielone piaskami,
żwirami i madami holoceńskimi Brynicy, Budkowiczanki i Stobrawy. w części
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zachodniej dominują piaski, żwiry miejscami gliny zlodowacenia środkowopolskiego.
w części południowej dominują mady rzeczne doliny Odry. Torfy wyﬆępują lokalnie
i częﬆo są przewarﬆwione oraz pokryte warﬆwą namułów użytkowaną łąkowo.
Większy obszar wyﬆępowania torfów zlokalizowano w lasach na północ od
miejscowości Stobrawa.
Najﬆarszymi utworami powierzchniowymi terenu są margle, wapienie margliﬆe
i piaskowce górnej kredy. Stanowią one dużą ciekawoﬆkę geologiczną – są najdalej
na północny zachód wysuniętymi wychodniami tych skał w województwie
opolskim, oddalonymi od ich zwartego wyﬆępowania o ok. 25 km (rejon Opola).
Utwory te wyﬆępują na powierzchni w dwóch miejscach: pomiędzy Budkowiczanką
i Stobrawą, w okolicach Starych Kolni i dawnej części Popielowa pod nazwą Kabachy
oraz w lesie przy drodze Karłowice – Nowe Kolnie.
Budowa geologiczna terenu ﬆworzyła uwarunkowania dla wyﬆępowania złóż
surowców mineralnych:
- kruszywa naturalnego do celów budowlanych i ﬁltracyjnych – w dolinie
Brynicy, na południe od Nowych Siołkowic,
- surowców ilaﬆych do produkcji ceramiki budowlanej – w Popielowie1.
‑

Warunki klimatyczne
Gmina Popielów leży w obrębie doliny Odry i końcowym odcinku doliny Stobrawy.
Jeﬆ to obszar o najłagodniejszych warunkach klimatycznych w województwie
opolskim, jak również w Polsce. Średnia temperatura roczna wynosi 8,5°C . Region
ten charakteryzuje się wszyﬆkimi cechami typowymi dla przejściowej, oceanicznokontynentalnej odmiany klimatu umiarkowanego i odznacza się małym
zróżnicowaniem termicznym.
Lato w gminie Popielów trwa ponad 90 dni, a bezzimie powyżej 290 dni. Liczba dni
w roku z temperaturą poniżej 0°C mieści się w przedziale od 60 do 75. Średnia
długość okresu bezprzymrozkowego wynosi poniżej 170 dni.
Pod względem opadów teren gminy nie należy do najzasobniejszych. Suma opadów
rocznych waha się między 600 a 700 mm, z czego na półrocze ciepłe (kwiecień –
wrzesień) przypada około 400–420 mm, natomiaﬆ na półrocze chłodne (październik –
marzec) około 200–250 mm.

Plan gospodarki odpadami Gminy Popielów na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011,
Popielów 2005 r., s. 13.
1
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Wykres 1. Opady w gminie Popielów
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Źródło: Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego Gminy
Popielów, Popielów 2015, s. 22

Przeważają wiatry z kierunków południowo - zachodniego (29,4%), zachodniego
(23,5%), południowego (17,1%) i północno-zachodniego (10,1%). Dni bez wiatru
ﬆanowią 8,1% roku.
Korzyﬆne warunki klimatyczne przejawiają się długością trwania sezonu
wegetacyjnego. Należy on do najdłuższych w Polsce i trwa około 240 dni, co ﬆwarza
bardzo korzyﬆne warunki rozwojowe dla form roślinnych i zwierząt. Szybsze
rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego i opóźnienie jego zakończenia sprawiają, że teren
jeﬆ korzyﬆnym miejscem przyﬆankowym dla migrujących ptaków2.

1.1.2. Zasoby i walory naturalne
Gleby
W gminie Popielów, oprócz dużej lesiﬆości tego terenu, znaczący udział mają gleby
przydatne do intensywnej produkcji rolnej. Użytki rolne zajmują tu powierzchnię
7 935 ha (46,9 % powierzchni ogólnej gminy), z czego grunty orne ﬆanowią ok. 70 %.
Walory rolniczej przeﬆrzeni produkcyjnej w gminie są jednak średnio dobre.
Struktura użytkowania gruntów rolnych przedﬆawia się naﬆępująco: grunty orne –
5 062 ha (ﬆan wg Wydziału Geodezji i Kartograﬁi Staroﬆwa Opolskiego na 2015 r.),
sady – ok. 5,46 ha; łąki – ok. 1 287,46 ha; paﬆwiska – ok. 105,72 ha (ﬆan wg danych
GUS, 2015 r.).
Warunki glebowe są tu bardzo urozmaicone. Najlepsze gleby (II klasy bonitacyjnej)
wyﬆępują głównie w dolinie Odry. Największe obszarowo kompleksy gleb dobrych
i średnich wyﬆępują w sołectwach: Rybna, Stobrawa, Kurznie, Popielów i Stare
Siołkowice. Sołectwami, na terenie których wyﬆępują najsłabsze gleby, są: Kuźnica

2Zmiana

ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego …, Popielów
2015, s. 22.
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Katowska, Kaniów, Lubienia i Nowe Siołkowice. Procentowy udział poszczególnych
klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni użytków rolnych przedﬆawia Tabela 13.
Tabela 1. Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni użytków rolnych
Klasa bonitacyjna gleby

Udział w ogólnej powierzchni użytków rolnych (%)

I

-

II

0,5

III

25,6

IV

23,9

V

20,4

VI

29,6

Źródło: Program ochrony środowiska dla Gminy Popielów na lata 2012 - 2015 z perspektywą do
roku 2019, Popielów 2013 r.

W pokrywie glebowej na terenie gminy dominują gleby VI klasy bonitacyjnej.
Wśród użytków zielonych dominuje IV klasa (44% ich powierzchni) oraz klasa V (35%).
Kompleksy trwałych użytków zielonych koncentrują się nad większymi ciekami
wodnymi. Gleby madowe, przeważnie gliniaﬆe, częﬆo podścielone piaskami zalegają
w dolinie Odry, a w pozoﬆałej części gminy dominują gleby bielicowe, rzadziej
brunatne. Ich skład mechaniczny to zwykłe piaski, niekiedy podścielone gliną.
W części północno-wschodniej przeważają gleby lżejsze, w południowej gleby
średnie 4.
Wody powierzchniowe i podziemne
Obszar gminy należy do dorzecza Odry i odznacza się dobrze rozwiniętą siecią wód
powierzchniowych. Głównym ciekiem odwadniającym teren gminy jeﬆ rzeka Odra,
która dla południowej części gminy ﬆanowi zlewnię bezpośrednią. Natomiaﬆ
centralna i północna część gminy odwadniana jeﬆ za pośrednictwem zlewni
cząﬆkowych rzeki Stobrawy, zasilanej w wodę przez Potok Smolnica (Czarna Woda),
Kluczborską Strugę i Budkowiczankę z lewoﬆronnymi jej dopływami: Brynicą
i Żydówką. Przez teren gminy przepływają jeszcze: ciek Polderowski, Fiszerka,
Kamionka i Stara Popielówka, które są dopływami w/w rzek5. Łączna długość rzek na
terenie gminy wynosi 83 km, natomiaﬆ rowy melioracyjne liczą 240 km.
W dolinach Odry i Stobrawy wyﬆępują zachowane ﬆarorzecza i małe oczka wodne,
zadrzewienia łęgowe i wilgotne łąki, co sprawia, że na tych terenach wyﬆępuje wiele
3Zmiana

ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego …, Popielów
2015, s. 19.
4

Tamże, s. 20.

5

Tamże, s. 21.
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chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Wartość przyrodniczą dolin
rzecznych w gminie Popielów wyróżniono przez poddanie większej części dolin
ochronie prawnej w formie parku krajobrazowego.
Gmina Popielów wchodzi w skład Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”. Wody
płynące: rzeki Odra, Stobrawa i Budkowiczanka na terenie LGR są użytkowane
i dzierżawione od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Opolu przez Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego Opole. w gminie działa Koło PZW Popielów.
Atrakcyjnymi łowiskami na terenie gminy jeﬆ m.in. „Żwirownia Nowe Siołkowice”,
rzeka Odra do Jazu Ujście Nysy, ﬆawy ﬆobrawskie oraz Starorzecze Odry na
Stobrawie.
Na terenie gminy Popielów znajduje się ponadto polder „Rybna” o powierzchni
825 ha i pojemności 12 mln m3. Stanowi on jeden z ważniejszych elementów ochrony
przeciwpowodziowej. Ponadto polder „Rybna” jeﬆ ważnym terenem z punktu
widzenia ochrony środowiska i przyrody. Leży w centrum obszaru wymienianego,
jako biocentrum i obszar węzłowy o randze międzynarodowej w europejskiej sieci
ekologicznej, opracowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody.
Zasoby bilansowe rzek w województwie opolskim zoﬆały określone przez Inﬆytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. w większości są one niekorzyﬆnie
rozłożone w czasie i przeﬆrzeni. Deﬁcyt wód wyﬆępuje w okresie największego
zapotrzebowania na wodę - w okresie wegetacyjnym, a okresy nadmiaru wód,
prowadzące do wezbrań i powodzi wyﬆępują wczesną wiosną lub w lecie.
Na obszarze gminy Popielów wyﬆępują liczne zasoby wód podziemnych
w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych, kredy i triasu (triasu środkowego
i dolnego), charakteryzujące się dobrą jakością.
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych to: GZWP 323 subzbiornik rzeki Stobrawa,
podlegający najwyższej ochronie (ONO) oraz GZWP 335 Krapkowice – Strzelce
Opolskie, podlegający wysokiej ochronie (OWO). GZWP 323 (powierzchnia 180 km2)
zalega pod doliną Stobrawy w jej dolnym odcinku na terenie gmin Popielów, Pokój
i Lubsza, natomiaﬆ GZWP 335 (powierzchnia 2050 km2) wchodzi swoim zasięgiem
w południową część gminy Popielów do wysokości dolnego odcinka doliny rzeki
Brynicy.

1 z 1142
13

Strategia Rozwoju Gminy Popielów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025

Mapa 2. Zasięg Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

Źródło: Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…,
Popielów 2015, s. 20

Szata roślinna
Szata roślinna gminy Popielów w porównaniu z innymi obszarami województwa
opolskiego cechuje się dużymi walorami floryﬆycznymi.
Gmina Popielów charakteryzuje się również wysoką lesiﬆością - zbiorowiska leśne
zajmują ok. 8511ha (48 %). Jeﬆ to prawie dwukrotnie więcej niż lesiﬆość
województwa opolskiego (27,08%) oraz więcej niż lesiﬆość powiatu opolskiego
ziemskiego (ok. 45,6%). Stawia to gminę Popielów wśród najbardziej zalesionych
gmin w województwie opolskim, o jednym z najwyższych wskaźników powierzchni
gruntów leśnych przypadających na l mieszkańca. Zbiorowiska nieleśne zajmują
ok. 52 % powierzchni gminy.
Bogactwo floryﬆyczne gminy związane jeﬆ różnorodnością siedlisk oraz ze znaczącym
udziałem ekosyﬆemów naturalnych i półnaturalnych w ogólnej ﬆrukturze
użytkowania gruntów. Wyﬆępuje tu szereg gatunków i zbiorowisk rzadko
spotykanych w województwie6.

6

Program ochrony środowiska dla Gminy Popielów na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku
2019, Popielów 2013 r., s. 11.
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Na terenie gminy Popielów ﬆwierdzono wyﬆępowanie 23 gatunków roślin
chronionych, w tym 14 gatunków roślin chronionych ściśle. Do roślin chronionych
ściśle należą m.in.: długosz królewski, centuria pospolita, gnieźnik leśny, kotewka
orzech wodny, kruszczyk siny7. Rośliny te znalazły się w Czerwonej Księdze
Gatunków Zagrożonych.
Wyﬆępowanie roślin chronionych i rzadkich związane jeﬆ przede wszyﬆkim
z obecnością odpowiednich ekosyﬆemów, przede wszyﬆkich obszarów wodnobłotnych i bogatych gatunkowo lasów liściaﬆych.
Świat zwierząt
Świat zwierząt gminy Popielów, pomimo znaczących przekształceń, jeﬆ bardzo bogaty.
Jego bogactwo wyraża się zarówno w różnorodności grup taksonomicznych jak
i ekologicznych. Obecne są tutaj zespoły fauniﬆyczne zasiedlające różnorodne
i skrajnie odmienne ekosyﬆemy, jak np. ekosyﬆemy leśne, łąkowe, wodne,
wydmowe, szuwarowe, namuliskowe, agrocenozy, urbicenozy. Duża ranga walorów
fauniﬆycznych, zwłaszcza w zakresie ptactwa doprowadziła do wyróżnienia na
terenie gminy oﬆoi fauny o randze międzynarodowej (dolina Odry oraz obszar
Natura 2000 – Grądy Odrzańskie). Obszar gminy z uwagi na bogatą sieć rzeczną
i obfitość zbiorników wodnych oferuje atrakcyjne środowiska dla rozrodu
i żerowania zwierząt 8.
Najciekawsze i najcenniejsze gatunki zwierząt wyﬆępujące na obszarze gminy
zagrożone w skali świata to przede wszyﬆkim: czerwończyk nieparek (Lycæna dispar),
kumak nizinny (Bombina bombina), rzekotka drzewna (Hyla arborea), bielik
(Haliæetus albicilla), modraszek nausitous (Maculmea nausithous), derkacz (Crex
crex), wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris), bóbr europejski (Caﬆor fiber), orzesznica
(Muscardinus avellanarius), wydra (Lutra lutra9).
Na terenie gminy działają dwa koła łowieckie „Odyniec” (Karłowice)
i „Łoś” (Popielów).Tereny łowieckie w gminie znajdują się w miejscowości m.in.
Kuźnica Katowska, Lubienia, Kaniów, Karłowice, Kurznie, Rybna , Stobrawa, Stare
Kolnie, Popielów.
Zasoby naturalne
Na terenie gminy znajduje się 5 udokumentowanych złóż surowców, w tym 2 są
eksploatowane. Zasoby surowców mineralnych reprezentowane są głównie przez
kruszywa naturalne (najzasobniejsze złoża) wyﬆępujące w obrębie doliny Odry.

7

http://popielow.pl/334/494/przyroda.html, doﬆęp: 29.07.2015 r.

Program ochrony środowiska dla Gminy Popielów na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku
2019, Popielów 2013 r., s. 17.
8

Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…, Popielów
2015, s. 24.
9
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Wyﬆępujące w gminie surowce zalicza się do grupy surowców skalnych należących
do kopalin pospolitych:
- kruszywa naturalne (3 złoża),
- piaski formierskie (l złoże),
- surowce ilaﬆe ceramiki budowlanej (l złoże).
W gminie Popielów ilość zasobów geologicznych w złożach kruszywa naturalnego
wynosi 21 552 tys. ton, a zasobów przemysłowych 1 325 tys. ton. Złoże surowców
ilaﬆych ceramiki budowlanej w Popielowie o zasobach geologicznych 48 tys. ton było
wykorzyﬆywane na potrzeby sąsiedniej cegielni.
Grunty zdegradowane i zdewaﬆowane na skutek eksploatacji surowców zajmują
w gminie 44,41 ha, w tym 37,32 ha to grunty zdewaﬆowane10.
Według ewidencji użytkowania gruntów użytki kopalne zajmują:
− Kurznie - 0,47 ha,
− Nowe Siołkowice – 5,66 ha,
− Popielów - 1,49 ha11.

1.1.3. Stan środowiska naturalnego
Zanieczyszczenia powietrza
Na terenie gminy Popielów brak jeﬆ dużych zakładów przemysłowych, co
korzyﬆnie wpływa na ﬆan powietrza atmosferycznego. Poziom emisji pyłów
i szkodliwych gazów w gminie Popielów wyznacza przede wszyﬆkim emisja niska
(gazy pochodzące z lokalnych kotłowni węglowych i przydomowych pieców
grzewczych) i emisja komunikacyjna (produkty spalania w silnikach samochodowych)
oraz napływ zanieczyszczeń z zewnątrz. Wpływy dużych zakładów przemysłowych
(w tym Elektrowni „Opole”) położonych w środkowej i wschodniej części
województwa opolskiego są w znacznym ﬆopniu łagodzone przez korzyﬆną różę
wiatrów (dominacja wiatrów zachodnich i południowych).
Stężenia dwutlenku siarki, na terenie powiatu opolskiego, w tym gminy Popielów,
jak i całego województwa opolskiego, już od wielu lat utrzymują się na bardzo
niskim poziomie. Biorąc pod uwagę rok 2011, można ﬆwierdzić, że nie wyﬆąpiły
przekroczenia ﬆandardów jakości powietrza uﬆalonych dla tego zanieczyszczenia.
Podobnie jak w przypadku dwutlenku siarki, ﬆężenia dwutlenku azotu otrzymane
w 2011 roku osiągnęły niski poziom i są porównywalne z uzyskiwanymi
w poprzednich latach. Wartości ﬆężeń średniorocznych dwutlenku azotu nie
przekroczyły dopuszczalnego poziomu subﬆancji. Jednakże na tle województwa,
powiat opolski wykazał znaczne wartości średnich ﬆężeń dwutlenku azotu.
Najwyższe średnie ﬆężenie dwutlenku azotu w województwie opolskim wyniosło
26,5 μg/m3 (ﬆacja pomiarowa w Namysłowie), lecz nie zoﬆał przekroczony roczny
dopuszczalny poziomu tej subﬆancji w powietrzu, który wynosi 40 μg/m3.
Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…, Popielów
2015, s. 25.
10

11

Tamże, s. 25.
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Zarejeﬆrowane w 2010 roku ﬆężenia benzenu w powiecie opolskim, również były
niskie i nie przekraczały rocznego poziomu dopuszczalnego (5 μg/m3)12 .
Uchwalony dla ﬆrefy opolskiej Program Ochrony Środowiska (POP) obejmuje
11 powiatów województwa opolskiego, w tym także powiat opolski, w którym
położna jeﬆ gmina Popielów. w dokumencie tym określono działania, których
realizacja powinna doprowadzić do osiągniecia wymaganej jakości powietrza.
Konieczne jeﬆ zidentyﬁkowanie przyczyn wyﬆępowania ponadnormatywnych ﬆężeń
poszczególnych zanieczyszczeń ze źródeł mających największy wpływ na jakość
powietrza. Warunkiem realizacji działań naprawczych są możliwości techniczne,
organizacyjne i ﬁnansowe ich przeprowadzenia. Dokument ten przyjęto ze względu
na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, PM 2,5 oraz
poziomu docelowego benzo(a)pirenu.
Strefę opolską zaklasyﬁkowano w oparciu o naﬆępujące założenia do naﬆępujących
klas:
- KLASA A - poziom ﬆężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu docelowego,
nie jeﬆ wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
- KLASA B – poziom ﬆężeń przekracza dopuszczalne wartości, lecz nie przekracza
wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić
obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich
wyﬆępowania (dotyczy wyłącznie pyłu PN 2,5);
- KLASA C – poziom ﬆężeń przekracza wartość dopuszczalną/ docelową lub wartość
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary
przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jeﬆ
opracowanie programu ochrony powietrza POP;
- KLASA C2 – poziom ﬆężeń przekracza wartość docelową uﬆanowioną dla pyłu
PM 2,5; należy dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych;
- K LA SA D 1 – p o z i o m ﬆ ę ż e ń o zo n u n i e p rz e k ra cz a p o z i o m u c e l u
długoterminowego, nie jeﬆ wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy
jakości powietrza;
- KLASA D2 – poziom ﬆężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego,
należy dążyć do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020.

Program ochrony środowiska dla Gminy Popielów na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku
2019, Popielów 2013 r., s. 47.
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Tabela 2. Wynikowe klasy ﬆrefy dla poszczególnych zanieczyszczeń w ﬆreﬁe, uzyskane
w ocenie rocznej w 2013 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów uﬆanowionych w celu
ochrony zdrowia.
Ochrona zdrowia
Strefa

Strefa
opolska

SO2

NO2

C6
H6

CO

O3
1)

O3
2)

PM1
0

Pb

As

Cd

Ni

B(a)
P

PM
2,5
3)

PM
2,5
1)

A

A

A

A

C

D2

C

A

A

A

A

C

C

C2

Źródło: Ocena jakości powietrza za 2013, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
Opole 2014 r.

1) wg poziomu docelowego,
2) wg poziomu celu długoterminowego
3) wg poziomu dopuszczalnego
Tabela 3. Wynikowe klasy ﬆrefy dla poszczególnych zanieczyszczeń w ﬆreﬁe, uzyskane
w ocenie rocznej w 2013 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów uﬆanowionych w celu
ochrony roślin.
Ochrona roślin
Strefa

Strefa opolska

SO2

NOx

O3
1)

O3
2)

A

A

C

D2

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Popielowie

1) wg poziomu docelowego,
2) wg poziomu celu długoterminowego
Na podﬆawie Oceny jakości powietrza za 2013 r. w województwie opolskim oraz
klasyﬁkacji ﬆref, obszar gminy Popielów w ramach „ﬆrefy opolskiej” zoﬆał
zakwalifikowany:
- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy a ze względu na poziom SO2, NO2,
C6H6, O3, Pb, As, Cd, Ni; do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych
poziomów subﬆancji PM10, B(a)P, PM 2,5 oraz do klasy D2 ze względu na
poziom O3;
- wg kryterium ochrony roślin do klasy a pod względem poziomu SO2, NO2; do
klasy C ze względu na poziom O31) oraz klasę D2 ze względu na poziom O313.
Stan czyﬆości wód podziemnych i powierzchniowych
Ze względu na ﬆopień przekształcenia antropogenicznego terenu gminy, wszyﬆkie
wody powierzchniowe narażone są na: zanieczyszczenia związane z wprowadzaniem
do rzeki ścieków komunalnych, zanieczyszczenia obszarowe spływające z wodami
opadowymi z terenów użytkowanych rolniczo, utwardzonych terenów
‑

13

Dane uzyskane z Urzędu Gminy Popielów.
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komunikacyjnych. Ochronie środowiska służą jednak oczyszczalnie ścieków
zlokalizowane na granicy miejscowości Stare Siołkowice oraz Popielów, a także
w Karłowicach.
Wody gruntowe pobrane do badań z otworów pomiarowych w Karłowiczkach
i Młyn w Lesie charakteryzowały się normami dla wód o najwyższej jakości.
Zagrożenia naturalne
Zagrożenia naturalne wyﬆępujące na obszarze gminy związane mogą być ze
zjawiskami meteorologicznymi, hydrologicznymi i biologicznymi. Podﬆawowym
czynnikiem meteorologicznym, ﬆwarzającym zagrożenie dla świata przyrody
ożywionej jeﬆ w szczególności ﬆosunkowo niski (ca 600 mm/rok) poziom opadów
atmosferycznych, wpływający na zasobność wód powierzchniowych, ﬆan ﬆosunków
wodnych w glebie użytków rolnych i leśnych, wynikające ﬆąd duże zagrożenie dla
wyﬆępujących mokradeł, zagrożenie pożarowe terenów leśnych, ogólne pogorszenie
warunków zdrowotnych głównych gatunków lasotwórczych oraz zagrożenie
szkodnikami owadzimi. z kolei wyﬆępujące lokalnie, okresowo, nawalne deszcze,
przy uwzględnieniu cech morfologiczno – geologicznych zlewni ﬆanowią przyczynę
zagrożeń powodziowych. Zagrożenia takie na obszarze gminy charakteryﬆyczne są
dla terenów zainweﬆowanych doliny Odry i Stobrawy oraz jej dopływów
prowadzących wody ﬆale bądź okresowo.
Iﬆotnym zagrożeniem dla wartości przyrodniczych w gminie jeﬆ naturalna sukcesja.
Na obszarach muraw i łąk, a także torfowisk poﬆępujące zaraﬆanie roślinnością
krzewiaﬆą a nawet drzewiaﬆą doprowadziło do radykalnego zmniejszenia
różnorodności biologicznej. Jeﬆ to skutek porzucenia gospodarki na tych obszarach,
w tym przede wszyﬆkim porzucenia koszenia i wypasania. w oﬆatnich latach
znaczącym zagrożeniem biotycznym dla naturalnej różnorodności biotycznej jeﬆ
ekspansja gatunków obcych rodzimej florze i faunie, w tym inwazyjnych gatunków14.
Obszary chronione
Większość terenu gminy Popielów (około 70%) podlega ochronie prawnej
w rozumieniu uﬆawy o ochronie przyrody.
Najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny gminy zoﬆały objęte ochroną
prawną w formie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (część północna
i południowo-zachodnia łącznie z fragmentem doliny Odry na południu) oraz oﬆoi
NATURA 2000 „Grądy Odrzańskie” i „Łąki koło Karłowic nad Stobrawą” (dolina
Odry i Stobrawy). w dalszym ciągu jednak na terenie gminy znajdują się jeszcze
obszary cenne pod względem przyrodniczym wymagające szczególnej ochrony
obszarowej bądź indywidualnej (fragmenty doliny Odry, Stobrawy, kompleksy
cennych przyrodniczo lasów i łąk)15.
Prognoza oddziaływania na środowisko, aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Dla
Gminy Popielów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, Popielów 2013, s. 30.
14

15

Tamże, s. 22.
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Stobrawski Park Krajobrazowy
Stobrawski Park Krajobrazowy zoﬆał powołany rozporządzeniem Wojewody
Opolskiego w 1999 roku na powierzchni 52 636,5 ha. Obejmuje teren dwunaﬆu gmin:
Dobrzenia Wielkiego, Dąbrowy, Kluczborka, Lasowic Wielkich, Lewina Brzeskiego,
Lubszy, Łubnian, Murowa, Pokoju, Popielowa, Świerczowa i Wołczyna. Położony jeﬆ
w dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy, Brynicy i Smortawy, i właśnie
w dolinach rzek znajdują się najcenniejsze przyrodniczo fragmenty parku. Zaliczają się
do nich położone wzdłuż Odry tereny lasów grądowych, łęgowych, podmokłych łąk
oraz porośnięte roślinnością wodną i bagienną ﬆarorzecza. Cenne są także doliny
pozoﬆałych rzek będące mozaiką łąk, pól, zadrzewień, kęp krzewów oraz sieci
kanałów melioracyjnych. Miejsca te wraz z kompleksami ﬆawów hodowlanych są
oﬆoją dla wielu rzadkich gatunków zwierząt (głównie ptaków) i roślin. w gminie
Popielów Stobrawski Park Krajobrazowy obejmuje ok. 70% powierzchni gminy –
wyłączona jeﬆ ﬆrefa zurbanizowana w południowo-wschodniej części oraz
intensywnie użytkowane grunty orne w okolicy Kurzni.
Z jednej ﬆrony walory przyrodnicze oraz kulturowe wyﬆępujące w granicach
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wskazują na wyjątkowość obszaru gminy
i mogą być wykorzyﬆane jako promocja regionu, z drugiej zaś ﬆrony zagadnienia
dotyczące ochrony tego krajobrazu spoczywają na barkach gminy oraz na samych
mieszkańcach i niosą ze sobą pewne ograniczenia przede wszyﬆkim
w zagospodarowaniu przeﬆrzennym16.
Natura 2000
Obszary Natura 2000 obejmują obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary
ochrony siedlisk oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej. w ramach
tych obszarów w gminie Popielów wyznaczono Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków
Grądy Odrzańskie oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – Łąki w okolicach
Karłowic nad Stobrawą.
OSO Grądy Odrzańskie PLB020002 zajmuje teren o powierzchni 19 999,3 ha
zlokalizowany w dolinie Odry i rozciągający się od Dobrzenia Małego po Wrocław.
Zoﬆał powołany w 2002 r. dla ochrony populacji rzadkich gatunków ptaków takich
jak kania czarna i ruda, muchołówka białoszyja, dzięcioł średni i zielonosiwy czy
derkacz (wyﬆępują tu co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika i Dyrektywy
Ptasiej oraz 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi), a także ich siedlisk, czyli
wyﬆępujących tu grądów, łęgów, zalewowych łąk i ﬆarorzecza. Znaczna część tej oﬆoi
znajduje się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą
PLH160012 zajmuje teren o powierzchni 933,5 ha zlokalizowany w dolinie Stobrawy.
Powołany zoﬆał w 2004 r. dla zachowania populacji wyﬆępujących tu chronionych
Prognoza oddziaływania na środowisko, aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Dla
Gminy Popielów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, Popielów 2013, s. 24.
16
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3 gatunków motyli: modraszka teleiusa, modraszka nausitousa i czerwończyka
nieparka. Stanowi on duży kompleks, kilkusethektarowy okresowo koszonych
użytków zaliczanych do rzędu Molinietalia cæruleæ. w czasie wezbrań wiosennych
może być miejscami podtapiane przez Stobrawę.
Obszary Natura 2000 obejmują swoim zasięgiem spore tereny przede wszyﬆkim
w południowej części gminy, wzdłuż Stobrawy oraz w okolicach Karłowic i Kuźnicy
Katowskiej. Ich uﬆanowienie w granicach gminy wskazuje na niezwykłe walory
przyrodnicze wyﬆępujące w granicach gminy Popielów oraz niesie ze sobą
ograniczenia dla mieszkańców i potencjalnych inweﬆorów wynikające z potrzeby
ochrony rzadkich gatunków flory i fauny.17
Pomniki przyrody
Na terenie gminy Popielów objęto ochroną 19 obiektów przyrodniczych. Wśród
pomników przyrody znajduje się: 6 grup drzew, 12 pojedynczych drzew i 1 głaz
narzutowy.

1.1.4. Jakość ochrony środowiska: ścieki, odpady przemysłowe
i komunalne
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Obszar gminy Popielów jeﬆ w całości zwodociągowany. w wodę mieszkańców
gminy zaopatrują dwa ujęcia wodne w Starych Siołkowicach oraz Kurzniach.
Siecią kanalizacyjną objęte są miejscowości Popielów, Stare Siołkowice, Nowe
Siołkowice, Karłowice, Kurznie, częściowo Stare Kolnie. w roku 2015 ukończono
budowę tranzytu od wsi Karłowice do oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach.
Na terenie gminy Popielów zlokalizowana jeﬆ jeszcze oczyszczalnia ścieków
w Karłowicach, jednakże ze względu na ﬆan techniczny przewidziana jeﬆ do
likwidacji
Gmina Popielów jeﬆ skanalizowana w 78,63% (ﬆan na 30.06.2015 r.). Priorytetowym
zadaniem jeﬆ całościowe skanalizowanie gminy. Obecnie trwają prace
architektoniczno-projektowe w tym zakresie. Szczegółowy opis zamieszczono w części
dotyczącej infraﬆruktury.
Odpady przemysłowe i komunalne
Od lipca 2013 r. gmina odpowiada za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim
terenie. Należy zauważyć, że już wcześniej na terenie gminy prowadzona była
uporządkowana gospodarka odpadami i mieszkańcy mieli możliwość selektywnego
zbierania odpadów, przekazywania odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych,
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Od 2013 r. dodatkowo umożliwiono
mieszkańcom zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji w tym zielonych. Odbiór

Program ochrony środowiska dla Gminy Popielów na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku
2019, Popielów 2013 r., s. 21.
17
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poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych na terenie całej gminy odbywa się
według harmonogramu zbiórek. Wprowadzone od 2013 r. przez gminę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniają niższe ﬆawki opłat dla
liczniejszych gospodarﬆw domowych .
Odpady zmieszane z terenu gminy transportowane są do zaﬆępczej inﬆalacji MBP
(Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu), w którym dokonuje się ich
przetworzenia i wydzielenia frakcji nadających się w całości lub części do odzysku18.
Gminy na swoim terenie odpowiadają za objęcie wszyﬆkich właścicieli
nieruchomości syﬆemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym
zapewnienie ich odpowiedniego odbioru i zagospodarowania. Natomiaﬆ
zagospodarowanie odpadów przemysłowych wytworzonych przez poszczególne
podmioty gospodarcze na terenie gminy należy do obowiązków ich wytwórcy, czyli
właściciela zakładu, który powinien posiadać odpowiednie zezwolenia i decyzje na
ich zagospodarowanie. Jednakże może zlecić ten obowiązek ﬁrmie mającej zezwolenia
na zbieranie odpadów. Firma ta bierze na siebie pełną odpowiedzialność za
wytworzone odpady i ich ewidencję.
Poniższa tabela obrazuje ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na
przeﬆrzeni oﬆatnich lat na terenie gminy.
Tabela 4. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Popielów na
przeﬆrzeni oﬆatnich lat w Mg
Lp.

Rodzaj odpadu

2011

2012
[Mg]

2013
[Mg]

2014
[Mg]

1

Zmieszane odpady / pozoﬆałości po
sortowaniu

1 349,23

1 483,20

1 395,06

1 469,4

2

Papier

53,24

39,00

60,70

68,3

3

Tworzywa sztuczne

41,91

46,70

64,77

87,0

5

Zmieszane odpady opakowaniowe

-

-

-

33,9

4

Opakowania wielomateriałowe

1,69

-

-

-

5

Szkło

19,11

86,80

115,74

156,9

6

Metale

0,003

4,02

0,01

-

7

Odpady kuchenne i ulegające
biodegradacji

-

-

86,88

242,9

8

Odpady wielkogabarytowe

20,71

39,90

82,84

63,0

18

Analiza ﬆanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów za 2014 rok,
Popielów 2015, s. 6.
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9

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

2,55

0,40

1,09

5,87

10

Odpady budowlane

-

-

3,14

20,8

11

Tekﬆylia

-

-

0,60

-

12

Odpady niebezpieczne

0,003

0,036

0,08

0,58

1 488,45

1 700,06

1 810,91

2 148,65

SUMA

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Popielowie
(dane prezentują ﬆan na 30.06.2015)

Pomimo widocznej tendencji wzroﬆowej w ilości selektywnie zbieranych odpadów,
z uwagi na wyznaczone w Rozporządzeniu Miniﬆra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie poziomów recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) poziomy
recyklingu, które z roku na rok są coraz wyższe, do 2020 r. należy osiągnąć 50%
poziom recyklingu papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła.
Na terenie gminy nie ma Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Efekt ekologiczny
Gmina Popielów poprzez wieloletnią realizację zadań proekologicznych i prowadzoną
edukację w tym kierunku uzyskuje efekt ekologiczny w poﬆaci:
- zwiększania ﬆopnia skanalizowania gminy,
- zwiększania ﬆopnia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
ﬆanowiących własność gminy;
- zmniejszenia emisji CO2 poprzez zaﬆosowanie efektywniejszych i bardziej
ekologicznych źródeł ciepła w obiektach komunalnych;
- zwiększenia wykorzyﬆania
odnawialnych źródeł energii zaopatrujących
w ciepło obiekty publiczne oraz wykorzyﬆywanych do oświetlania ulic.
Działania, których efekty wymieniono powyżej należy kontynuować z uwagi przede
wszyﬆkim na ciążących na gminie obowiązkach dotyczących m.in. skanalizowania
gminy, dotrzymania poziomów recyklingu, ograniczenia zużycia energii i emisji CO2
oraz zwiększenia ﬆopnia wykorzyﬆania OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).
Gmina Popielów opracowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który jeﬆ
dokumentem ﬆrategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny
gminy Popielów. Program ten zakłada rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,
poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie roli energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych. Działania w nim ujęte przyczynią się do realizacji celów, tj.:
- ograniczenia emisji CO2 w ﬆosunku do roku 1996;
- redukcji zużycia energii ﬁnalnej w ﬆosunku do roku 1996;
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
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Iﬆotą planu jeﬆ osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych
z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych oraz umożliwi gminie
ubieganie się o doﬁnasowanie ze środków Unii Europejskiej w perspektywie
ﬁnansowej 2014-2020.

1.2. Ludność i osadnictwo
1.2.1. Struktura demograficzna i procesy ludnościowe
Gmina Popielów jeﬆ siódmą co do wielkości gminą wiejską w powiecie opolskim
oraz dziesiątą wśród gmin wiejskich województwa opolskiego. Od roku 2009 liczba
ludności gminy syﬆematycznie maleje.
Wykres 2. Liczba ludności Gminy Popielów w latach 2007 – 201519
8500
8438

8461

8442
8396

8400

8326
8300

8298
8219

8200

8100

1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8203

2014

8180

2015

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie „Podsumowanie kadencji 2006 – 2010” Wójt Gminy
Popielów, Popielów 2010, „Podsumowanie kadencji 2010 – 2014”, Wójt Gminy Popielów,
Popielów 2014 oraz danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Popielowie

Największym sołectwem pod względem liczby ludności jeﬆ siedziba adminiﬆracji
gminnej, czyli sołectwo Popielów, w którym mieszka ponad 2 000 mieszkańców 20. Do
większych pod względem liczby ludności sołectw należą również Stare Siołkowice
i Karłowice. Pozoﬆałe sołectwa są wyraźnie mniejsze, liczba ludności waha się tam
w przedziale 200-500 –mieszkańców21. Najmniejsze sołectwo – Kuźnicę Katowską –
zamieszkuje 119 mieszkańców22. Liczbę ludności w poszczególnych sołectwach
przedﬆawiono w Tabeli 5.
Piramida płci i wieku mieszkańców gminy Popielów (Wykres 3) przyjmuje kształt
zbliżony do piramidy płci i wieku całego kraju. Wyraźnie zauważalne są dwa wyże
demograficzne. Pierwszy, tzw. wyż kompensacyjny, zaznacza się zwiększoną liczbą

19

Dane prezentują ﬆan na 30.06.2015 r.

20

Dane uzyskane z Urzędu Gminy w Popielowie, ﬆan na 30.06.2015 r.

21

Dane uzyskane z Urzędu Gminy w Popielowie, ﬆan na 30.06.2015 r.

22

Dane uzyskane z Urzędu Gminy w Popielowie, ﬆan na 30.06.2015 r.
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osób w wieku 50 – 60 lat i jeﬆ odpowiedzią na ludnościowe ﬆraty wojenne. Drugi
wyż demograﬁczny dotyczy osób w wieku 25 – 35 lat. Jeﬆ on związany
z wchodzeniem w dorosłość ludzi urodzonych w czasie pierwszego wyżu.
Tabela 5. Liczba ludności gminy Popielów w podziale na poszczególne sołectwa
Sołectwo

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Popielów

2203

2189

2173

2129

2114

2119

2091

2075

2061

Stare Siołkowice

2015

2014

2013

2024

1973

1961

1932

1942

1933

Karłowice

1325

1333

1321

1327

1325

1316

1316

1330

1331

Kurznie

499

507

510

518

510

506

513

503

505

Stobrawa

455

466

472

461

468

461

462

489

488

Lubienia

386

380

383

383

388

379

393

383

379

Nowe Siołkowice

420

433

433

435

424

430

407

395

396

Kaniów

342

338

331

332

338

336

324

322

321

Rybna

268

270

272

270

272

277

287

289

296

Stare Kolnie

228

232

235

232

230

237

230

223

223

Popielowska Kolonia

145

146

152

143

147

148

137

133

128

Kuźnica Katowska

152

153

147

142

137

128

127

119

119

RAZEM

8438

8461

8442

8396

8326

8298

8219

8203

8180

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Popielowie
oraz z opracowań: „Podsumowanie kadencji 2006 – 2010”, „Podsumowanie kadencji 2010 –
2014”

Pomiędzy wymienionymi wyżami zaznaczają się niże demograficzne – pierwszy,
przypadający na lata wojny i skutkujący zmniejszoną liczbą osób w wieku 70 – 75 lat.
Kolejny niż przypada na osoby w wieku 40 – 50 lat, kiedy to rodziny zakładały
osoby urodzone w czasie II wojny światowej.
Trzeci niż demograﬁczny zaznacza się w oﬆatniej dekadzie i jeﬆ związany
z podwyższeniem średniego wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko. Obserwowane
zmiany to efekt wyboru, jakiego dokonują ludzie młodzi decydując się najpierw na
osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz ﬆabilizacji ekonomicznej,
w drugiej zaś kolejności (około 30 roku życia) na założenie rodziny oraz jej
powiększanie.
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Wykres 3. Struktura płci i wieku mieszkańców gminy Popielów23

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych),
doﬆęp: 15.07.2015 r.

W Tabeli 6 przedﬆawiono gminne trendy demograﬁczne. Dla gminy Popielów
charakteryﬆyczna jeﬆ regresywna ﬆruktura wieku ludności tego obszaru, cechująca
się dużym udziałem osób ﬆarych i małym udziałem dzieci i młodzieży, przy
jednoczesnym utrzymaniu się udziału ludności w wieku produkcyjnym na podobnym
poziomie.

Kolorem niebieskim zaznaczono na wykresie przewagę liczebną płci w danym przedziale
wiekowym.
23
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Tabela 6. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8326

8298

8219

8203

Ludność gminy Popielów ogółem
Gmina Popielów

8438

8461

8442

8396

Ludność w wieku przedprodukcyjnym w % ludności ogółem
Gmina Popielów

17,93

17,4

16,9

16,7

16,3

16,1

15,9

15,8

Polska – gminy wiejskie

22,7

22,2

21,6

21,5

21,1

20,7

20,4

20,1

Ludność w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem
Gmina Popielów

65,0

65,2

65,4

65,5

65,7

65,6

65,4

64,9

Polska – gminy wiejskie

61,8

62,2

62,2

63

63,1

63,3

63,3

63,2

Ludność w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem
Gmina Popielów

17,1

17,4

17,7

17,8

18

18,4

18,7

19,4

Polska – gminy wiejskie

15,6

15,6

15,6

15,5

15,7

16,0

16,3

16,7

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych),
doﬆęp 16.07.2015 r. oraz danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Popielowie
Wykres 4. Wskaźnik obciążenia demograﬁcznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100
osób w wieku produkcyjnym)

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych),
doﬆęp: 15.07.2015 r.
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Pomimo, że na obszarach wiejskich kraju liczba osób w wieku przedprodukcyjnym
również spada, to jednak sytuacja gminy Popielów jeﬆ w tym zakresie bardziej
niekorzyﬆna.
W przypadku udziału ludności w wieku poprodukcyjnym, na przeﬆrzeni 8 lat, różnica
pomiędzy gminą Popielów a średnią dla obszarów wiejskich, pogłębiła się do prawie
5 punktów procentowych, co jeﬆ znaczną różnicą i świadczy o szybszym ﬆarzeniu się
społeczności lokalnej.
Biorąc pod uwagę obciążenie osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku
nieprodukcyjnym, gmina Popielów charakteryzuje się jednym z wyższych
wskaźników w skali gmin wiejskich w województwie opolskim. Oznacza to, że na
100 osób w wieku produkcyjnym przypadają ponad 54 osoby w wieku
nieprodukcyjnym (Wykres 4).
Gmina Popielów charakteryzuje się ujemnym przyroﬆem naturalnym. Liczbę urodzeń
i zgonów mieszkańców w latach 2007 – 2015 przedﬆawiono na Wykresie 5.
Przyroﬆ naturalny na 1000 ludności na obszarach wiejskich kraju odnotowuje
w oﬆatnich latach wartości dodatnie. Można by wiązać tą sytuację np.
z poszukiwaniem przez ludność dogodnego miejsca zamieszkania, z odpowiednią
przeﬆrzenią życiową. Obszary wiejskie województwa opolskiego, jako regionu
tradycyjnie migracyjnego, cechuje jednak ujemne saldo. w trend województwa
wpisuje się także gmina Popielów, gdzie wartości przyroﬆu naturalnego na 1000
ludności również są ujemne.
Wykres 5. Liczba urodzeń i zgonów oraz przyroﬆ naturalny mieszkańców gminy Popielów
w latach 2007 – 201524
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Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Popielowie
Uwaga: w zeﬆawieniu nie uwzględniono zgonów podopiecznych Centrum Opieki Paliatywnej
w Starych Siołkowicach

Saldo migracji zagranicznych w gminie Popielów od roku 2007 osiąga wartości
ujemne, co jeﬆ charakteryﬆyczne dla całego województwa. z analizy danych GUS
24

Dane prezentują ﬆan na 30.06.2015 r.
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oraz danych meldunkowych Urzędu Gminy w Popielowie wynika, że saldo migracji
wewnętrznych25 przyjmuje w oﬆatnich latach wartości dodatnie.
Tabela 7. Ludność gminy Popielów: przyroﬆ naturalny i saldo migracji na tle województwa
i kraju
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Przyroﬆ naturalny na 1000 ludności
Gmina Popielów

-0,7

2,8

-0,6

-0,1

-2,8

-1,0

-1,3

-2,0

Województwo
opolskie

-1,1

-0,6

-0,4

-0,7

-1,0

-1,2

-2,0

-1,2

Województwo
opolskie – gminy
wiejskie

-1,8

-0,4

-0,9

-0,6

-1,4

-1,1

-1,5

-1,1

Polska – ogółem

0,3

0,9

0,9

0,9

0,3

0,0

-0,5

0,0

Polska – gminy
wiejskie

0,7

1,4

1,2

1,3

0,8

0,6

0,2

0,7

Saldo migracji wewnętrznych
Gmina Popielów

1

2

-2

18

-17

4

2

9

Województwo
opolskie

-745

-439

-616

-671

-664

-437

-892

-691

Saldo migracji zagranicznych
Gmina Popielów

-39

-26

-15

-13

-20

-10

-44

-12

Województwo
opolskie

-3317

-2896

-1107

-1122

-1594

-1736

-2439

-1569

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych),
doﬆęp: 17.07.2015 r.

W konsekwencji migracji w gminie Popielów wyﬆępuje zjawisko eurosieroctwa,
określane jako skutek zagranicznej migracji zarobkowej jednego lub obojga rodziców,
w wyniku którego dziecko/dzieci pozoﬆają pod opieką drugiego współmałżonka,
dziadków, krewnych lub same.
Eurosieroctwo jeﬆ jedną z form sieroctwa społecznego, w której naﬆępują zaburzenia
relacji rodzic – dziecko w sensie kontaktu ﬁzycznego i/lub emocjonalnego oraz

25Według

deﬁnicji GUS: Zmiany miejsca zamieszkania (pobytu ﬆałego lub czasowego)
w obrębie kraju, polegające na przekroczeniu granicy adminiﬆracyjnej gminy, w tym: w przypadku gmin miejsko-wiejskich, - zmiany miejsca zamieszkania w obrębie gminy, z terenów wiejskich na miejskie lub odwrotnie.
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zakłócenia procesów socjalizacyjnych w rodzinie26 . Zjawisko to jeﬆ charakteryﬆyczne
dla całego województwa opolskiego.
W Tabeli 8 przedﬆawiono wyniki badań przeprowadzonych przez Publiczne Szkoły
Podﬆawowe (PSP) oraz Publiczne Przedszkola (PP) z gminy Popielów w zakresie
wyﬆępowania zjawiska eurosieroctwa. Badania przeprowadzone zoﬆały w roku
szkolnym 2013/2014.
Tabela 8. Zjawisko eurosieroctwa w gminie Popielów w roku szkolnym 2013/2014
Nieobecność
obojga
rodziców

Suma dzieci
objętych
zjawiskiem
eurosieroctw
a

% dzieci
objętych
zjawiskiem
eurosieroctw
a

Nazwa
jednoﬆki

Liczba dzieci
w jednoﬆce

Nieobecność
jednego
rodzica

Gimnazjum
Publiczne

202

2

0

2

1%

PSP Popielów

173

23

2

25

14%

PSP
Karłowice

108

24

0

24

22%

PSP Stare
Siołkowice

90

18

0

18

20%

PP Popielów

113

13

0

13

12%

PP Karłowice

50

2

0

2

4%

PP Stare
Siołkowice

65

12

0

12

18%

RAZEM:

801

94

2

96

12%

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych pozyskanych z Urzędu Gminy
w Popielowie

Jak wynika z powyższych danych w roku szkolnym 2013/2014 łącznie 12% dzieci
uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów było dotkniętych
zjawiskiem eurosieroctwa. w zdecydowanej większości dotyczyło to nieobecności
jednego rodzica. w szkole podﬆawowej w Karłowicach oraz Starych Siołkowicach,
a także w przedszkolu w Starych Siołkowicach problem eurosieroctwa dotyczył około
1/5 uczniów/przedszkolaków.

26

B. Walczak, Migracje poakcesyjne z perspektywy ucznia, Pedagogium Wyższa Szkoła
Pedagogiki Resocjalizacyjnej, ﬆr. 4-5, http://www.brpd.gov.pl/eurosieroctwo/Pedagogium.pdf
(doﬆęp: 17.07.2015 r.).
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1.2.2. Skład etniczny ludności
Na terenie gminy Popielów zamieszkuje mniejszość niemiecka. Jak wynika z danych
głównego Urzędu Statyﬆycznego w Warszawie, liczba mieszkańców gminy Popielów
należących do mniejszości niemieckiej uﬆalona na podﬆawie wyników Narodowego
Spisu Ludności i Mieszkań z 2011 roku wynosiła 1786 osób27 . Tym samym gmina
Popielów znalazła się na liście gmin, w których udział osób posiadających
obywatelﬆwo polskie i deklarujących przynależność do grupy narodowej lub
wspólnoty etnicznej wynosił co najmniej 20%.
Na terenie gminy aktywnie działa Towarzyﬆwo Społeczno-Kulturalne Niemców na
Śląsku Opolskim z Kołami w Popielowie oraz w Starych Siołkowicach. w szkołach
i przedszkolach w Popielowie i Starych Siołkowicach prowadzona jeﬆ nauka języka
niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej. w 2015 r. na terenie gminy
wprowadzone zoﬆały dwujęzyczne tablice z oznakowaniem miejscowości Popielów,
Stare Siołkowice, Nowe Siołkowice, Lubienia, Kaniów i Popielowska Kolonia, na
podﬆawie Uchwał Rady Gminy Popielów podjętych w 2013 r.
Na wielokulturowość gminy Popielów składa się zgodne funkcjonowanie obok
siebie ludności autochtonicznej, mniejszości niemieckiej oraz ludności napływowej
przybyłej na te tereny po 1945 r., co w znacznym ﬆopniu przyczynia się do bogactwa
i różnorodności lokalnych zwyczajów i tradycji.

1.2.3. Mieszkalnictwo
W zasobach mieszkaniowych na terenie gminy Popielów zdecydowanie dominuje
własność prywatna. Infraﬆruktura budowlana na terenie gminy jeﬆ zróżnicowana
pod względem wieku, powierzchni zabudowy, technologii wykonania, parametrów
energochłonności czy też przeznaczenia. Na terenie gminy wyróżnić można budynki
mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty pod działalność usługowohandlową i wytwórczą.
W ﬆrukturze osadnictwa gminy przeważają naﬆępujące typy zabudowy
mieszkaniowej: wielorodzinna, intensywna jednorodzinna, jednorodzinna
rozproszona.
Na obszarach wiejskich powierzchnia użytkowa (zarówno mieszkań ogółem, jak
również przeliczana na 1 mieszkańca) jeﬆ większa niż w miaﬆach, co jeﬆ zjawiskiem
naturalnym. Analizując dane ilościowe w podanej kategorii zauważyć należy, że
sytuacja gminy Popielów przedﬆawia się atrakcyjnie, na tle badanych obszarów
i ﬆan ten ma tendencję ﬆałą.

Dane pochodzą z pisma Głównego Urzędu Statyﬆycznego nr DRP-04-611/30/2014r z dnia
24.06.2014 r.
27
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Wykres 6. Średnia liczba izb przypadająca na mieszkanie
6,0

5,3

4,5

3,8

3,0

2008

2009

gmina Popielów

1

2010

2011

2012

województwo opolskie - gminy wiejskie

2013

Polska - gminy wiejskie

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych),
doﬆęp: 17.07.2015 r.

W Tabeli 9 zaprezentowane zoﬆały dane dotyczące zasobów mieszkaniowych
w gminie Popielów, a także powierzchni użytkowej przypadającej na 1 osobę oraz na
1 mieszkańca.
Tabela 9. Zasoby mieszkaniowe gminy Popielów
Rok

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2341

2346

2308

2311

2320

2501

2487

2499

2502

2511

Budynki mieszkalne w gminie
Gmina Popielów

2333
Mieszkania w gminie

Gmina Popielów

2493

Średnia liczba izb na mieszkanie
Gmina Popielów

5,0

5,0

5,1

5,1

5,1

5,1

Województwo opolskie – gminy wiejskie

4,7

4,7

4,9

4,9

4,9

4,9

Polska – gminy wiejskie

4,1

4,1

4,3

4,3

4,3

4,3

12

5

10

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania
Gmina Popielów

14

9

8

Przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 osobę w m2
Gmina Popielów

28,7

29,0

29,9

30,3

30,4

30,8

Województwo opolskie – gminy wiejskie

28,2

28,4

30,0

30,4

30,7

31,1
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Województwo opolskie

25,3

25,6

26,8

27,1

27,4

27,8

Polska – gminy wiejskie

25,4

25,7

26,5

26,8

27,1

27,5

Polska – ogółem

24,2

24,6

25,3

25,6

25,9

26,3

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2
Gmina Popielów

97,0

97,3

99,6

99,7

99,7

100,0

Województwo opolskie – obszary wiejskie

96,2

96,5

100,1 100,4 100,7

101,1

Województwo opolskie

77,3

77,5

79,4

79,6

79,8

80,1

Polska – obszary wiejskie

87,1

87,7

90,8

91,3

91,7

92,2

Polska ogółem

70,2

70,5

72,3

72,6

72,8

73,1

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych),
doﬆęp: 17.07.2015 r.

Średnia liczba izb w mieszkaniu przedﬆawiona na Wykresie 6 wskazuje na godną
przeﬆrzeń życiową dla poszczególnych mieszkańców. Sytuacja ta może być
wynikiem odpływu ludności (migracje ﬆałe) oraz migracjami zarobkowymi (głównie
za granicę).

1.2.4. Porozumienia i współpraca międzygminna
Gmina Popielów współpracuje z innymi gminami poprzez członkoﬆwo
w ﬆowarzyszeniach oraz organizacjach.
Gmina jeﬆ członkiem naﬆępujących ﬆowarzyszeń:
- Stowarzyszenie Gmin Aglomeracji Opolskiej – skupiające 21 gmin,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” – 11 gmin,
- Stowarzyszenie Stobrawski Zielony Szlak, działające jako Lokalna Grupa
Działania – 9 gmin,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 41 gmin polskich oraz 75
gmin czeskich,
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto Gmina Popielów, na zasadach partnerﬆwa współpracuje z jednoﬆkami
samorządu terytorialnego w ramach Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji
obejmującej obszar 10 gmin oraz w ramach Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi
(45 samorządów z Polski, w tym 5 z województwa opolskiego).
Gmina Popielów nawiązała i prowadzi współpracę partnerską z naﬆępującymi
samorządami :
- gmina Bad-Wurzach (Niemcy),
- gmina Rüdersdorf (Niemcy),
- gmina Bikal (Węgry),
- gmina Krakovany (Czechy),
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- gmina Senov u Noveho Jicina (Czechy),
- gmina Krakovany (Słowacja).
- miaﬆo Independence (Stany Zjednoczone Ameryki, ﬆan Wisconsin)
Współpraca ta ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie kultury, oświaty, sportu
oraz funkcjonowania ochotniczych ﬆraży pożarnych. Kooperacja opiera się na
cyklicznych spotkaniach oraz wyjazdach ﬆudyjnych. Gminy realizują
w partnerﬆwach różnego rodzaju projekty, ﬁnansowane ze środków własnych oraz
z funduszy unijnych. Dzięki współpracy, placówki oświatowe otrzymały wsparcie
ﬁnansowe, a jednoﬆki ﬆraży pożarnej gminy Popielów wyposażone zoﬆały
w specjaliﬆyczny sprzęt.

1.3. Gospodarka i rynek pracy
1.3.1. Struktura gospodarcza podmiotów działalności gospodarczej
W 2013 roku w gminie Popielów były zarejeﬆrowane w rejeﬆrze REGON 632
podmioty gospodarki narodowej. Zdecydowana większość (86%) to osoby ﬁzyczne
prowadzące działalność gospodarczą (545 podmiotów). Mimo rolniczego charakteru
gminy, jedynie 10% podmiotów prowadzi działalność związaną z rolnictwem,
leśnictwem, łowiectwem i rybactwem. Wśród podmiotów gospodarczych wiodącą
rolę odgrywają firmy usługowo-handlowe oraz firmy prowadzące drobną
działalność wytwórczą. Przeważają ﬁrmy prowadzące działalność remontowobudowlaną i inﬆalacyjną, handlowo-gaﬆronomiczną, wytwórczo-usługową
i produkcyjną28.
Podmioty gospodarki narodowej w gminie Popielów zarejeﬆrowane w rejeﬆrze
REGON według ﬆanu na koniec 2013 r. zaprezentowano w Tabeli 10.
Tabela 10. Podmioty gospodarki narodowej w gminie Popielów zarejeﬆrowane w rejeﬆrze
REGON (ﬆan na koniec 2013 r.)

Miejscowość
ﬆatyﬆyczna

28

Ogółem

W tym
osoby
fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą

Wg rodzajów działalności
Rolnictwo,
Przemysł
leśnictwo,
i
łowiectwo
budownictwo
i rybactwo

Pozoﬆała
działalność

1

Kaniów

20

17

3

7

10

2

Karłowice

109

95

14

42

53

3

Kurznie

46

42

6

25

15

4

Kuźnica
Katowska

6

6

3

2

1

www.popielow.pl, doﬆęp: 15.07.2015 r.
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5

Lubienia

27

24

2

10

15

6

Nowe Siołkowice

34

27

2

16

16

7

Popielowska
Kolonia

10

9

1

3

6

8

Popielów

173

142

17

58

98

9

Rybna

31

28

2

4

25

10

Stare Kolnie

19

18

2

4

13

11

Stare Siołkowice

129

113

7

41

81

12

Stobrawa

28

24

4

7

17

632

545

63

219

350

RAZEM

Źródło: Portret miejscowości ﬆatyﬆycznych w gminie Popielów, Statyﬆyczne Vademecum
Samorządowca, GUS, 2014 r.

Ponadto na terenie gminy Popielów pod koniec czerwca 2015 r. funkcjonowało
(zgodnie z danymi Krajowego Rejeﬆru Sądowego29) 17 ﬆowarzyszeń i organizacji
społecznych, z których żadna nie posiadała ﬆatusu organizacji pożytku publicznego.
Natomiaﬆ w rejeﬆrze przedsiębiorców znalazło się 16 podmiotów, w tym 3
spółdzielnie oraz 13 spółek handlowych.
Tabela 11. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

Podmioty gospodarki narodowej
ogółem w gminie Popielów
w latach 2010-2014

627

614

628

632

645

Sektor publiczny - ogółem

13

13

13

13

13

Sektor publiczny - pańﬆwowe
i samorządowe jednoﬆki prawa
budżetowego

9

9

9

9

9

Sektor prywatny - ogółem
w gminie Popielów w latach
2010-2014

614

601

615

619

632

29

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, doﬆęp: 1.07.2015 r.
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Sektor prywatny - osoby ﬁzyczne
prowadzące działalność
gospodarczą
w gminie Popielów w latach
2010-2014

543

529

542

546

550

Sektor prywatny - spółki
handlowe

19

19

18

18

20

Sektor prywatny - spółki
handlowe
z udziałem kapitału
zagranicznego

10

9

9

9

9

Sektor prywatny - spółdzielnie

4

4

4

4

4

Sektor prywatny ﬆowarzyszenia
i organizacje społeczne

14

14

15

15

16

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych),
doﬆęp: 17.07.2015 r.

W latach 2010 – 2014 liczba osób prowadzących działalność gospodarczą kształtowała
się na zbliżonym poziomie, odpowiednio 543 (2010), 529 (2011), 542 (2012), 546 (2013)
i 550 (2014). Według ﬆanu na 1.07.2015 r. ilość wpisów w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej w gminie Popielów plasowała się na
poziomie 563, z czego 374 przedsiębiorców ﬆanowią mężczyźni a 186 - kobiety.
Tabela 12. Liczba wpisów w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w gminie
Popielów (ﬆan na 01.07.2015 r.)
Status wpisu

Liczba wpisów dla głównego miejsca wykonywania
działalności

Aktywny

354

Działalność prowadzona wyłącznie

26

w formie spółki/spółek cywilnych
Wykreślony

137

Zawieszony

46

RAZEM

563

Źródło: Raport z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w gminie Popielów (wydruk
z dnia 1.07.2015 r.)

Ze względu na formę prawną podmiotów gospodarki narodowej, analizując sytuację
we wszyﬆkich jednoﬆkach wchodzących w skład Aglomeracji Opolskiej, to właśnie
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w gminie Popielów osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ﬆanowią
największy odsetek podmiotów (86,25%), przy średniej dla AO na poziomie 71,6%
oraz wartości dla Miaﬆa Opole na poziomie 65,4%. 30
Tabela 13. Podmioty gospodarki narodowej w rejeﬆrze REGON wg formy prawnej (2013)
W tym w % ogółem
Ogółem
Spółki
handlowe

Spółki
cywilne

Fundacje,
ﬆowarzyszenia

Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

2,8

4,4

2,4

86,2

632

Źródło: Aglomeracja Opolska w 2013 r., Urząd Statyﬆyczny w Opolu, Opole 2015, s. 47

Naturalną konsekwencją tego zjawiska jeﬆ fakt, iż najwięcej przedsiębiorﬆw, ze
względu na klasę wielkości, zaliczanych jeﬆ do podmiotów mikro, czyli
zatrudniających do 9 pracowników. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż na terenie
gminy zlokalizowane są jedynie dwa duże podmioty gospodarcze, które ﬆanowią
naturalne źródło zatrudnienia (Tabela 14).
Tabela 14. Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

627

614

628

632

645

0-9

608

596

609

614

624

10 - 49

16

16

17

16

19

50 - 249

3

2

2

2

2

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych),
doﬆęp: 17.07.2015 r.

W gminie Popielów najwięcej podmiotów - 22,3% prowadzi działalność w sekcji F
(według PKD 2007) czyli budownictwo. Najliczniej reprezentowane są ﬁrmy, które
w zakresie swojej działalności świadczą usługi posadzkarskie, tapetowanie,
tynkowanie, zakładanie ﬆolarki budowlanej, malowanie i szklenie, roboty
budowlane związane ze wznoszeniem budynków czy pozoﬆałe specjaliﬆyczne roboty
budowlane. Kolejną pod względem liczebności grupę ﬆanowią podmioty działające
w sekcji G (handel i naprawy) – 20,6%, w sekcji C (przetwórﬆwo przemysłowe) –
11,7%, w sekcji H (transport i gospodarka magazynowa) - 6,6%, a w sekcji |L (obsługa

30

Aglomeracja Opolska w 2013 r., Urząd Statyﬆyczny w Opolu, Opole 2015, s. 47.
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rynku nieruchomości) – 0,6%. Pozoﬆałe podmioty ﬆanowią ok. 38,2% wszyﬆkich
podmiotów w rejeﬆrze REGON.
Charakteryﬆykę prowadzonych działalności gospodarczych w latach 2010-2014
w podziale na poszczególne sekcje przedﬆawia Tabela 15.
Tabela 15. Podmioty gospodarki narodowej wg grup rodzajów działalności PKD 2007
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

627

614

628

632

645

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

68

67

62

63

44

Przemysł i budownictwo

219

216

226

219

232

Pozoﬆała działalność

340

331

340

350

369

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych),
doﬆęp: 17.07.2015 r.

Analizując liczbę podmiotów gospodarczych reprezentujących poszczególne branże,
widoczna jeﬆ specjalizacja gminy Popielów w zakresie działu 16 (produkcja
wyrobów z drewna oraz korka). Podobną charakteryﬆykę, tj. wysoki odsetek
(pow. 20%) ﬁrm w tej branży notują również gminy Izbicko, Łubniany, Murów oraz
Turawa.31
Wyróżnikiem rozwijającej się gminy są zarówno dobrze prosperujące, częﬆo
prowadzone rodzinnie od wielu lat ﬁrmy, ale także nowe podmioty zakładane przez
przedsiębiorczych mieszkańców tego terenu.
Tabela 16. Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejeﬆrowane wg sekcji (2013 r.)
w tym w % ogółem
Ogółem
Przetwórﬆwo
przemysłowe

35

11,4

Handel,
naprawa
Budownictwo
pojazdów
samochodowych

20

Transport
Obsługa rynku
i gospodarka
nieruchomości
magazynowa

14,3

5,7

-

Źródło: Aglomeracja Opolska w 2013 r., Urząd Statyﬆyczny Opolu, Opole 2015, s. 50

Nowo rejeﬆrowane podmioty gospodarcze w gminie Popielów są tworzone
w sekcjach dominujących w gminie. w latach 2010-2014 najwięcej podmiotów
zoﬆało utworzonych w sekcjach F (Budownictwo) – 63, G (Handel hurtowy
i detaliczny, naprawa pojazdów) – 42, M (Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna) – 26, C (Przetwórﬆwo przemysłowe) – 22, S i T (Pozoﬆała działalność
31

Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 - 2020, s. 107.
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usługowa) – 22, a (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) – 10, H (transport
i gospodarka magazynowa) – 10 oraz i (Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gaﬆronomicznymi) – 10.
Warte odnotowania jeﬆ, iż gmina Popielów obok gminy Turawa znalazła się
w gronie gmin w przypadku których znacznie spadła liczba nowo rejeﬆrowanych
podmiotów w ﬆosunku do przyjętego roku bazowego 2010. Tendencja ta zauważalna
jeﬆ na terenie całej Aglomeracji Opolskiej, jak i w mieście Opolu.
Obraz rozwoju gospodarczego gminy Popielów należy dopełnić prezentacją
wskaźników, które przedﬆawiają zachowania przedsiębiorcze. Dokonując bilansu
w latach 2010 – 2014 należy podkreślić nieznaczny, ale wzroﬆowy od roku 2011
charakter zeﬆawionych wskaźników. Należy mieć nadzieję, że tendencja ta będzie
przynajmniej zachowana przy jednoczesnym zwiększeniu zainteresowania
prowadzeniem podmiotów w formie fundacji czy ﬆowarzyszeń.
Tabela 17. Wskaźniki przedsiębiorczości dla gminy Popielów
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

Podmioty wpisane do rejeﬆru na 1000 ludności

76

75

77

77

79

Podmioty na 1000 mieszkańców w wieku
produkcyjnym

115,7

113,8

116,7

118,5

122,3

Osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą
na 1000 ludności

66

64

66

67

68

Osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą
na 100 osób w wieku produkcyjnym

10,0

9,8

10,1

10,2

10,4

Fundacje, ﬆowarzyszenia i organizacje społeczne
na 1000 mieszkańców

2

2

2

2

2

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych),
doﬆęp: 17.07.2015 r.

Biorąc pod uwagę dane dotyczące podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu
na 10 tys. ludności w województwie opolskim z podziałem na gminy obliczono
wskaźnik przedsiębiorczości. Gmina Popielów z wartością 775 uplasowała się znacznie
poniżej średniej wynoszącej dla gmin tworzących AO 875, przy czym najwyższy
wskaźnik wynosił 1700 dla Miaﬆa Opole.
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Tabela 18. Wskaźniki przedsiębiorczości w gminach Aglomeracji Opolskiej według ﬆanu na
koniec grudnia 2013 roku
Lp.

Gmina

Wskaźnik przedsiębiorczości

1.

Chrząﬆowice

914

2.

Dąbrowa

957

3.

Dobrzeń Wielki

910

4.

Gogolin

692

5.

Izbicko

688

6.

Komprachcice

1004

7.

Krapkowice

947

8.

Lewin Brzeski

964

9.

Łubniany

980

10.

Murów

702

11.

Niemodlin

1096

12.

Ozimek

729

13.

Popielów

775

14.

Prószków

876

15.

Strzeleczki

587

16.

Tarnów Opolski

729

17.

Tułowice

953

18.

Turawa

934

19.

Walce

584

20.

Zdzieszowice

662

21.

Miaﬆo Opole

1700

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (liczba podmiotów gospodarki
narodowej w przeliczeniu na 10 tys. ludności w województwie opolskim z podziałem na
gminy - ﬆan za 2013 r.)

Gminie potrzebni są nowi inweﬆorzy, bo dzięki zewnętrznemu kapitałowi możliwe
ﬆanie się efektywniejsze wykorzyﬆanie lokalnego potencjału ludzkiego i skuteczna
walka z bezrobociem. Gmina Popielów wspiera rozwój przedsiębiorczości oraz
powﬆawanie nowych podmiotów gospodarczych na swoim terenie poprzez pakiet
zachęt, na które składają się m. in.:
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- polityka podatkowa (ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
inweﬆujących na terenie gminy);
- zagospodarowanie przeﬆrzenne – obowiązujące plany zagospodarowania
przeﬆrzennego dla 100 % powierzchni gminy posiadają wydzielone obszary do
prowadzenia działalności gospodarczej. Są to naﬆępujące tereny: działalności
gospodarczej, obiektów produkcyjnych i składów, zabudowy rzemieślniczej,
zabudowy usługowej, zabudowy mieszanej, mieszkaniowo usługowej,
eksploatacji powierzchniowej, zabudowy zagrodowej, obsługi produkcji
w gospodarﬆwach rolnych;
- zarządzanie mieniem gminnym (uchwała Rady Gminy Popielów XVI/109/2008
z dnia 21 lutego 2008 r. z późn. zm. w sprawie określenia zasad nabywania,
zbywania, obciążania nieruchomości ﬆanowiących własność gminy Popielów
oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata);
- promocja przedsiębiorczości – organizowanie spotkań i szkoleń dla
przedsiębiorców i osób chcących założyć ﬁrmę; na spotkania zapraszani są
pracownicy: Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Fundacji Rozwoju Śląska,
Izby Gospodarczej „Śląsk”, Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu czy inkubatorów
przedsiębiorczości;
- udzielanie informacji gospodarczej
przedsiębiorcom przez merytorycznie
przygotowanych pracowników Urzędu Gminy w Popielowie: ﬆanowisko
ds. działalności gospodarczej, ﬆanowisko do spraw budownictwa i inweﬆycji
oraz ﬆanowisko do spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem;
- pomoc w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych (informowanie o możliwościach
uzyskania wsparcia ﬁnansowego np. funduszy europejskich).
Jednocześnie prowadzony jeﬆ lobbing na rzecz rozwoju małych i średnich
przedsiębiorﬆw w gminie, w szczególności w celu pozyskania nowych inweﬆorów.
Służy do tego m. in. przygotowana prezentacja multimedialna terenów
inweﬆycyjnych obejmująca opisy terenów inweﬆycyjnych w 3 wersjach językach
(polski, angielski, niemiecki), graﬁkę oraz zdjęcia tych miejsc.
Tworzenie dogodnego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości to również działalność
samorządu lokalnego związana z przygotowaniem odpowiednich terenów
inweﬆycyjnych. Najbardziej pożądaną lokalizacją są oczywiście Specjalne Strefy
Ekonomiczne. Nie obejmują one terenów gminy Popielów. Tereny przeznaczone na
potrzeby nowej aktywności gospodarczej, w szczególności w obszarze turyﬆyki,
rolnictwa czy przemysłu rolno-spożywczego znajdują się niemal w każdej
miejscowości. Natomiaﬆ kompleksowo przygotowane tereny inweﬆycyjne znajdują
się w miejscowościach Nowe Siołkowice, Karłowice i Stare Siołkowice.
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Tabela 19. Oferta terenów inweﬆycyjnych gminy Popielów (ﬆan na czerwiec 2015 r.)
Wyszczególnienie

Przeznaczenie

Nowe Siołkowice

usługi sportu
i rekreacji,
zabudowa
letniskowa

Karłowice

działalność
produkcyjnousługowa

Karłowice

działalność
produkcyjnousługowa

Stare Siołkowice I

działalność
produkcyjnoskładowa,
usługi
techniczne,
transportowe,
logiﬆyczne
i inne (prod.
roślinna)

Stare Siołkowice
II

działalność
produkcyjnoskładowa,
usługi
techniczne,
transportowe,
logiﬆyczne
i inne (prod.
roślinna)

Własność

Stan
skomunikowani
a

Infraﬆruktura

Powierzchnia

gmina
Popielów

droga gminna
szer. 4m,
30 km od
autoﬆrady A4,
12 km od drogi
krajowej nr 94

sieć
telefoniczna,
energetyczna,
wodociągowa
i kanalizacyjna

8 ha

gmina
Popielów

droga
powiatowa szer.
5m,
35 km od
autoﬆrady A4,
16 km od drogi
krajowej nr 94

sieć
energetyczna,
wodociągowa
i kanalizacyjna

3,53 ha

gmina
Popielów

droga
powiatowa
i gminna szer.
5m, 35 km od
autoﬆrady A4,
16 km od drogi
krajowej nr 94

sieć
energetyczna,
wodociągowa
i kanalizacyjna

0,33 ha

właściciele
prywatni

droga
wojewódzka
nr 457 szer. 7m,
30 km od
autoﬆrady A4,
12 km od drogi
krajowej nr 94

sieć
telefoniczna,
energetyczna,
wodociągowa
i kanalizacyjna

8,25 ha

gmina
Popielów

droga
wojewódzka
nr 457 szer. 7m,
30 km od
autoﬆrady A4,
12 km od drogi
krajowej nr 94,

sieć
telefoniczna,
energetyczna,
wodociągowa
i kanalizacyjna

2,32 ha

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie Oferta inweﬆycyjna Aglomeracji Opolskiej, Opole
2015, s. 23-24 oraz danych pozyskanych z Urzędu Gminy w Popielowie

Od dobrze przygotowanych i odpowiednio promowanych terenów inweﬆycyjnych
zależy możliwość pozyskania inweﬆorów, rozwój gminy i walka z bezrobociem. Nie
bez znaczenia jeﬆ potrzeba doﬆosowania rozwoju przeﬆrzennego i gospodarczego
gminy do cech środowiska naturalnego w celu zapewnienia równowagi ekologicznej,
ale jednocześnie potrzeba efektywniejszego wykorzyﬆania walorów przyrodniczych
gminy i wyznaczenie nowych terenów pod rozwój turyﬆyki. Dodatkowo dla rozwoju
gospodarczego nie bez znaczenia jeﬆ przynależność gminy do Aglomeracji Opolskiej.
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Stwarza to możliwość rozwoju gospodarczego zarówno całej gminy jak i prywatnych
działalności z różnych branż zarówno usługowych, jak i produkcyjnych. Gmina
Popielów nie jeﬆ gminą, która mogłaby pełnić rolę tzw. „sypialni” dla Opola czy
Brzegu, dlatego tym ważniejsze jeﬆ więc ukierunkowanie gminy na wspieranie
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz pozyskiwanie nowych inweﬆorów przy
równoczesnym wykorzyﬆaniu walorów przyrodniczych.32

1.3.2. Przemysł i budownictwo
Potencjał produkcyjny gminy Popielów można łączyć z bliskością surowców, w tym
surowca drzewnego (wysoka lesiﬆość terenu gminy) czy surowców mineralnych
(złoża kruszyw naturalnych), jednak z uwagi na wyﬆępujące tereny ochrony przyrody
(Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000), potencjał turyﬆyczny oraz znaczne walory
krajobrazowe w gminie preferowane są nieprzemysłowe kierunki rozwoju czyli
działalności gospodarcze nie wpływające negatywnie na środowisko naturalne.
Na terenie gminy Popielów zlokalizowanych jeﬆ niewiele zakładów przemysłowych.
Działalność prowadzą tu głównie ﬁrmy budowlane oraz zajmujące się handlem
hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych. Firmy te prowadzone
są w charakterze małych zakładów produkcyjno-usługowych. Tereny zabudowy
techniczno-produkcyjnej na terenie gminy ﬆanowią niewielki odsetek. Największa
koncentracja tych obiektów znajduje się w miejscowościach Popielów i Karłowice.33
W zakresie budownictwa zaprezentowane dane charakteryzują prowadzone w gminie
procesy inweﬆycyjne w podziale na nowo oddane budynki mieszkalne
i niemieszkalne, z charakteryﬆyką ze względu na powierzchnię i rodzaj inweﬆora.
Tabela 20. Budynki nowe oddane do użytkowania
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

11

10

6

21

11

Mieszkalne

8

6

5

10

9

Niemieszkalne

3

4

1

11

2

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych),
doﬆęp: 17.07.2015 r.

Rokiem budowniczego boomu w gminie Popielów był rok 2013, w którym oddano aż
21 nowych budynków, w tym 10 mieszkalnych i 11 niemieszkalnych. Pozoﬆałe lata
rozpatrywanego okresu charakteryzuje umiarkowana i porównywalna aktywność.

Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…, Popielów
2015, s. 88.
32

33

Tamże, s. 16.

1 z 1 142
43

Strategia Rozwoju Gminy Popielów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025

Analizując typ inweﬆora, należy odnotować, iż w przypadku mieszkań generalnie są
to indywidualne inweﬆycje budowlane. Wyjątkiem był rok 2011, w którym oddano
do użytkowania 6 nowych mieszkań komunalnych.
Tabela 21. Mieszkania oddane do użytkowania
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem, w tym

8

12

5

10

9

Powierzchnia

1335

1304

818

1786

1662

Indywidualne

8

6

5

10

9

Powierzchnia

1335

959

818

1786

1662

Komunalne

0

6

0

0

0

Powierzchnia

0

345

0

0

0

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych),
doﬆęp: 17.07.2015 r.

Wśród nowo budowanych obiektów niemieszkalnych dominują budynki
gospodarﬆw rolnych, w latach 2010-2014 powﬆało 8 takich obiektów. w latach 2011
i 2013 powﬆały nowe budynki kultury ﬁzycznej oddane do użytku przez gminę.
W latach 2010-2014 Urząd Gminy w Popielowie przeprowadził szereg inweﬆycji
i remontów w celu podniesienia jakości infraﬆruktury gminnej na łączną wartość
ponad 33 mln zł, z czego ponad 60% (tj. kwotę 20 mln zł) ﬆanowiło doﬁnansowanie
zewnętrzne (środki RPO WO 2007-2013, PROW 2007-2013, Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej, środki z budżetu pańﬆwa – w szczególności MSWiA, WFOŚ i inne)34 .
Przeprowadzone inweﬆycje miały różnorodny charakter oraz zakres a dotyczyły:
- budowy infraﬆruktury kanalizacyjnej (4 zadania),
- budowy infraﬆruktury sportowej i sportowo-rekreacyjnej (5 zadań),
- budowy i remontów infraﬆruktury drogowej (15 zadań),
- termomodernizacji i wykorzyﬆania odnawialnych źródeł energii (6 zadań),
- podniesienia bezpieczeńﬆwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego
(7 zadań),
- podniesienia jakości życia mieszkańców (18 zadań), w tym budowa mieszkań
socjalnych, modernizacja miejsc spotkań, budowa placów zabaw, remonty
w placówkach oświatowych i ośrodkach zdrowia.
‑

1.3.3. Stan i jakość usług
Usługi adminiﬆracji gminnej, usługi oświaty, zdrowia, opieki społecznej,
bezpieczeńﬆwa publicznego, kultury, usługi sakralne oraz usługi handlu i rzemiosła

34

Podsumowanie kadencji 2010-2014, Wójt Gminy Popielów, Popielów 2014, s.14-23.
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są zlokalizowane przede wszyﬆkim w miejscowościach Popielów, Stare Siołkowice
oraz Karłowice.
Jednym z czynników rozwoju lokalnego jeﬆ poziom i ogólna doﬆępność usług,
szczególnie tych rynkowych. Patrząc na rodzaje usług świadczonych na terenie gminy
Popielów można dokonać podziału ze względu na odbiorcę i zidentyﬁkowaną przez
niego potrzebę.

Tabela 22. Zeﬆawienie usług doﬆępnych w gminie Popielów wraz z usługodawcami
Rodzaj usług

Podmioty świadczące

Ogólnospołeczne

adminiﬆracyjne

porządku
i bezpieczeńﬆwa

−
−

Urząd Gminy Popielów
Urząd Pocztowy w Popielowie

−
−

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
punkt Przyjęć Interesantów Rewiru Dzielnicowych
Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim
pięć jednoﬆek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Fundacja
Opolska Grupa Poszukiwawczo ratownicza

−

Konsumpcyjne
−
−
edukacja, oświata

−
−
−
−

kultura i rekreacja

−
−
−

trzy przedszkola
trzy szkoły podﬆawowe w Popielowie, Karłowicach i Starych
Siołkowicach
gimnazjum w Starych Siołkowicach
organizacje pozarządowe
Klub Dziecięcy dla Dzieci w wieku do 3 lat „Calineczka”
Samorządowe Centrum Kultury, Turyﬆyki i Rekreacji
w Popielowie
Gminna Biblioteka Publiczna z ﬁliami w Popielowie, Starych
Siołkowicach, Karłowicach i Stobrawie
organizacje pozarządowe

ochrona zdrowia

−
−
−

zakłady opieki zdrowotnej, m.in.: “ARSMED”, “REMEDIUM”
Centrum Opieki Paliatywnej - Caritas Diecezji Opolskiej
gabinet rehabilitacyjny w Popielowie ZAK REHA
gabinet rehabilitacyjny REHAVITAL w Starych Siołkowicach
trzy apteki

ﬁnansowe

−

oddział banku spółdzielczego
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Produkcyjne
naprawy,
przetworzenia

−

przedsiębiorﬆwa, podmioty komercyjne

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przeﬆrzennego…, Popielów 2015.

Jakość życia społeczności lokalnej wyraża się na pewno w udogodnieniach
dotyczących zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych. Technologie
informacyjno-komunikacyjne (ICT) to obecnie niewątpliwy czynnik wspierający
integrację społeczną i podnoszący jakość życia. Wyróżnia się potrzeby: społeczne –
zaspokajane przez określone inﬆytucje (e-zdrowie, e-bezpieczeńﬆwo, e-edukacja),
ekonomiczne – zaspokajane dzięki działalności gospodarczej (e-usługi, e-praca, ehandel), informacyjne – dotyczące zdobycia wiedzy i komunikacji społecznej,
urzędowej (e-adminiﬆracja, e-gospodarka). Wyzwaniem rozwojowym dla gminy i jej
jednoﬆek organizacyjnych jeﬆ dalszy rozwój ﬆosowanych technologii i usług ICT.

1.3.4. Rolnictwo
Stan rolniczej przeﬆrzeni produkcyjnej
Jednym z atutów województwa opolskiego jeﬆ wysoka pozycja konkurencyjna
rolnictwa. Składają się na nią m.in. optymalne warunki do produkcji roślinnej,
wysoka kultura rolna, dobre wyposażenie w techniczne środki do produkcji, a także
bardzo korzyﬆne warunki przyrodniczo-glebowe, będące podﬆawą dla intensywnej
produkcji rolnej35. Tereny o najwyższej wartości rolniczej przeﬆrzeni produkcyjnej
położone są generalnie w południowej i zachodniej części województwa oraz
w dolinach rzek.
Walory rolniczej przeﬆrzeni produkcyjnej gminy Popielów wynikają przede
wszyﬆkim z położenia na terenach nizinnych oraz w dolinie rzeki Odra. Użytki rolne
zajmują 46,9% powierzchni ogólnej gminy, z czego grunty orne ok. 70,7% powierzchni
użytków rolnych (Tabela 23). Zasoby gleb przydatnych do produkcji rolnej są
zróżnicowane. Wśród gruntów ornych dominują gleby VI klasy bonitacyjnej,
a naﬆępnie III i II klasy36.

35

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., Opole, 2012, s. 35.

36

Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…, Popielów
2015, s.26.
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Tabela 23. Użytkowanie gruntów
Użytkowanie gruntów

Liczba gospodarﬆw

Powierzchnia gospodarﬆw (ha)

Grunty ogółem, w tym:

385

6000,03

Użytki rolne ogółem

383

5682,28

Użytki rolne w dobrej
kulturze

360

5191,22

Pod zasiewami

294

3423,13

Grunty ugorowane łącznie
z nawozami zielonymi

29

357,85

Uprawy trwałe

7

6,62

Sady ogółem

6

5,46

Ogrody przydomowe

98

10,44

Łąki trwałe

297

1287,46

Paﬆwiska trwałe

27

105,72

Pozoﬆałe użytki rolne

45

491,06

Lasy i grunty leśne

78

96,95

Pozoﬆałe grunty

357

220,80

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych,
Powszechny Spis Rolny 2010), doﬆęp: 17.07.2015 r.

W ﬆrukturze własnościowej wyﬆępują praktycznie tylko gospodarﬆwa prywatne
(382 na 385 gospodarﬆw ogółem).
Tabela 24. Gospodarﬆwa indywidulane wg wielkości powierzchni (w ha)
Powierzchnia

Poniżej 1

1-5

5-10

10-15

Powyżej 15

Razem

Liczba
gospodarﬆw

37

157

73

44

71

382

% liczby
gospodarﬆw

10

41

19

11

19

100

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych,
Powszechny Spis Rolny 2010), doﬆęp: 17.07.2015 r.

10% gospodarﬆw to gospodarﬆwa poniżej 1 ha, dominują gospodarﬆwa
o powierzchni 1-5 ha (41%).
Działalność rolnicza prowadzona jeﬆ w 363
gospodarﬆwach.
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Tabela 25. Struktura produkcji roślinnej w indywidualnych gospodarﬆwach rolnych
Rodzaj upraw

Powierzchnia (w ha)

Ogółem

2585,13

Zboża razem

2164,98

Kukurydza na ziarno

347,93

Uprawy przemysłowe

107,48

Rzepak i rzepik razem

107,46

Ziemniaki

20,11

Strączkowe jadalne na ziarno razem

9,84

Buraki cukrowe

0,00

Warzywa gruntowe

0,00

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych,
Powszechny Spis Rolny 2010), doﬆęp: 17.07.2015 r.

W produkcji roślinnej znacząco przeważa uprawa pszenicy ozimej i kukurydzy. Słabo
rozwinięta jeﬆ produkcja ziemniaków i roślin ﬆrączkowych. Uprawa warzyw
gruntowych i buraka cukrowego nie wyﬆępuje.
Tabela 26. Struktura produkcji zwierzęcej w indywidualnych gospodarﬆwach rolnych
Rodzaj zwierząt

Liczba gospodarﬆw

Zwierzęta gospodarskie (szt.)

Bydło

97

1994

Trzoda chlewna

83

2306

Konie

31

110

Drób

184

72911

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych,
Powszechny Spis Rolny 2010), doﬆęp: 17.07.2015 r.

W produkcji zwierzęcej przeważa bydło i drób, głównie bydło mleczne. w oﬆatnich
latach w Popielowie i Starych Siołkowicach powﬆało kilka przedsiębiorﬆw
produkujących na lokalny rynek. Przedsiębiorﬆwa te gospodarują kilkusethektarowe
powierzchnie gruntów ornych. Mniejsze znaczenie ma trzoda chlewna, natomiaﬆ
konie hodowane są w 31 gospodarﬆwach na terenie gminy.
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1.3.5. Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej
Gmina Popielów jeﬆ jedną z najbardziej zalesionych gmin w województwie
opolskim, o jednym z najwyższych wskaźników powierzchni gruntów leśnych
przypadających na l mieszkańca. w 2014 r. roku lesiﬆość według danych GUS
wyniosła w gminie Popielów 47%. Na tle pozoﬆałych gmin powiatu opolskiego jeﬆ
to współczynnik wysoki. Większą lesiﬆość posiadają gminy: Murów (73%), Tułowice
(69%), Ozimek (57%), Turawa (50%), Łubniany (47%). Ze względu na obszarowe formy
ochrony przyrody cały powiat opolski charakteryzuje się lesiﬆością wyższą niż
średnia krajowa (ok. 30%) i średnia wojewódzka (ok. 27%)37 .
W ﬆrukturze własności przeważają lasy w zarządzie Lasów Pańﬆwowych, które
ﬆanowią własność Skarbu Pańﬆwa, lasy w gospodarﬆwach indywidualnych zajmują
jedynie 160 ha.
Tabela 27. Powierzchnia gruntów leśnych (w ha)
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem (ha)

8463,60

8467,90

8472,20

8477,89

8478,09

Lesiﬆość w %

46,9

46,9

46,9

47,0

47,0

Grunty leśne
publiczne ogółem

8319,00

8319,50

8319,10

8318,10

8318,09

Grunty leśne
prywatne

144,6

148,4

153,1

159,79

160,0

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych),
doﬆęp: 17.07.2015 r.
Tabela 28. Powierzchnia lasów (w ha)
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

Lasy ogółem

8222,3

8229,0

8234,7

8240,07

8240,06

Lasy publiczne
ogółem

8077,7

8080,6

8081,6

8080,28

8080,06

Lasy publiczne
gminne

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych),
doﬆęp: 17.07.2015 r.

Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…, Popielów
2015, s. 27.
37
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Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń środowiska przez gospodarkę
człowieka. Duża część lasów zoﬆała zaﬆąpiona przez użytki rolne i tereny
zabudowane, a tereny podmokłe i bagienne w dużej części odwodniono.
Większością lasów w gminie zarządzają Lasy Pańﬆwowe reprezentowane przez dwa
nadleśnictwa: Kup i Brzeg.
W obrębie Popielów Nadleśnictwa Kup dominują ﬆosunkowo żyzne siedliska leśne –
boru mieszanego (53,6%) i lasu mieszanego (32,5%). w obrębie Popielów dominują
drzewoﬆany sosnowe (83%). Część drzewoﬆanów wykazuje zawyżony udział
gatunków iglaﬆych. w wiekowej ﬆrukturze lasu dominują (64%) drzewoﬆany
ﬆosunkowo młode I-III klasy wieku (do 60 lat). Najmniej wyﬆępuje ﬆarodrzewu
(ponad 120-letnich drzew) – 2,9%. Przeciętna zasobność drzewoﬆanów wynosi
w obrębie Popielów 247 m3/ha, natomiaﬆ przeciętny przyroﬆ odpowiednio 4,74 m3/ha.
W obrębie Karłowice Nadleśnictwa Brzeg dominują ﬆosunkowo żyzne siedliska leśne
– boru mieszanego (34,5%) i lasu mieszanego (39,1%). w obrębie Karłowice dominują
drzewoﬆany sosnowe (57,9%). w wiekowej ﬆrukturze lasu dominują (54,9%)
drzewoﬆany ﬆosunkowo młode I-III klasy wieku (do 60 lat). Stosunkowo duże
powierzchnie zajmuje ﬆarodrzew ponad 120-letni – ok. 7%. Przeciętna zasobność
drzewoﬆanów wynosi w obrębie Karłowice 269 m3/ha, natomiaﬆ przeciętny przyroﬆ
odpowiednio 7,9 m3/ha.
Mimo, iż Nadleśnictwo Brzeg i Kup znajdują się pod ﬆałą presją zanieczyszczeń
powietrza, charakteryzują się niewielkimi uszkodzeniami drzewoﬆanów przez emisje
przemysłowe, w ﬆosunku do lasów w powiecie i województwie opolskim. Wszyﬆkie
lasy w Nadleśnictwie Kup zaliczono do i ﬆrefy uszkodzeń (uszkodzenia słabe) przez
oddziaływanie gazów i pyłów przemysłowych, a tylko 556 ha w Nadleśnictwie Brzeg
zaliczono do II ﬆrefy uszkodzeń (uszkodzenia średnie)38.
Tabela 29. Pozyskanie drewna (w m3)
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

40

373

173

234

86

Lasy prywatne

40

357

173

234

86

Lasy gminne

0

16

0

0

0

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych),
doﬆęp 17.07.2015 r.

Pozyskiwany surowiec drzewny (ścinka drzew, likwidacja szkód spowodowanych
niekorzyﬆnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych) trafia głównie do
przedsiębiorﬆw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca. Wysokiej klasy
surowiec drzewny kupują tartaki, zakłady przemysłu celulozowo-papierniczego,

Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…, Popielów
2015, s. 27.
38
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fabryki mebli oraz mniejsze zakłady ﬆolarskie. Ponadto drewno opałowe kupowane
jeﬆ przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarﬆw domowych39 .

1.3.6. Rybactwo
Dużym potencjałem rozwojowym, z uwagi na prowadzoną gospodarkę rybacką,
posiadane zasoby oraz uwarunkowania przyrodnicze cechują się tzw. obszary zależne
od rybactwa. w województwie opolskim obszar ten tworzy 11 gmin (od lipca 2009 r.
obszar działania ﬆowarzyszenia LGR „Opolszczyzna”), na których terenie
zlokalizowane są liczne akweny wodne (w tym ﬆawy i wody płynące), gospodarﬆwa
rybackie, a także organizacje społeczne działające w obszarze rybactwa. z informacji
zawartych w ﬆrategii rozwoju tego terenu - Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich, przygotowanej przez działające na tym terenie ﬆowarzyszenie LGR
„Opolszczyzna” – wynika, iż rybactwo tego regionu wymaga wprowadzania zmian
i modernizacji z uwzględnieniem zasobów wody i walorów przyrodniczych
woj. opolskiego nie tylko poprzez działanie organizacji rybackich, ale także
z uwzględnieniem pomocy inﬆytucji pańﬆwowych i samorządowych.
Obszar zależny od rybactwa tworzą gminy wiejskie: Lasowice Wielkie, Murów,
Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice oraz miejskie: Lewin Brzeski,
Niemodlin, Ozimek40.

1.3.7. Charakterystyka rynku pracy oraz wzkaźniki aktywności zawodowej
Gmina Popielów charakteryzuje się największym odsetkiem osób (mieszkańców
gminy) zatrudnionych w rynku usług – 36,6%, (działalność ﬁnansowa
i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości; edukacja; opieka zdrowotna
i pomoc społeczna). Jeﬆ to największa wartość wśród mieszkańców wszyﬆkich gmin
powiatu opolskiego. 37,7% mieszkańców pracuje w przemyśle i budownictwie,
natomiaﬆ 8,30% osób w branżach typu: handel, naprawa pojazdów samochodowych,
transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gaﬆronomia, informacja
i komunikacja. Szczegółowe dane procentowe dotyczące ﬆruktury zatrudnienia
w powiecie opolskim prezentują Wykresy 7 i 8.
Mieszkańcy gminy Popielów mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorﬆwach
działających na jej terenie. Najwięcej podmiotów, ok. 23%, prowadzi działalność
w sekcji F, czyli zajmują się budownictwem. Kolejną pod względem liczebności grupę
ﬆanowią podmioty działające w sekcji G (handel i naprawy) – ok. 21%. Ze względu
na rolniczy charakter gminy znaczny odsetek ﬆanowią podmioty zajmujące się
przetwórﬆwem przemysłowym – ok . 12,5% oraz rolnictwem, leśnictwem,
łowiectwem i rybactwem – blisko 10%41.

Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…, Popielów
2015, s. 27.
39

40

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., Opole, 2012, s. 40.

41

Tamże, s. 71.
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Wykres 7. Osoby pracujące w: działalność ﬁnansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku
nieruchomości; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna (w %)

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych PUP w Opolu, doﬆęp: 20.07.2015 r.
Wykres 8. Osoby pracujące w przemyśle i budownictwie (w %)

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych PUP w Opolu, doﬆęp: 20.07.2015 r.
1.3.8.

Poziom i struktura bezrobocia

Według danych GUS-u z 2014 roku w gminie Popielów bez pracy pozoﬆawało 290
osób, z czego 139 bezrobotnych ﬆanowili mężczyźni, natomiaﬆ 151 - kobiety. Udział
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bezrobotnych zarejeﬆrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił
ogółem 5,5%, wśród mężczyzn 5,1%, wśród kobiet 5,9%.
Według danych PUP-u w Opolu (ﬆan na marzec 2015 r.) w gminie Popielów liczba
bezrobotnych wyniosła 287 osób, z czego 141 osób to mężczyźni, natomiaﬆ 146 to
kobiety (51%). Wśród tej liczby można wyróżnić 160 osób, które są długotrwale
bezrobotne. 39 osób ma prawo otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych.
Wykres 9. Udział bezrobotnych zarejeﬆrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
(w %)

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych), doﬆęp:
20.07.2015 r.

Najwyższe bezrobocie wyﬆąpiło w 2013 roku. Od tego roku można zaobserwować
jego powolny spadek. Oprócz wzroﬆu zatrudnienia wpływ na spadek liczby
zarejeﬆrowanych osób bezrobotnych ma także emigracja (saldo migracji w 2013 roku
wyniosło - 42)42 .

42Aglomeracja

Opolska w 2013 r., Urząd Statyﬆyczny w Opolu, Opole 2015, s. 22.
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Wykres 10. Liczba osób bezrobotnych w gminie Popielów w latach 2010-2015
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Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych PUP w Opolu, doﬆęp 20.07.2015 r.

Udział osób powyżej 50 roku życia do ogółu bezrobotnych wynosił 38% (108 osób),
wśród osób do 25 roku życia 14% (40 osób), natomiaﬆ udział do ogółu bezrobotnych
osób, które ukończyły naukę w okresie do 12 miesięcy wynosił 5,6% (16 osób).
Wykres 11. Udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do ogółu bezrobotnych

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych PUP w Opolu, doﬆęp: 20.07.2015 r.

Udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych
w gminie Popielów jeﬆ jednym z najwyższych w powiecie opolskim. Świadczy to
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o niewykorzyﬆanym potencjale ludzi w tym przedziale wiekowym, którzy byliby
gotowi podjąć zatrudnienie.
Wykres 12. Udział osób bezrobotnych do 25 roku życia do ogółu bezrobotnych

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych PUP w Opolu, doﬆęp: 20.07.2015 r.
Wykres 13. Osoby bezrobotne wg wykształcenia w gminie Popielów

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych PUP w Opolu, doﬆęp: 20.07.2015 r.

Największy odsetek osób bezrobotnych ﬆanowią mieszkańcy z wykształceniem
zawodowym oraz gimnazjalnym (włączając osoby z wykształceniem niższym niż
gimnazjalne) . Najmniej bezrobotnych jeﬆ wśród osób posiadających wykształcenie
wyższe oraz średnie ogólnokształcące. Trudności ze znalezieniem pracy mają
absolwenci szkół policealnych oraz średnich o proﬁlu zawodowym. Bezrobocie
wyﬆępujące wśród ludzi młodych do 25 roku życia spowodowane jeﬆ zazwyczaj
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niedopasowaniem kierunków kształcenia do zapotrzebowania lokalnego rynku
pracy.
Gmina Popielów zmaga się z problemem bezrobocia długotrwałego. Liczba osób,
które od co najmniej roku nie mogą znaleźć pracy wynosi 114 osób, co ﬆanowi 39%
liczby ogółu bezrobotnych.

1.4. Infraﬆruktura techniczna i zagospodarowanie przeﬆrzenne
1.4.1. Infrastruktura komunikacyjna
Gmina Popielów posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, która oparta jeﬆ na
infraﬆrukturze drogowej. Łączna długość dróg publicznych przebiegających przez
gminę wynosi 184 km, z czego 47% ( 88 km) ﬆanowią drogi gminne, 38% (70 km)
drogi powiatowe i 15% (25 km) drogi wojewódzkie.
Do najważniejszych szlaków komunikacyjnych zaliczyć należy DW nr 457 Brzeg –
Dobrzeń Wielki oraz DW nr 458 Obórki – Czeska Wieś – Lewin Brzeski – Skorogoszcz –
Popielów. Szlaki te zlokalizowane są w południowej części gminy i mają charakter
najczęściej tranzytowy. Komunikacja pomiędzy miejscowościami w obrębie gminy
odbywa się za pośrednictwem 14 dróg powiatowych oraz licznych dróg gminnych.
W skład dróg powiatowych wchodzą naﬆępujące drogi43:
- nr 1142 O Mąkoszyce – Kurznie (Z);
- nr 1144 O Karłowice – Karłowiczki (L);
- nr 1147 O Śmiechowice – Karłowice (Z);
- nr 1148 O Stare Kolnie – do drogi 1348 O (L);
- nr 1149 O Karłowice – Popielów (Z);
- nr 1150 O Popielów – Ładza (Z);
- nr 1151 O Popielów – Wielopole (L);
- nr 1152 O Stare Kolnie – Rybna (Z);
- nr 1153 O Kolonia Popielowska – droga przez wieś (L);
- nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka (Z);
- nr 1155 O Popielów – Nowe Siołkowice (Z);
- nr 1156 O Kaniów – droga przez wieś (L);
- nr 1190 O Stobrawa 1348 o – do drogi wojewódzkiej 457
- nr 1348 O Ligota Wolczyńska – Karłowice – do drogi wojewódzkiej Nr 457.
Stan techniczny dróg jeﬆ bardzo zróżnicowany. Żadna z wymienionych powyżej klas
dróg nie reprezentuje poziomu bardzo dobrego. Najlepiej przedﬆawia się poziom
dróg wojewódzkich i gminnych, gdzie ich ﬆan można określić jako średni lub dobry.
Drogi powiatowe wymagają największych nakładów inweﬆycyjnych, gdyż ich ﬆan
jeﬆ niezadawalający Należy zaznaczyć ,że nie wszyﬆkie z nich to drogi z utwardzoną
nawierzchnią.
Do sieci komunikacyjnej gminy Popielów zaliczyć można także ciągi pieszorowerowe. Ich sieć nie jeﬆ jednak wyﬆarczająca i wymaga modernizacji oraz
oznaczenie z – drogi publiczne kategorii zbiorczej, oznaczenie L – drogi publiczne kategorii
lokalnej
43
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inweﬆycji w infraﬆrukturę towarzyszącą, tj. oświetlenie energooszczędne oraz
parkingi typu bike and ride.
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa nr 277 Opole Groszowice – Wrocław
Brochów. Ponadto, na terenie gminy znajdują się dwie ﬆacje kolejowe: Popielów
i Karłowice. Długość linii kolejowej nr 277 to ok. 90 km. Stan infraﬆruktury
kolejowej jeﬆ niezadowalający. Wiele obiektów, zwłaszcza ﬆacji kolejowych,
wymaga remontu i modernizacji. Potencjał połączeń kolejowych przebiegających
przez teren gminy Popielów nie jeﬆ w pełni wykorzyﬆany.
Mapa 3. Układ komunikacyjny na terenie gminy Popielów

Źródło: Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…,
Popielów 2015, s. 95

Najbliższy port lotniczy obsługujący krajowe i zagraniczne loty samolotów
pasażerskich, z których z uwagi na bliskość autoﬆrady A4 mogą korzyﬆać mieszkańcy
gminy Popielów, zlokalizowane są we Wrocławiu (ok. 85 km) oraz w Pyrzowicach
(ok. 120 km).
Iﬆotnym zagadnieniem, z punktu widzenia komunikacji jeﬆ sposób wykorzyﬆania
infraﬆruktury komunikacyjnej w odniesieniu do organizacji transportu publicznego.
W gminie Popielów usługi w tym zakresie świadczy Opolskie Przedsiębiorﬆwo
Komunikacji Samochodowej S.A oraz Przedsiębiorﬆwo Komunikacji Samochodowej
sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.
Na przeﬆrzeni oﬆatnich lat ze względów ekonomicznych liczba połączeń kursowych
oferowanych przez przewoźników ulegała zmniejszeniu. Liczba kursów w przewozach
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regularnych w porównaniu do gmin tworzących Aglomerację Opolską pokazuje, że
mieszkańcy gminy Popielów mają niewyﬆarczający doﬆęp do transportu
zbiorowego.
Tabela 30. Liczba kursów w przewozach regularnych na terenie poszczególnych gmin
Aglomeracji Opolskiej (połączenia z miaﬆem Opole)
Typ kursu
Gmina

Szkolny
roboczy

Wakacyjny
roboczy

Szkolny
sobota

Wakacyjny
sobota

Szkolny
niedziela

Wakacyjny
niedziela

Opole

1042

847

332

327

238

239

Turawa

239

203

69

68

58

58

Dobrzeń Wielki

237

184

86

86

59

59

Krapkowice

211

139

35

33

19

19

Chrząﬆowice

206

174

54

54

54

54

Dąbrowa

196

156

47

49

13

14

Łubniany

194

132

44

41

30

30

Tarnów Opolski

179

160

57

57

50

50

Gogolin

145

115

43

43

35

35

Ozimek

145

130

52

52

39

39

Komprachcice

131

102

34

35

18

18

Prószków

109

75

30

26

16

16

Niemodlin

108

71

26

27

13

13

Lewin Brzeski

82

26

10

10

0

0

Popielów

68

37

4

4

0

0

Izbicko

59

47

13

13

13

13

Strzeleczki

57

42

16

16

16

16

Walce

51

23

0

0

0

0

Zdzieszowice

36

15

0

0

0

0

Murów

30

14

2

2

0

0

Tułowice

18

7

0

0

0

0

Źródło: Studium Komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej. Diagnoza syﬆemu transportowego,
Opole 2014, s. 198

W niekorzyﬆnej sytuacji znajdują się mieszkańcy wsi Kaniów, Kuźnica Katowska
oraz Popielowska Kolonia gdzie nie kursują żadne autobusy. Mieszkańcy takich
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miejscowości jak Rybna, Stare Kolnie i Stobrawa są skomunikowani z miaﬆem Brzeg,
natomiaﬆ nie iﬆnieją żadne połączenia kursowe z miaﬆem Opole. Liczba kursów
w małych miejscowościach jeﬆ niewielka, np. w Kuźnicy Katowskiej funkcjonują
tylko 2 bezpośrednie połączenia kursowe z Brzegiem, co nie zabezpiecza potrzeb
mieszkańców w zakresie dojazdu do szkoły czy pracy.
Mieszkańcy nie mają również możliwości korzyﬆania z komunikacji kolejowej,
pomimo iﬆniejącej infraﬆruktury, obecnie doﬆępne są jedynie 2 kursy na linii
Opole – Wrocław – Opole.
Tabela 31. Analiza nasycenia rynku w komunikacji autobusowej w zakresie połączeń do Opola
(ﬆan na październik 2015)
Miejscowość

Połączenia bezpośrednie z Opolem w transporcie
drogowym

Opole – liczba
kursów

Kaniów

Brak połączeń bezpośrednich z Opolem

0

Karłowice

Połączenia bezpośrednie z Opolem

8

Popielowska Kolonia

Brak połączeń bezpośrednich z Opolem

0

Kuźnica Katowska

Brak połączeń bezpośrednich z Opolem

0

Kurznie

Połączenia bezpośrednie z Opolem

3

Lubienia

Połączenia bezpośrednie z Opolem

5

Nowe Siołkowice

Połączenia bezpośrednie z Opolem

5

Popielów

Połączenia bezpośrednie z Opolem

11

Rybna

Brak połączeń bezpośrednich z Opolem

0

Stare Kolnie

Brak połączeń bezpośrednich z Opolem

0

Stare Siołkowice

Połączenia bezpośrednie z Opolem

13

Stobrawa

Brak połączeń bezpośrednich z Opolem

0

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie: http://www.pks.opole.pl/ oraz http://www.pksbrzeg.pl/
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Tabela 32. Analiza nasycenia rynku w komunikacji autobusowej w zakresie połączeń do
Brzegu (ﬆan na październik 2015)
Miejscowość

Połączenia bezpośrednie z Brzegiem w transporcie
drogowym

Brzeg- liczba
kursów

Kaniów

Brak połączeń bezpośrednich z Brzegiem

0

Karłowice

Połączenia bezpośrednie z Brzegiem

6

Popielowska Kolonia

Brak połączeń bezpośrednich z Brzegiem

0

Kuźnica Katowska

Brak połączeń bezpośrednich z Brzegiem

2

Kurznie

Połączenia bezpośrednie z Brzegiem

6

Lubienia

Brak połączeń bezpośrednich z Brzegiem

0

Nowe Siołkowice

Brak połączeń bezpośrednich z Brzegiem

0

Popielów

Brak połączeń bezpośrednich z Brzegiem

3

Rybna

Połączenia bezpośrednie z Brzegiem

4

Stare Kolnie

Połączenia bezpośrednie z Brzegiem

4

Stare Siołkowice

Brak połączeń bezpośrednich z Brzegiem

0

Stobrawa

Połączenia bezpośrednie z Brzegiem

4

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie: http://www.pks.opole.pl/ oraz http://www.pksbrzeg.pl/
1.4.2.

Infrastruktura techniczna

W obszarze infraﬆruktury technicznej szczególną uwagę poświęcono doﬆępności
i sprawności mediów wyﬆępujących na terenie gminy, jak również zagadnieniom
związanym z gospodarką komunalną.
Woda do sieci wodociągowej obejmującej swoim zasięgiem gminę Popielów
pobierana jeﬆ z dwóch ujęć: w Starych Siołkowicach i Kurzniach, dla których nie
uﬆanowiono ﬆref ochrony bezpośredniej i pośredniej. Zagadnienia związane
z wyznaczeniem i uﬆanowieniem ﬆref ochronnych reguluje art. 51 uﬆawy Prawo
wodne ( Dz.U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami): „W celu
zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody
wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych mogą być
uﬆanowione ﬆrefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych.”
Strefa ochronna składa się z terenu ochrony bezpośredniej i terenu ochrony
pośredniej, której wielkość zależy od wielkości zasobów eksploatacyjnych ujęcia,
budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Ochronę jakości wód takiego
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ujęcia uzyskuje się poprzez sformułowanie i wyegzekwowanie zakazów, nakazów
i ograniczeń obowiązujących właścicieli gruntów ﬆanowiących teren ochrony ujęcia.
Strefę ochronną obejmującą teren ochrony pośredniej na podﬆawie wniosku
uﬆanawia w drodze aktu prawa miejscowego Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej.
Ujęcie wody w Starych Siołkowicach i Kurzniach posiada jedynie ﬆrefę ochrony
bezpośredniej, brak jeﬆ konieczności wyznaczania ﬆrefy pośredniej.
Poza wyżej opisanymi ujęciami, na terenie gminy wyﬆępuje szereg małych
jednoﬆkowych ujęć z wód podziemnych.
Tabela 33. Gminne ujęcia wody
Lp.

Miejscowość

Lokalizacja

Opis ujęcia

Q śr.dob
3
[m /d]

Qmax.rok.
3
[m /rok]

Q max.h
3
[m /h]

1.

Kurznie

działka ew. 103/2
i 103/3

pobór wód
podziemnych

397,0

14 4905,0

37,0

2.

Stare
Siołkowice

działka ew. 756/8
i 756/10

pobór wód
podziemnych

1 010,0

368 650,0

105,0

Źródło: dane uzyskane ze Staroﬆwa Powiatowego w Opolu, (ﬆan na rok 2011)

Zasoby wodne są wyﬆarczające na potrzeby mieszkańców gminy, jednak iﬆnieje
potrzeba zmodernizowania ﬆacji uzdatniania wody zarówno w Starych
Siołkowicach jak i Kurzniach,
ze względu na konieczność przyłączenia nowych
otworów ﬆudziennych głębinowych oraz przeprowadzenia przebudowy i rozbudowy
ﬆacji.
Obszar całej gminy jeﬆ objęty siecią wodociągową. Zarówno sieć wodociągowa, jak
i kanalizacyjna jeﬆ własnością gminy, a adminiﬆratorem sieci jeﬆ Międzygminny
Zakład Wodociągów i Kanalizacji PROWOD sp. z o.o. w Czarnowąsach, który na
mocy podpisanych umów zarządza całością infraﬆruktury wodnej. Wyjątek ﬆanowi
osiedle mieszkaniowe w Karłowicach (dawny PGR), gdzie właścicielem
i adminiﬆratorem sieci wodno – kanalizacyjnej jeﬆ Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zorza”.
Gmina Popielów jeﬆ skanalizowana na poziomie 78,63% - wg danych na dzień
30.06.2015 r. Długość wykonanej sieci kanalizacyjnej wynosi
57,6 km. Sieć
kanalizacyjna obejmuje miejscowości: Popielów, Stare Siołkowice, Nowe Siołkowice,
Karłowice, Kurznie, częściowo Stare Kolnie.
Trwają prace projektowe nad
skanalizowaniem miejscowości: Kaniów, Lubienia, Rybna, Stobrawa oraz dotyczące
zakończenia budowy kanalizacji w miejscowości Stare Kolnie, Popielów – Osiedle.
W miejscowościach Kuźnica Katowska, Popielów – Kabachy oraz Popielowska
Kolonia, ze względu na wysokie koszty budowy linii przyłączeniowych oraz
rozproszony typ zabudowy, planuje się działania związane z dofinasowaniem przez
gminę budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
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Mieszkańcy oraz inﬆytucje z miejscowości nieskanalizowanych korzyﬆają
z indywidualnych zbiorników (szamb), których zawartość wywożona jeﬆ
sukcesywnie do oczyszczalni ścieków.
Tabela 34. Stan ewidencyjny kanalizacji sanitarnej dane Międzygminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji (na dzień 30.06.2015 r.)
Lp.

Miejscowość

Przyłącza kanalizacji sanitarnej [ szt. ]

1

Popielów

448

2

Stare Siołkowice

630

3

Karłowice

201

4

Kurznie

140

5

Nowe Siołkowice

149

6

Stare Kolnie

38

RAZEM:

1 608

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
Miniﬆerﬆwo Środowiska, Warszawa 2015

Na terenie gminy Popielów funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków, w miejscowości
Stare Siołkowice, która ﬆanowi własność gminy (nowa oczyszczalnia mechanicznobiologiczno-chemiczna, wybudowana w 2002 r.) oraz oczyszczalnia w Karłowicach,
która ﬆanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej ZORZA (mechaniczno-biologiczna,
wybudowana w latach 1974 –1976 przewidziana do likwidacji).
Przez teren gminy Popielów przebiegają elektroenergetyczne linie napowietrzne
wysokiego napięcia 110 kV ﬆanowiące własność TAURON Dyﬆrybucja S.A.
i zaopatrujące mieszkańców gminy w energię elektryczną:
- Dobrzeń – Hermanowice (o dł. 17876 m);
- Dobrzeń – Siołkowice (o dł. 5510 m);
- Siołkowice – Pawłów (o dł. 26697 m);
Ponadto przez teren gminy Popielów przebiegają naﬆępujące linie napowietrzne:
- dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV o relacji Dobrzeń – Pasikurowice,
Dobrzeń – Trębaczew (własność PSE Operator S.A.): jeﬆ to linia przesyłowa
niezaopatrująca bezpośrednio mieszkańców gminy w energię elektryczną;
- jednotorowa linia 110 kV (odgałęzienie od linii Dobrzeń – Hermanowice do GPZ
Rogalice, która jeﬆ własnością PKP Energetyka Sp. z o.o.) – linia ta ﬆanowi
zasilenie dla trakcji kolejowej Wrocław- Opole.
Na terenie gminy zlokalizowany jeﬆ jeden główny punkt zasilający oraz trafoﬆacje.
Sieć średniego napięcia jeﬆ zasilana w układzie normalnym z GPZ (Główny Punkt
Zasilania) Siołkowice oraz GPZ Pokój. Długość sieci 15 kV przebiegającej przez teren
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gminy Popielów wynosi 103 km, w tym 89 km to linia napowietrzna, a 14 km to linia
kablowa. Długość sieci 0,4 kV przebiegającej przez teren gminy wynosi 100 km,
w tym 93 km to linia napowietrzna, a 7 km to linia kablowa.
Do analizy ﬁnalnego zużycia energii przyjęto punkty świetlne, znajdujące się na
terenie gminy Popielów i podlegające zarządowi gminy. W roku kontrolnym 2013 na
terenie gminy znajdowało się 1 111 punktów świetlnych. Ilość zużytej energii
określono na podﬆawie danych zawartych w „Założeniach do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i gaz”.
W 2003 r. roku, w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Popielów ﬁnansowana z oszczędności w opłatach za energię elektryczną bez
zaciągania i poręczenia kredytu przez gminę”, przeprowadzono modernizację
oświetlenia, polegającą na wymianie wszyﬆkich opraw oświetlenia ulicznego
z rtęciowych na sodowe.
Oświetlenie na terenie gminy wymaga jednak modernizacji w poﬆaci wymiany
lamp sodowych na LED-owe źródło światła. Inweﬆycja umożliwi dalsze obniżenie
energii elektrycznej o 239 MWh/rok oraz emisji CO2 o 263 MWh/rok.
Gmina Popielów nie posiada na swoim terenie sieci gazowej. Zapotrzebowanie
w tym zakresie zaspakajane jeﬆ przez doﬆawy butli jak również gazu płynnego dla
większych zbiorników.
Energia cieplna na terenie gminy wytwarzana jeﬆ indywidualnie. Wyjątek ﬆanowi
kotłownia zlokalizowana w miejscowości Karłowice, której trzy kotły o mocy 1MW
każdy pozwalają zaspokoić potrzeby 110 użytkowników. Stan techniczny kotłowni
wskazuje na potrzebę modernizacji. Najczęﬆszym źródłem ciepła są piece węglowe
i gazowe oraz w niewielkim ﬆopniu ogrzewanie elektryczne.
Innowacyjne rozwiązania zaﬆosowane na poziomie gminy w zakresie racjonalizacji
wykorzyﬆania źródeł energii i zaﬆosowania odnawialnych źródeł energii to:
- inﬆalacja wymienników ciepła w budynku hali gimnaﬆycznej przy Publicznej
Szkole Podﬆawowej w Popielowie (2011 r.), wykorzyﬆanie ogrzewania na
biomasę (2007 r.);
- inﬆalacja kolektorów słonecznych na budynku gospodarczym boiska
w miejscowości Rybna (2010 r.);
- inﬆalacja pomp ciepła w oddanej do użytku w 2012 r. ﬆrażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Popielowie oraz w Przedszkolu Publicznym w Starych
Siołkowicach (2013 r.);
- zorganizowanie przetargu grupowego na zakup energii elektrycznej w celu
redukcji kosztów związanych z zakupem energii (od 2012 r.);
- zaﬆosowanie innowacyjnego oświetlenia ulicznego, w 2014 r. oraz
zainﬆalowanie pierwszych lamp solarnych w miejscowościach Popielów, Stare
Siołkowice i Rybna (2015 r.).
Obserwuje się również rosnące zainteresowanie wykorzyﬆaniem odnawialnych
źródeł energii przez mieszkańców. Niektóre budynki jednorodzinne są wyposażone
w kolektory słoneczne do podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej oraz pompy
ciepła na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz centralnego
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ogrzewania. Należy jednak zauważyć, że inﬆalacje związane z pozyskiwaniem
energii odnawialnej są kosztowne i częﬆo przekraczają możliwości finansowe
mieszkańców, przez co ﬆają się nieosiągalne.
Na terenie gminy funkcjonuje elektrownia wodna Zawada, a także trwa proces
inweﬆycyjny związany z budową elektrowni wodnej „Zwanowice” w Stobrawie.
W najbliższych latach planowany jeﬆ szereg działań związanych z promowaniem
ﬆrategii niskoemisyjnych, przebudową obiektów na terenie gminy Popielów,
wymianą źródeł ciepła z wykorzyﬆaniem energii ze źródeł odnawialnych,
przebudową iﬆniejących kotłowni i termomodernizacją budynków.
W obszarze telekomunikacji gmina Popielów odznacza się średnim doﬆępem
do infraﬆruktury. Szczególną uwagę należy zwrócić na sieć telefonii komórkowej,
która w iﬆotny sposób zaspokoiła potrzeby ludności w tym obszarze. Na terenie
gminy znajduje się 8 nadajników różnych operatorów. Zeﬆawienie przedﬆawiono
w Tabeli 35.
Tabela 35. Nadajniki znajdujące się na terenie gminy Popielów
Lp.

Operator

Lokalizacja

Nadajnik

1.

T-Mobile

Stobrawa, Odrzańska

GSM900 (53227)

2.

Plus

Stobrawa, Odrzańska

GSM900 (24276)

Plus
3.

GSM900 (24278)
Popielów, Wolności

T-Mobile

GSM900 (53181)

4.

Orange

Popielów

GSM900 (6455)

5.

T-Mobile

Karłowice, Polna

GSM900 (53248)

6.

Orange

Karłowice, Polna

GSM900 (5866)

7.

Plus

Karłowice, Polna

GSM900 (22843)

Źródło: http://mapa.btsearch.pl, doﬆęp: 20.07.2015 r.

Na terenie gminy iﬆnieje infraﬆruktura pozwalająca na korzyﬆanie z internetu.
w latach 2014/2015 ﬁrma Multiplay ﬆworzyła infraﬆrukturę światłowodową, dzięki
której możliwe ﬆało się szerokopasmowe połączenie z internetem. Wcześniej
działania w tym zakresie prowadził inny prywatny operator internetu radiowego
„Arkadia”.
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Mapa 4. Zasięg sieci internetowej w technologii LTE na obszarze gminy Popielów

Źródło: http://www.plus.pl/mapa-zasiegu

1.4.3.

Zagospodarowanie przestrzenne

Gmina Popielów posiada aktualne ﬆudium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przeﬆrzennego gminy, które pozwala na właściwe
zaklasyfikowanie przeznaczenia terenów i syﬆemów komunikacyjnych. Dokument
ten zoﬆał przyjęty Uchwałą Nr IV/11/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 ﬆycznia
2015 r. i zapewnia kształtowanie ładu przeﬆrzennego objawiającego się w spójności
całego obszaru, przy uwzględnieniu nowych funkcji (w tym funkcji usługowych na
terenach mieszkalnych), co może w iﬆotny sposób wpłynąć nie tylko na sferę
gospodarczą, ale również społeczną i środowiskową.
Studium uwarunkowań zawiera:
- wskazanie terenów pod rozwój infraﬆruktury drogowej;
- wskazanie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową,
obiekty produkcyjne, składy i magazyny;
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- wskazanie terenów pod lokalizację usług sportu i rekreacji oraz zabudowy
rekreacji indywidualnej44
i zapewnia:
- ochronę walorów przyrodniczych,
- ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków,
- uwzględnienie ponadlokalnych zadań publicznych.
‑

W wyniku analizy uwarunkowań rozwoju gminy w ﬆudium założono naﬆępujące
kierunki rozwoju:
a) rozwój funkcji usługowej, z naciskiem na usługi turyﬆyki;
b) rozwój infraﬆruktury sportowo-rekreacyjnej;
c) rozwój funkcji produkcyjnej, produkcji rolno – spożywczej, w tym przetwórﬆwa
owocowo – warzywnego;
d) rozwój funkcji związanej z wykorzyﬆaniem odnawialnych źródeł energii – farmy
fotowoltaiczne, elektrownie wodne, biogazownie;
e) rozwój funkcji związanych z wydobyciem surowców naturalnych;
f) rozwój infraﬆruktury technicznej.
Określono, że podﬆawowym kierunkiem rozwoju gminy powinna ﬆać się
turyﬆyka, zwłaszcza agroturyﬆyka uzupełniona ofertą ekologicznego, zdrowego
rolnictwa i regionalnych produktów spożywczych. Rozwój turyﬆyki pozwala na
rozwój branży rzemieślniczej oraz handlowo usługowej.
W celu zwiększenia atrakcyjności turyﬆycznej gminy zalecony zoﬆał rozwój zaplecza
do uprawiania turyﬆyki kwalifikowanej, przede wszyﬆkim turyﬆyki rowerowej,
pieszej, kajakowej oraz coraz bardziej popularnej turyﬆyki konnej.
Dla terenów poeksploatacyjnych, przede wszyﬆkim w Nowych Siołkowicach,
zalecony zoﬆał
kierunek rekultywacji: zabudowa letniskowa, usługi sportu
i rekreacji, wykorzyﬆanie wód powierzchniowych.
W ﬆudium określono, że wskazana jeﬆ koncentracja zabudowy wsi poprzez
lokalizowanie nowych inweﬆycji wokół iﬆniejących siedlisk. Na obszarach
zabudowy rozproszonej zalecono
zachowanie rolniczego charakteru i krajobrazu
kulturowego poprzez utrzymanie w przewadze zabudowy zagrodowej.
W związku z ogromnymi walorami przyrodniczymi gminy zalecono ﬆosowanie
ekologicznych źródeł energii, zwłaszcza do ogrzewania budynków. Poza oczywiﬆymi
korzyściami wynikającymi z produkcji czyﬆej, bezpiecznej energii i zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych, inweﬆycje takie mają na celu uzyskanie dodatkowych
wpływów do budżetów gospodarﬆw domowych, gdyż np. pompy ciepła
wykorzyﬆujące ciepło ziemi generują niższe koszty eksploatacji.
W ﬆudium uwzględniono tereny przeznaczone pod zainweﬆowanie w planach
miejscowych, a nowoprojektowane tereny zlokalizowano w sąsiedztwie terenów już
Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…, Popielów
2015, s. 126-139.
44
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zainweﬆowanych. w dalszym ciągu iﬆnieje potrzeba uzbrajania terenów
inweﬆycyjnych. w ﬆosunku do obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przeﬆrzennego w ﬆudium wyznaczono ok. 114 ha nowych
terenów pod inweﬆycje, z czego ok. 63 ha to tereny pod zabudowę mieszkaniową,
ok. 24 ha pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, a ok. 27 ha pod zabudowę
usługową.
Wszyﬆkie miejscowości w gminie Popielów posiadają obowiązujący miejscowy
plan zagospodarowania przeﬆrzennego (100% powierzchni gminy).
Obowiązujące na terenie gminy Popielów plany miejscowe to:
- Uchwała NR XXXI_258_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 3 lutego 2006 r.
Plan zagospodarowania przeﬆrzennego wsi Popielów (Dziennik
Urzędowy
Województwa Opolskiego nr 22 z dnia 30 marca 2006 r. pod poz.749);
- Uchwała NR XXXI_259_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 3 lutego 2006 r.
Plan zagospodarowania przeﬆrzennego Stare Siołkowice (opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 25 z dnia 10 kwietnia
2006 r. poz. 892);
- Uchwała NR XXXI_260_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 3 lutego 2006 r.
Plan zagospodarowania przeﬆrzennego wsi Karłowice (Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego z dnia 23 marca 2006 r. nr 20, poz.1071);
- Uchwała Rady Gminy Nr XVI-106-2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
uchwalenia Planu zagospodarowania przeﬆrzennego wsi Nowe Siołkowice
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 27 z dnia 18 kwietnia 2008
r. pod poz.983);
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXII-220-2009 z dnia 11 września 2009 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przeﬆrzennego wsi (Dziennik
Urzędowy Województwa Opolskiego nr 94 z dnia 10 liﬆopada 2009 r. pod poz.
nr 1325) – dotyczy pozoﬆałych miejscowości gminy.
We wrześniu 2015 r. Rada Gminy Popielów podjęła uchwały związane
z przyﬆąpieniem przez gminę do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przeﬆrzennego miejscowości Popielów, Stare Siołkowice
i Karłowice.
Na terenie gminy Popielów nie znajdują się żadne tereny, dla których iﬆnieje
obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przeﬆrzennego na
podﬆawie przepisów odrębnych. Nie identyﬁkuje się obszarów wymagających scaleń
i podziałów nieruchomości, obszarów przeﬆrzeni publicznych, ani obszarów
rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

1.4.4. Ochrona przeciwpowodziowa
Gmina Popielów posiada dobrze rozwiniętą sieć wód powierzchniowych – obszar
gminy należy do dorzecza Odry. Cieki wodne wyﬆępujące na obszarze gminy
przedﬆawiono na Mapie 5.
Rzeki ﬆanowiące bogactwo przyrodnicze gminy Popielów, niosą ze sobą
niebezpieczeńﬆwa wyﬆąpienia podtopień i powodzi, szczególnie ze ﬆrony rzeki
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Odra. Potwierdzeniem tego była powódź 1997 roku, gdzie niemal cała dolina rzeki
zoﬆała zalana. Powódź w roku 1997 potwierdziła, że południowo – zachodnia cześć
gminy Popielów jeﬆ najbardziej narażona na ryzyko powodzi.
Teren gminy zabezpiecza przed powodzią polder „Rybna” o powierzchni 825 ha
i pojemności 12 mln m3. Dodatkowo w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
projektowany jeﬆ polder „Chróścice”. w celu zapewnienia bezpieczeńﬆwa
mieszkańcom gminy konieczne są dalsze działania w tym zakresie oraz dbanie o ﬆan
urządzeń przeciwpowodziowych, budowa wałów na prawoﬆronnej Odrze,
utrzymywanie właściwego ﬆanu rowów melioracyjnych
oraz konsekwentna
polityka ograniczania powﬆawania zabudowy i działalności na terenach narażonych
na zalanie są dla bezpieczeńﬆwa mieszkańców gminy niezbędne.

Mapa 5. Cieki wodne na obszarze gminy Popielów

Źródło: Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…,
Popielów 2015, s. 95

Ze względu na wysoką jakość gleb na terenach przy Odrze, tereny te użytkowane są
na cele rolnicze, co może rodzić określone konsekwencje w przypadku wyﬆąpienia
podtopień i powodzi. Tym samym należy rozważyć przekształcenie wszelkich tego
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typu obszarów ornych w użytki zielone. Koncepcje ochrony przeciwpowodziowej
sugerują̨ na terenach zalewowych przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone.
Zagrożenie powodziowe niesie także rzeka Stobrawa, szczególnie dla miejscowości
Karłowice, Stare Kolnie i Stobrawa. Rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeńﬆwo
jeﬆ regulacja rzeki oraz ciągłe oczyszczanie rowów melioracyjnych. Barierą dla tych
prac są jednak ograniczenia związane z ochroną obszaru Natura 2000 i środowiska
przyrodniczego. Dotyczy to
w szczególności tej rzeki w odcinku Wspólnoty „Łąki w okolicach Karłowic nad
Stobrawą”.
Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych biorą aktywny udział w usuwaniu
skutków zdarzeń kryzysowych, kiedy to z poświęceniem ratują ludzkie życie jak
i majątek wielu rodzin. Ponadto prowadzą także działalność związaną
z zapewnieniem bezpieczeńﬆwa i ochrony przeciwpożarowej.
Na terenie gminy działa 5 jednoﬆek Ochotniczych Straży Pożarnych:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kaniowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Karłowicach,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Popielowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Siołkowicach,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Stobrawie.
Pomimo sprawnego funkcjonowania jednoﬆek OSP, ﬆrażnice wymagają rozbudowy
oraz remontu, a zaplecze techniczne – doposażenia.

1.5. Infraﬆruktura społeczna
1.5.1. Kultura i sport
Kultura
Na terenie gminy Popielów funkcjonują dwie samorządowe inﬆytucje kultury:
Samorządowe Centrum Kultury, Turyﬆyki i Rekreacji w Popielowie oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Popielowie.
Głównym celem realizowanym przez Samorządowe Centrum Kultury Turyﬆyki
i Rekreacji w Popielowie jeﬆ rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
społeczeńﬆwa w zakresie kultury, edukacji, a także rozwoju turyﬆyki i rekreacji.
W ramach Samorządowego Centrum Kultury Turyﬆyki i Rekreacji funkcjonują:
− Dom Kultury w Popielowie,
− Dom Kultury w Karłowicach
oraz sieć świetlic wiejskich, do których należą:
− świetlica wiejska w Kaniowie,
− świetlica wiejska w Kurzniach,
− świetlica wiejska w Lubieni,
− świetlica wiejska w Rybnej (Dom Ludowy),
− świetlica wiejska w Starych Kolniach,
− świetlica wiejska w Stobrawie,
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− świetlica wiejska w Starych Siołkowicach.
Samorządowe Centrum Kultury, Turyﬆyki i Rekreacji w Popielowie prowadzi zajęcia
świetlicowe, kółka zainteresowań (kółka plaﬆyczne, sportowe – siatkówka, kółko
rowerowo turyﬆyczne, rękodzieła, hafciarﬆwa oraz ginących zawodów – wyplatanie
koszyków, rzeźbiarﬆwo, garncarﬆwo), zajęcia taneczne, hip-hopu, choreograﬁczne,
pokazy i warsztaty teatralne, naukę gry na inﬆrumentach, warsztaty muzyczne, a od
października 2015 r. także spotkania dla seniorów pod nazwą „Senior Cafe”. Przy
Domu Kultury w Karłowicach funkcjonuje również Centrum Edukacyjno –
Oświatowe – ogólnodoﬆępna pracownia komputerowa.
W ramach Samorządowego Centrum Kultury Turyﬆyki i Rekreacji działają zespoły
folkloryﬆyczne: Lira, Mazelunki, Schalkowitzer Heimatmelodie Siołkowiczanki, które
zdobyły liczne wyróżnienia na przeglądach artyﬆycznych i feﬆiwalach, a także
orkieﬆra dęta (powﬆała w 2012 r.), formacja taneczna „Alle babki”, formacja tańca
nowoczesnego „EUFORIA”., grupy wokalne.
Na uwagę zasługują imprezy kulturalne i rekreacyjne organizowane na terenie gminy
Popielów dzięki inicjatywom mieszkańców oraz aktywności rad sołeckich i organizacji
pozarządowych. Do najważniejszych należą dożynki gminne, targi twórczości
artyﬆyczno-ludowej, feﬆyny rodzinne i wiejskie oraz inne inicjatywy kulturalne
poszczególnych sołectw gminy.45 Wśród cyklicznych imprez organizowanych na
terenie gminy można wymienić Święto Pieroga, Znani i Mniej Znani, Wodzenie
Niedźwiedzia, Wiosna Kwiatów, Chodzenie z Kozłem, Babski Comber, Stół
Wielkanocny, Turniej Tenisa Stołowego, Ludzie Kultury, Śląski Rok Obrzędowy –
Turniej Nalewek.
Samorządowe Centrum Kultury Turyﬆyki i Rekreacji w Popielowie aktywnie
pozyskuje środki związane z rozwojem działalności kulturalnej, przykładami takich
projektów są:
− „Kocioł kulturalny na hiﬆorycznym pograniczu Górnego i Dolnego
Śląska” (2011 r.);
− „Popielów na dawnej fotografii 1” (2012 r.), „Popielów na dawnej fotografii
2” (2013 r.);
− „Powiew przeszłości” (2013 r.);
− „Atrakcje turyﬆyczne Gminy Popielów i okolic” (2013 r.);
− „Fotowariacje (2013 r.);
− „Gościnny Popielów” - wyposażenie dla Domu Kultury (2014 r.)
Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Popielowie realizuje zadania w zakresie
gromadzenia, opracowywania i przechowywania materiałów bibliotecznych,
ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, udoﬆępnia
zbiory biblioteczne, a także prowadzi działalność edukacyjną i samokształceniową.
W ramach Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie funkcjonują ﬁlie biblioteczne:
− Filia biblioteczna w Karłowicach;
− Filia biblioteczna w Starych Siołkowicach;
45

Gmina Popielów. Przewodnik po Gminie Popielów, Popielów 2008, s. 17-18.
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− Filia biblioteczna w Stobrawie.
Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie
w ramach Programu Biblioteki
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych” co roku dokonuje zakupu nowości
wydawniczych, tym samym uzupełniając posiadany księgozbiór.
Dzięki udziałowi w projektach realizowanych m.in. przez Fundację ORANGE dla
bibliotek pozyskano środki na pokrycie kosztów łączy internetowych i zapewniono
czytelnikom bezpłatny doﬆęp do internetu we wszyﬆkich ﬁliach. Wcześniej
Biblioteka Publiczna w Popielowie realizowała projekty IKONKA (2004 r.) oraz
IKONKA cd. (2008 r.). w ramach uczeﬆnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek zoﬆał
zakupiony sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne dla ﬁlii bibliotecznych.
Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie pozyskuje środki ﬁnansowe na publikacje
wydawnicze, dzięki którym opublikowano naﬆępujące książki:
− „Kronika Popielowa wg księdza Karola Nerlicha”(2008 r.);
− „Szlakiem pięknych górnośląskich wsi Stare Siołkowice, Popielów,
Chróścice” (2011 r.);
− „Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Popielów” (2012 r.);
− „Ocalić gwarę naszą” (2013 r.).
Na koniec czerwca 2015 roku ﬆan księgozbioru wynosił 50 988 egzemplarzy, a liczba
czytelników 1 143.
Wszechﬆronna działalność biblioteki zaowocowała otrzymaniem naﬆępujących
wyróżnień:
− wyróżnienie specjalne w konkursie Programu Rozwoju Bibliotek „Dobre pomysły
– jak to się robi u nas” (za publikację Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Popielów
(2012 r.)) oraz w konkursie „Biblioteka dla lokalnej społeczności” za publikację
„Ocalić gwarę naszą” (2013 r.);
− I miejsce w województwie opolskim w Rankingu Bibliotek, ogłoszonym przez
Inﬆytut Książki i Dziennik Rzeczpospolita (2012 r. i 2013 r.);
− nagroda specjalna w konkursie „Możliwe w Leaderze”, organizowanym przez
Lokalną Grupę Działania Stobrawski Zielony Szlak za wytrwałość i efektywność
w pozyskiwaniu środków w ramach programu Leader (2013 r.).
Na terenie gminy działają liczne ﬆowarzyszenia promujące region i regionalną
kulturę.
W gminie Popielów zarejeﬆrowane są m.in.:
− Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa „Razem”;
− Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im ks. dr Jana
Dzierżona;
− Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice;
− Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nowe Siołkowice”;
− Związek Śląskich Kobiet z Popielowa;
− Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Karłowicach;
− Towarzyﬆwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim;
− Wojewódzki Związek Pszczelarzy Oddział w Popielowie;
− Polski Związek Wędkarski Koło Gminne Popielów;
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− Polski Związek Łowiecki (Koło Łowieckie „Odyniec” (Karłowice) oraz Koło
Łowieckie „Łoś” (Popielów).46
Działalność Ludowych Klubów Sportowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych
zoﬆała opisana w rozdziałach Sport oraz Bezpieczeńﬆwo przeciwpowodziowe.
Gmina Popielów może poszczycić się produktami regionalnymi. Najbardziej
popularne z nich to:
− Ajerlikier waniliowy i czekoladowy (zwany wanilowym i siokoladowym);
− Jaja kur zielononóżek kuropatwianych;
− Kartoffelsalat;
− Krupnik kabachowski;
− Miody popielowskie z Borów Stobrawskich;
− Pieróg poﬆny ze Starych Kolni;
− Żółty ser z Lewandówki.
Żółty ser z Lewandówki,
Pieróg Poﬆny oraz Miody popielowskie z Borów
Stobrawskich wpisane zoﬆały na liﬆę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez
Miniﬆerﬆwo Rolnictwa.
W ramach „Naszego Kulinarnego Dziedzictwa - Smaki Regionów", w kategorii
produktów i przetworów zwierzęcych wyróżniono: „Kaszankę Karłowicką” „Syr
domowy”, a w kategorii napojów: „Holonnder Schnaps”47, zaś „Udziec weselny”
w roku 2015 otrzymał i miejsce.
W roku 2013 wyróżnione zoﬆały pierniki Babci Auguﬆyny z Karłowic.
Nagrodę PERŁA 2011 przyznano ﬁrmie „Bocian” s.c. z Karłowic za produkt „Cwaniak
karłowicki” podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich Polagra Food. Firma od
kilku lat bierze udział w regionalnym konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo smaki regionów” promując zdrowe produkty. Nagrodę PERŁA 2012 otrzymała
Kiełbasa wiejska.
Program Odnowy Wsi
W Programie Odnowy Wsi uczeﬆniczy 11 sołectw. Jako pierwsze do Programu
w roku 1998 przyﬆąpiły Stare Siołkowice, Karłowice, Rybna i Popielów. w ciągu
naﬆępnych lat przyﬆępowały kolejne sołectwa. Na chwilę obecną w programie
uczeﬆniczy 11 z 12 sołectw.
W gminie Popielów Program Odnowy Wsi traﬁł
na bardzo
podatny grunt.
Mieszkańcy podejmują działania związane między innymi z:
- poprawą eﬆetyki wsi;
- modernizacją i adaptacją obiektów użyteczności publicznej i obiektów kultu
religijnego;
- zakupem sprzętu i wyposażenia;
- organizacją półkolonii letnich (Karłowice, Kurznie, Nowe Siołkowice);
46

Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego …, Popielów
2015, s. 79.
47

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Stobrawski Zielony Szlak, Pokój 2013, s. 29.
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- tworzeniem ﬆron internetowych wsi;
- wydawaniem materiałów promocyjnych;
- pozyskiwaniem grantów różnych fundacji i inﬆytucji.
21 września 2012 r. w Langenegg w Auﬆrii gmina Popielów otrzymała wyróżnienie
w konkursie Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi za całokształt działań i osiągnięć
związanych z rozwojem wsi. Głównym elementem oceny w konkursie była
aktywność i inicjatywy mieszkańców w podejmowaniu działań na rzecz poprawy
jakości życia na terenach wiejskich. Wyróżnienie zoﬆało przyznane przez Europäische
ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi) z siedzibą w Wiedniu.
Inne sukcesy w programie Odnowa Wsi to:
- II miejsce wsi Stare Kolnie w kategorii „Najlepszy Projekt” 2011 r. za organizację
imprezy promującej produkty regionalne „Święto Pieroga”;
- II miejsce w konkursie „Partnerﬆwo bez granic”;
- wyróżnienie w 2012 r. wsi Stare Siołkowice w kategorii Najpiękniejsza Wieś
XV-lecia;
- Karłowice zwycięzcą konkursu „Najpiękniejsza Wieś Opolska 2013”;
- Stare Siołkowice zwycięzcą konkursu „Najpiękniejsza Wieś Opolska 2010”;
- II miejsce wsi Karłowice w kategorii „Najlepszy Projekt Odnowy Wsi” (2006 r.);
- Wyróżnienia: za projekty „Oaza spokoju i wypoczynku” , i „E-platforma
społeczeńﬆwa informacyjnego”;
- II miejsce w konkursie „Najpiękniejsza Wieś Opolska 2008” (Karłowice);
- nagroda w konkursie „Odnowa Wsi szansą dla opolskiej młodzieży” (Nowe
Siołkowice).
Tabela 36. Środki wypracowane przez mieszkańców w ramach Programu Odnowy Wsi
Rok

Wkład
finansowy
sołectw

Wkład
niefinansowy
sołectw

Razem
sołectwa

Wkład
finansowy
gminy

Łączna
wartość

2010

150 536

441 214

591 750

142 181

733 658

2011

65 007

406 457

471 464

140 825

612 289

2012

129 914

411 147

541 061

153 934

694 995

2013

103 110

401 450

504 560

87 952

592 512

2014

156 617

389 685

546 302

121 961

668 263

RAZEM:

605 184

2 049 953

2 655 137

646 853

3 301 717

Źródło: opracowane na podﬆawie sprawozdań z przebiegu odnowy wsi za lata 2010-2013
Uwaga: Przyjęte ﬆawki wkładu niefinansowego: 15 zł roboczogodzina mieszkańca, 50 zł
roboczogodzina sprzętu
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Na podﬆawie działalności i informacji zawartych w sprawozdaniach sołeckich Zarząd
Województwa Opolskiego uﬆalił ﬆatusy uczeﬆnictwa sołectw w Programie Odnowy
Wsi na lata 2013 – 2014 i tak: 5 sołectw otrzymało ﬆatusy lidera Programu,
1 sołectwo ﬆatus zaawansowanego uczeﬆnika programu, pozoﬆałe 5 sołectw jeﬆ
uczeﬆnikami programu.
Gmina zachęca mieszkańców do aktywnego włączania się w sprawy społeczne
poprzez wykorzyﬆanie inicjatywy lokalnej, gdzie od 2011 mieszkańcy mogą wyﬆąpić
z pomysłem na przeprowadzenie konkretnego przedsięwzięcia deklarując współudział
w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej lub na
świadczeniach pieniężnych oraz rzeczowych.
W budżecie gminy co roku wyodrębnia się również środki ﬁnansowe, które przeznacza
się do dyspozycji Rad Sołeckich na tzw. inicjatywy Rad Sołeckich. Środki te
wydatkowane są zgodnie z potrzebami mieszkańców i pomysłami zgłaszanymi przez
społeczność lokalną danej miejscowości.
Rady sołeckie oraz Liderzy Odnowy Wsi chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami.
w okresie 2010 – 2014 sołectwa przyjmowały liczne wizyty ﬆudyjne z całego kraju.
Gminę Popielów odwiedzili goście z województwa pomorskiego, dolnośląskiego,
łódzkiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, będący pod wrażeniem mnogości
inicjatyw i aktywności mieszkańców.
Sport
Gmina Popielów posiada dobrą infraﬆrukturę sportową. Najważniejsze obiekty
sportowe scharakteryzowane zoﬆały w tabeli zamieszczonej poniżej.48
Tabela 37. Obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie gminy Popielów
Obiekt

Lokalizacja

Dodatkowe informacje

Hala sportowa przy Publicznej Szkole
Podﬆawowej w Popielowie

Popielów

nowoczesna, pełnometrażowa hala,
dobre wyposażenie w sprzęt sportowy,
boiska do piłki ręcznej, halowej piłki nożnej,
koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego
oraz tenisa ﬆołowego,
siłownia.

Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012
przy Publicznej Szkole Podﬆawowej
w Popielowie

Popielów

boiska do siatkówki, koszykówki, piłki
nożnej oraz tenisa.

Sala sportowa, siłownia i boisko przy
Publicznym Gimnazjum w Starych
Siołkowicach

Stare
Siołkowice

hala sportowa, siłownia, boisko tartanowe.

Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…, Popielów
2015, s. 80-81.
48
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Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej
Szkole Podﬆawowej w Starych
Siołkowicach

Stare
Siołkowice

boisko do siatkówki, koszykówki, piłki
nożnej

Sala sportowa w Stobrawie w budynku
byłej szkoły

Stobrawa

boisko do siatkówki, koszykówki, piłki
nożnej oraz tenisa.

Karłowice

nowoczesna sala gimnaﬆyczna wraz
z zapleczem socjalnym i boiskami do piłki
nożnej i ręcznej, siatkówki, tenisa ziemnego
i koszykówki, bieżnią z piaskownicą do
skoku w dal, boiskiem do rzutu kulą

Hala sportowa wraz z kompleksem boisk
sportowych przy Publicznej Szkole
Podﬆawowej im. ks Jana Dzierżona
w Karłowicach

Źródło: Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…,
Popielów 2015, s. 81

Boiska sportowe posiadają takie miejscowości jak:
- Karłowice: boisko do piłki nożnej z budynkiem szatni;
- Kurznie: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne;
- Kuźnica Katowska: boisko do piłki nożnej;
- Lubienia: boisko wielofunkcyjne;
- Nowe Siołkowice: boisko do siatkówki i piłki plażowej;
- Popielowska Kolonia: boisko do piłki nożnej;
- Popielów: boisko do piłki nożnej z budynkiem szatni;
- Rybna: boisko do piłki nożnej z budynkiem szatni i boiskiem treningowym;
- Stare Siołkowice: boisko do piłki nożnej z budynkiem szatni i boiskiem
treningowym;
- Stobrawa: boisko do piłki nożnej.
Na terenie gminy Popielów dzięki aktywności mieszkańców i wykorzyﬆaniu środków
na inicjatywy lokalne oraz tych, pochodzących z funduszu przekazanego do dyspozycji
Rad Sołeckich powﬆały liczne place zabaw, miejsca spotkań oraz pierwsze siłownie
zewnętrzne.
Place zabaw posiadają takie miejscowości jak: Kaniów, Karłowice, Kurznie, Kuźnica
Katowska, Lubienia, Nowe Siołkowice,
Popielów, Rybna, Stare Kolnie, Stare
Siołkowice.
Siłownie zewnętrzne powﬆały w Popielowie oraz Nowych Siołkowicach.
Rekreacyjne miejsca spotkań dla mieszkańców zoﬆały ﬆworzone w takich
miejscowościach jak Lubienia (teren przy świetlicy wiejskiej), Nowe Siołkowice, Stare
Siołkowice (podwórko Nivea), Kuźnica Katowska, Karłowice.
W gminie Popielów brak jeﬆ ośrodka o charakterze rekreacyjnym, który
wykorzyﬆywałby wodne zasoby przyrodnicze i umożliwiałby czynny wypoczynek
nad wodą.
W gminie Popielów działa 7 klubów sportowych, wchodzących w skład Gminnego
Związku „Ludowe Kluby Sportowe”. Są to:
- Ludowy Klub Sportowy Popielów;
- Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” Karłowice;
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-

Ludowy Klub Sportowy „START” Siołkowice,
Ludowy Klub Sportowy Rybna;
Ludowy Klub Sportowy „BIZON” Kurznie;
Ludowy Klub Sportowy Stobrawa-Stare Kolnie;
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „DALIA”.
Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe” w Popielowie co roku realizuje zadania
związane z rozwojem kultury ﬁzycznej na terenie gminy Popielów pod nazwą:
„Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez
sportowych i sportowo rekreacyjnych na terenie gminy Popielów oraz
upowszechnianie kultury ﬁzycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie
zajęć w różnych dyscyplinach sportu” i otrzymuje dotację na ten cel. w roku 2015
wysokość dotacji wyniosła 230 000 zł.

1.5.2. Dziedzictwo kulturowe
Na terenie gminy Popielów znajduje się wiele zabytków świadczących o bogatym
dziedzictwie kulturowym regionu.
Z terenu gminy Popielów 12 obiektów zabytkowych oraz 21 ﬆanowisk
archeologicznych wpisanych zoﬆało do rejeﬆru zabytków prowadzonego przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto na terenie gminy zlokalizowanych
jeﬆ 178 pozoﬆałych ﬆanowisk archeologicznych. Do Gminnej Ewidencji Zabytków
nieruchomych wpisano 296 obiektów.

Do najważniejszych zabytków na terenie gminy należą:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Zamek wraz z założeniem parkowym w Karłowicach;
Budynek ﬆajni i wozowni w zespole Młyna w Karłowicach;
Kościół drewniany pw. Matki Boskiej i św. Andrzeja w Popielowie;
Kościół paraﬁalny pw. św. Michała Archanioła w Karłowicach;
Dom ks. Jana Dzierżona w Karłowicach;
Kościół ﬁlialny pw. św. Judy Tadeusza wraz z otoczeniem w Kurzniach;
Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Popielowie;
Kościół paraﬁalny pw. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach;
Jaz iglicowy na Odrze w miejscowości Rybna;
Obiekty zabytkowe nie wyﬆępują we wszyﬆkich wsiach gminy. Dominująca ich
część znajduje się we wsi Popielów, Karłowice, Stare Siołkowice i Kurznie.
Wśród obiektów zabytkowych najliczniejszą grupę ﬆanowią budynki mieszkalne
oraz zabytki przemysłowe i gospodarcze, licznie reprezentowane są także obiekty
sakralne (kościoły, kapliczki, kaplice, dawne klasztory). Wśród najcenniejszych
zabytków należy wymienić średniowieczny zamek wraz z parkiem w miejscowości
Karłowice.
W związku z potrzebą ochrony wartości kulturowych w ﬆudium oraz miejscowych
planach zagospodarowania przeﬆrzennego wyznaczono ﬆrefy ochrony
konserwatorskiej.
W miejscowości Kurznie dla kościoła ﬁlialnego p.w. św. Judy Tadeusza wyznaczono
ﬆrefę ścisłej ochrony konserwatorskiej. Podﬆawowymi działaniami w granicach
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ﬆrefy jeﬆ konserwacja, tzn. utrzymanie hiﬆorycznej ﬆruktury przeﬆrzennej
w niezmienionym kształcie oraz rewaloryzacja, tzn. przywrócenie i utrwalenie
hiﬆorycznie ukształtowanych walorów zespołu przeﬆrzennego oraz jego
funkcjonalnej i kompozycyjnej integracji z całością układu.
Strefa częściowej ochrony konserwatorskiej obejmuje centra miejscowości: Stare
Siołkowice, Popielów, Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa, Kurznie,
Lubienia, Kaniów. Są to obszary podlegające rygorom w zakresie utrzymania
zasadniczych elementów rozplanowania, dóbr kultury ﬁgurujących w ewidencji
i elementów krajobrazu naturalnego.
Ponadto w miejscowości Karłowice wyznaczono granicę układu ruraliﬆycznego
o wartościach kulturowych. Jeﬆ to ﬆrefa ochrony krajobrazu, obejmującej obszar
krajobrazu integralnie związanego z zespołem zabytkowym, a jej wprowadzenie ma
na celu zapewnienie ekspozycji zabytkowych ﬆruktur i ich publiczną doﬆępność
z zagospodarowaniem niepowodującym zewnętrznych zagrożeń.
Gmina Popielów corocznie w budżecie przeznacza środki na prace reﬆauratorskie,
konserwatorskie i roboty budowlane zabytków ujętych w rejeﬆrze i w formie dotacji
przekazuje je właścicielom obiektów zabytkowych
Ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego w gminie Popielów opiera się
również na takich działaniach jak:
− organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych kultywujących lokalne dziedzictwo
kulturowe np. Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w Karłowicach;
− wydawanie publikacji promujących walory kulturowe, tradycje i zwyczaje, np.
„Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Popielów”;
− realizacja projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego;
− organizacja konkursów np. „Ocalić gwarę naszą”, oraz zajęć o charakterze
regionalnym w szkołach;
− propagowanie idei poszanowania lokalnych tradycji poprzez utrzymanie Izby
regionalnej w Publicznej Szkole Podﬆawowej w Popielowie, w Starych
Siołkowicach, w Samorządowym Centrum Kultury Turyﬆyki i Rekreacji
w Popielowie oraz Izby pamięci Jakuba Kani w Starych Siołkowicach.
Na terenie gminy działa pięć paraﬁi rzymskokatolickich w skład których wchodzi
dziesięć kościołów rzymskokatolickich oraz jedna paraﬁa ewangelicko-augsburska, na
terytorium której znajduje się jeden kościół ewangelicko-augsburski. Łącznie na
terenie gminy zlokalizowanych jeﬆ 11 placówek kultu religijnego.49

1.5.3. Oświata i opieka nad dziećmi
Obecnie w gminie Popielów funkcjonuje 7 jednoﬆek oświatowych kształcących
i wychowujących dzieci i młodzież. Na terenie gminy działają 3 przedszkola
(Popielów, Karłowice, Stare Siołkowice), 3 szkoły podﬆawowe (Popielów, Karłowice,
Siołkowice), oraz jedno gimnazjum publiczne w Starych Siołkowicach.
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Od 1 września 2014 r. na terenie gminy Popielów funkcjonuje również niepubliczne
gimnazjum
oraz niepubliczne liceum prowadzone w ramach Niepublicznego
Ośrodka Wychowawczego Towarzyﬆwa Razem w Przyszłość w Stobrawie.
Zgodnie z Informacją o ﬆanie realizacji zadań oświatowych gminy Popielów w roku
szkolnym 2014/2015 ogólna liczba uczniów uczęszczających do szkół podﬆawowych
i gimnazjalnych
na obszarze gminy to 615 dzieci – z tego 422 to uczniowie szkół podﬆawowych, a 193 uczniowie gimnazjum. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola wyniosła 214.
Należy zauważyć, że w roku szkolnym 2014/2015 wszyﬆkim zgłoszonym dzieciom
zoﬆały zapewnione miejsca w przedszkolu.
Wykres 14. Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach w gminie Popielów w latach 2010-2016
900

893

679
675

849

639

824

807

596

577

829

842

615

634

450

225

0

214

210

228

230

214

208

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

szkoły

1

przedszkola

razem

Źródło: Informacja o ﬆanie realizacji zadań oświatowych Gminy Popielów w roku szkolnym
2014/2015, Popielów 2015

W gminie Popielów funkcjonuje zracjonalizowana sieć szkół i przedszkoli,
doﬆosowana do liczby dzieci, która na przeﬆrzeni oﬆatnich lat ulegała zmniejszeniu.
Jednakże w związku z realizacją od 1 września 2014 r. obowiązku szkolnego przez
dzieci sześcioletnie w najbliższych latach planowany jeﬆ wzroﬆ liczby dzieci
w szkołach podﬆawowych i gimnazjum.
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Tabela 38. Liczba dzieci szkół podﬆawowych w latach 2007-2020

Opis

2007/
2008

2008/
2009

2009
/2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

PSP
Popielów

207

199

189

181

187

174

177

206

216

214

207

207

219

225

PSP
Karłowice

149

142

137

129

122

114

108

118

124

131

135

135

137

137

PSP St.
Siołkowice

111

107

101

99

92

94

90

100

105

111

117

117

115

118

Razem
liczba
uczniów

467

448

427

409

401

382

375

424

445

456

459

459

471

480

Źródło: Informacja o ﬆanie realizacji zadań oświatowych Gminy Popielów w roku szkolnym
2014/2015, Popielów 2015

Wyniki szkół w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, na podﬆawie
wyników Egzaminu Gimnazjalnego oraz Sprawdzianu w kl. VI Szkół Podﬆawowych
w gminie Popielów za rok szkolny 2014/2015 przedﬆawiały się naﬆępująco50:
GIMNAZJUM
1) część humaniﬆyczna
a) z zakresu języka polskiego:
− średnia szkoły 59,2%
− średnia wojewódzka 60,4%
b) z zakresu hiﬆorii i wiedzy o społeczeńﬆwie:
− średnia szkoły 57,7%
− średnia wojewódzka 62,4%
2) część matematyczno – przyrodnicza
a) z zakresu matematyki:
− średnia szkoły 44,2%
− średnia wojewódzka 46,7%
b) z zakresu przedmiotów przyrodniczych:
− średnia szkoły 48,8 %
− średnia wojewódzka 48,7%
3) języki obce:
a) język niemiecki poziom podﬆawowy:
− średnia szkoły/gminy 72,4%
50

Informacja o ﬆanie realizacji zadań oświatowych Gminy Popielów w roku szkolnym
2014/2015, Popielów 2015.
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− średnia w województwie 68,1%
b) język niemiecki poziom rozszerzony:
− średnia szkoły/gminy 91,8%
− średnia w województwie 65,7%
c) język angielski poziom podﬆawowy:
− średnia szkoły/gminy 62,7%
− średnia w województwie 66,9%
d) język angielski poziom rozszerzony:
− średnia szkoły/gminy 50,5%
− średnia w województwie 47,0%

SZKOŁY PODSTAWOWE
Tabela 39. Wyniki egzaminu kompetencyjnego w szkołach podﬆawowych gminy Popielów
w roku szkolnym 2014/2015
Jednoﬆka

Średnia
język polski

Średnia
matematyka

Średnia
język angielski

Średnia
język niemiecki

PSP Popielów

74,3

63,5

78,1

-

PSP Karłowice

57,2

59,5

-

68,3

PSP Stare
Siołkowice

73,1

66,3

83,1

-

Średnia
w gminie

68

62,8

80,2

68,3

Województwo
Opolskie

71,9

60,0

78,2

75,3

Źródło: Informacja o ﬆanie realizacji zadań oświatowych Gminy Popielów w roku szkolnym
2014/2015, Popielów 2015

W roku szkolnym 2014/2015 w jednoﬆkach oświatowych ﬆan zatrudnienia wynosił
77,77 etatów nauczycielskich oraz 47,8 etatów pracowników adminiﬆracji obsługi.
Wielkości te utrzymują się na zbliżonym poziomie na przeﬆrzeni oﬆatnich lat.
Struktura zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 przedﬆawiała się
w naﬆępujący sposób:
- 57% nauczycieli dyplomowanych,
- 27% nauczycieli mianowanych,
- 13% nauczycieli kontraktowych,
- 1% nauczycieli ﬆażyﬆów.
Szkoły aktywnie uczeﬆniczą w konkursach, projektach oraz podejmują liczne
działania związane z poprawą jakości edukacji i wdrażaniem innowacji
pedagogicznych. Ich sukcesy potwierdzone są licznymi certyﬁkatami
i wyróżnieniami. Szczególnie dużą wagę przywiązuje się w szkołach i przedszkolach
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do warunków oraz edukacji dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod
pracy.
W zakresie oświaty i opieki nad dziećmi gmina realizuje między innymi takie zadania
jak:
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez np.: udzielanie pomocy
materialnej dla uczniów z terenu gminy Popielów o charakterze socjalnym
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w formie ﬆypendium szkolnego
lub zasiłku szkolnego, realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna”,
zapewniania doﬆępu do bezpłatnych podręczników, organizację wypoczynku
letniego, realizację programu „Pomoc Pańﬆwa
w zakresie dożywiania”;
- doﬁnansowanie dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami
umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego kosztów kształcenia;
- doﬁnansowanie dokształcania nauczycieli;
- kontrola obowiązku nauki;
- organizacja dowozów szkolnych.
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportoworekreacyjnych ulega ﬆałej poprawie, co jeﬆ rezultatem znacznych nakładów
inweﬆycyjnych na poprawę infraﬆruktury oświatowej. Obecnie wszyﬆkie jednoﬆki
szkolne dysponują biblioteką, świetlicą oraz pracownią komputerową. Należy jednak
zauważyć że posiadany sprzęt komputerowy i urządzenia multimedialne są częściowo
przeﬆarzałe i wymagają uzupełnienia.
Budynki szkół i przedszkoli zoﬆały w oﬆatnich latach zmodernizowane, dalszej
modernizacji wymaga budynek Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach.
Gmina Popielów, jako organ prowadzący, wywiązuje się z zadań określonych
przepisami prawa. Stale poprawiają się warunki nauki, opieki wychowawczej
i wypoczynku. Co roku podejmowane są działania związane z poprawą
infraﬆruktury edukacyjnej. Szkoły i przedszkola wspierane są w zapewnieniu
uczniom doﬆępu do zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych na
najwyższym poziomie. w najbliższych latach planowany jeﬆ szereg działań na rzecz
zapewnienia dzieciom i młodzieży doﬆępu do zajęć kształtujących tzw. kompetencje
kluczowe.
Do kompetencji kluczowych należą umiejętności w zakresie porozumiewania się
w językach obcych, kompetencje matematyczne i podﬆawowe kompetencje naukowo
techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne
i obywatelskie, poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja
kulturowa.
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Działania związane z ﬁnansowaniem zadań oświatowych podejmowane są
racjonalnie, na bieżąco analizowany jeﬆ poziom wydatków w szkołach
i przedszkolach 51.
Opieka nad dziećmi do lat 3
W gminie Popielów funkcjonuje jeden prywatny klub malucha „Calineczka”, którego
działalność jeﬆ doﬁnansowana ze środków gminy. Według danych GUS w 2014 r.
skorzyﬆało z jego usług 15 dzieci52.
Na przeﬆrzeni lat 2014/2015 na terenie gminy Popielów realizowany był projekt
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu „Powrót do zatrudnienia”, który spowodował
wdrożenie w gminie rozwiązań pozwalających na zatrudnienie opiekuna dziennego.

1.5.4. Służba zdrowia, opieka społeczna, opieka senioralna
Służba zdrowia
Świadczenia w zakresie podﬆawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Popielów
zapewniają:
- Niepubliczny Zakład Podﬆawowej Opieki Zdrowotnej „ARS – MED.
s.c.” (Ośrodek Zdrowia w Karłowicach, Stobrawie i Starych Siołkowicach);
- Niepubliczny Zakład Podﬆawowej Opieki Zdrowotnej REMEDIUM (Ośrodek
Zdrowia w Popielowie).
Na terenie gminy Popielów funkcjonuje również:
- Centrum Opieki Paliatywnej - Caritas Diecezji Opolskiej w Starych Siołkowicach;
- Gabinet rehabilitacyjny w Popielowie ZAK REHA;
- Ośrodek rehabilitacyjny REHAVITAL w Starych Siołkowicach;
Ponadto mieszkańcy gminy mają możliwość skorzyﬆania ze świadczeń
pielęgnacyjnych osób chorych, niepełnosprawnych i ﬆarszych zapewnianych przez
Stację Opieki Caritas w Dobrzeniu Wielkim.
Według danych GUS, w 2014 r. łączna ilość udzielonych porad lekarskich wyniosła
2562053.
Na terenie gminy działają trzy apteki. Według Danych GUS, współczynnik liczby
ludności na jedną aptekę w gminie wynosi 2 709 54.
W 2015 r. w gminie Popielów przyjęty zoﬆał Program polityki zdrowotnej w zakresie
rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015 – 2020.

Problematyka dotycząca oświaty opracowana na podﬆawie
dokumentu: Informacja
o ﬆanie realizacji zadań oświatowych gminy Popielów w roku szkolnym 2013/2014.
51

Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…, Popielów
2015, s. 76, Dane GUS (Bank Danych Lokalnych), doﬆęp: 16.07.2015 r.
52

53

Dane GUS (Bank Danych Lokalnych), doﬆęp: 16.07.2015 r.

54

Dane GUS (Bank Danych Lokalnych), doﬆęp: 16.07.2015 r.
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Opieka społeczna
Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie (GOPS),
który realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, wspierania rodziny i pieczy
zaﬆępczej, a także przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W Tabeli 40 przedﬆawiono szczegółowe informacje na temat liczby i wartości
świadczeń udzielonych osobom i rodzinom objętym pomocą społeczną.
Tabela 40. Pomoc społeczna w latach 2010-2014
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

Liczba rodzin objętych
pomocą społeczną

308

250

253

266

245

ZASIŁKI STAŁE
Liczba świadczeń

187

165

193

197

187

Wartość świadczeń

63 893

61 945

80 273

93 975

87 062

ZASIŁKI OKRESOWE
Liczba świadczeń

687

741

669

737

690

Wartość świadczeń

184 989

194 938

201 300

265 199

229 868

ZASIŁKI JEDNORAZOWE
Liczba świadczeń

754

797

622

819

234

Wartość świadczeń

209 024

215 002

203 689

249 412

307 380

ZASIŁKI W FORMIE DOŻYWIANIA
Liczba posiłków / liczba
23 549 / 179
dzieci objętych programem.
Wartość świadczeń

94 824

25 048 /
205

23 872 /
203

21 945 / 177

22 803/173

110 070

100 986

86 943

81 849

6 132

0

DOPOSAŻENIE PUNKTÓW ŻYWIENIA
Wartość

65 725

40 000

40 000

DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba świadczeń/liczba
rodzin

226/21

174/19

216/21

191/20

186/20

Wartość świadczeń

56 353

51 369

62 220

51 990

51 801

OPŁATY ZA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba świadczeniobiorców

3

9

10

8

8

Wartość świadczeń

69 092

124 310

194 096

191 391

172 696
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ŚWIADCZENIA RODZINNE
Liczba rodzin pobierających
świadczenia

338

322

296

291

292

Wartość wypłaconych
świadczeń

1 212 965

1 174 589

1 122 525

1 088 202

1 030 900

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Liczba świadczeniobiorców

48

52

58

57

53

Wartość wypłaconych
świadczeń

171 720

180 540

215 570

224 830

231 013

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Liczba świadczeniobiorców

24

11

16

18

14

Wartość wypłaconych
świadczeń

28 332

4 026

10 811

11 265

5 114

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH
Liczba rodzin

------

------

1

2

2

Wartość świadczeń

------

------

692

2 317

4 735

PONOSZENIE KOSZTÓW ZA DZIECI W OŚRODKACH OPIEKUŃCZYCH
Liczba dzieci

------

------

1

1

1

Wartość świadczeń

------

------

4 882

14 029

24 607

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla
gminy Popielów, Popielów 2015

Liczba rodzin korzyﬆających z pomocy społecznej w zasadzie utrzymuje się na
zbliżonym poziomie. w roku 2014 z pomocy społecznej skorzyﬆały 682 osoby co
ﬆanowi 8,3% mieszkańców.
Problemy, które powodują że rodziny korzyﬆają z pomocy społecznej to:
- bezrobocie tj. w 2014 r. – 156 rodzin;
- ubóﬆwo tj. w 2014 r. – 42;
- niepełnosprawność członka rodziny, tj. 2014 r. – 45;
- inne: długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych oraz potrzeba ochrony macierzyńﬆwa.
Częﬆo rodziny korzyﬆające z pomocy społecznej to rodziny niepełne, wielodzietne,
z problemem alkoholowym oraz z potrzebą ochrony macierzyńﬆwa.
W ramach GOPS działa Klub Integracji Społecznej, którego celem jeﬆ udzielanie
pomocy indywidualnym osobom oraz ich rodzinom w odbudowywaniu
i podtrzymywaniu umiejętności uczeﬆnictwa w życiu społeczności lokalnej,
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w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podnoszeniu kwaliﬁkacji
zawodowych, jako wartości na rynku pracy.
W GOPS realizowane jeﬆ również zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie i prowadzona jeﬆ obsługa adminiﬆracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz grup roboczych powoływanych celem prowadzenia skoordynowanych działań
pomocowych w konkretnych rodzinach, gdzie iﬆnieje podejrzenie ﬆosowania
przemocy domowej.
Nowymi zadaniami są zadania wynikające z uﬆawy o wspieraniu rodziny i pieczy
zaﬆępczej, zobowiązujące gminę do ponoszenia opłat za każde dziecko skierowane do
domu dziecka, rodziny zaﬆępczej czy też innej placówki. Gmina od 2015 roku
zatrudnia w wymiarze ½ etatu asyﬆenta rodziny, jednak jeﬆ to niewyﬆarczające aby
sproﬆać potrzebom zidentyﬁkowanym przez pracowników socjalnych.
GOPS prowadzi współpracę z Bankiem Żywności i prowadzi działania związane
z wydawaniem artykułów spożywczych osobom najbiedniejszym. w większości są
to osoby samotne i schorowane. Od 2004 r. GOPS prowadzi również zbiórkę odzieży
używanej oraz sprzętu gospodarﬆwa domowego i na bieżąco wydaje podopiecznym
oraz innym osobom potrzebującym.
W siedzibie GOPS prowadzony jeﬆ również punkt konsultacyjny w którym przyjmuje
psycholog i terapeuta od uzależnień.
GOPS aktywnie pozyskuje środki na działania związane z aktywizacją i integracją
społeczną :
- od 2008 roku GOPS prowadzi projekt „Budujemy własny los - nie czekamy na
lepsze jutro”, w ramach którego co roku 10 osób bezrobotnych podpisuje
kontrakty socjalne, otrzymuje zasiłki i korzyﬆa ze szkoleń pozwalających na
uzyskanie nowych kwaliﬁkacji zawodowych;
- w latach 2010 i 2011 GOPS realizował projekt konkursowy w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Razem do sukcesu – wsparcie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w którym uczeﬆniczyło 16 osób
bezrobotnych;
- w 2013 i 2014 roku wspólnie z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych współrealizowany był projekt ,,Wsparcie środowiska osób
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiaﬆeczkowych”. w projekcie
uczeﬆniczyło 9 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Popielów;
- w 2015 r. GOPS przyﬆąpił w okresie 01.06.2015 r. - 30.11.2016 r. do realizacji
zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno –
zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” realizowanego w ramach
programu Miniﬆra Pracy i Polityki Społecznej „Działalność na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym” 55.

55

http://gopspopielow.pl/, doﬆęp: 16.07.2015 r.
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Na podﬆawie Oceny zasobów Pomocy Społecznej za rok 2014 zdiagnozowano, że
iﬆnieje zapotrzebowanie na środki ﬁnansowe, które umożliwiłyby prawidłowe
wywiązywanie się z nowych zadań nałożonych na gminę w latach 2012 – 2015.
Dotyczy to w szczególności zadań związanych z realizacją Uﬆawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i syﬆemie pieczy zaﬆępczej (Dz. U. z dnia 21 lipca 2011 r.),
udzielaniu wsparcia ze ﬆrony asyﬆentów rodziny oraz zadań wynikających z Uﬆawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz.
1493) i obsłudze Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.
Dodatkowo ﬆwierdzono, że wymagana jeﬆ większa alokacja środków ﬁnansowych
na pokrycie kosztów umieszczenia osób ﬆarszych i schorowanych w Domach Pomocy
Społecznej. Koszty te w opisanym okresie wzrosły z kwoty 51 tys. zł (w roku 2009) do
173 tys. zł (w roku 2014). Prognozuje się dalszy ich wzroﬆ, ponieważ coraz więcej osób
samotnych zwraca się o tę formę pomocy.
W związku z przeprowadzoną oceną zasobów pomocy społecznej konieczne jeﬆ
zintensyfikowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków na aktywizację
zawodową i integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Opieka senioralna
W roku 2014 zoﬆała podjęta uchwała o przyznawaniu i odpłatności usług
opiekuńczych dla osób ﬆarszych lub schorowanych (Uchwała w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjaliﬆyczne usługi opiekuńcze - (Uchwała Nr XXXV/252/2014 z dnia 5 marca
2014 r.). Na jej podﬆawie mogą być przyznawane usługi opiekuńcze osobom
ﬆarszym. w zależności od sytuacji materialnej osoba ponosi odpłatności za te
świadczenia lub jeﬆ z nich zwolniona.
Na terenie gminy brak jeﬆ ﬆałej oferty zajęć skierowanych do osób ﬆarszych, które
pozwoliłyby im na utrzymanie aktywności i zachowanie poczucia, że każdy człowiek
ﬆarszy jeﬆ potrzebny i powinien odnaleźć swoje miejsce i rolę w społeczeńﬆwie.
Gmina nie posiada obiektów opieki senioralnej. Nie iﬆnieją również obiekty
prywatne funkcjonujące w tym obszarze.

1.5.5. Turystyka i wypoczynek
Walory przyrodnicze gminy, wysoka lesiﬆość, brak uciążliwego przemysłu sprawiają,
że gmina Popielów posiada warunki do rozwoju turyﬆyki oraz różnorodnych form
aktywnego wypoczynku.
Gmina Popielów jeﬆ obszarem o czyﬆym nieskażonym powietrzu i możliwości
rozwoju agroturyﬆyki i ekologicznego rolnictwa. Wzdłuż rzek i na leśnych traktach
panują doskonałe warunki do spacerów, joggingu, obserwacji przyrody i wypoczynku
blisko natury.
Gmina Popielów może być doskonałą bazą wypadową do uprawiania różnych form
turyﬆyki wypoczynkowej i kwalifikowanej – turyﬆyki pieszej, rowerowej
i kajakowej.
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W chwili obecnej na obszarze gminy Popielów zlokalizowane są trzy gospodarﬆwa
oferujące usługi agroturyﬆyczne – w Kaniowie, Starych Kolniach oraz Popielowie.
Gospodarﬆwa agroturyﬆyczne prowadzą w ramach swojej działalności hodowlę
zwierząt gospodarskich, naukę jazdy konnej, naukę powożenia bryczki, zajęcia
hipoterapii. Ponadto miejsca noclegowe znajdują się w reﬆauracjach: STANTIN
w Starych Siołkowicach i POPIELANKA w Popielowie, przy gabinecie
rehabilitacyjnym REHAVITAL w Starych Siołkowicach i Samorządowym Centrum
Kultury, Turyﬆyki i Rekreacji w Popielowie. Doskonałe dania kuchni polskiej
i śląskiej są serwowane przez miejscowe lokale gaﬆronomiczne w Popielowie, Starych
Siołkowicach i Lubieni. Jednakże infraﬆruktura służąca do obsługi ruchu
turyﬆycznego, zwłaszcza w zakresie miejsc
noclegowych, jeﬆ nadal
niewyﬆarczająca.
Na terenach poeksploatacyjnych, przede wszyﬆkim w Nowych Siołkowicach,
w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przeﬆrzennego
wprowadzono rozwiązania które pozawalają na rekultywację terenu
z wykorzyﬆaniem zasobów przyrodniczych i budowę ośrodka rekreacyjnowypoczynkowego wraz z zabudową letniskową, usługami sportu i rekreacji. Taki
sposób zagospodarowania terenu wpisuje się w politykę przeﬆrzenną gminy
i przyczyni się do zwiększenia oferty turyﬆycznej przy jednoczesnym uporządkowaniu
terenu i kreowaniu ładu przeﬆrzennego 56.
Przez obszar gminy Popielów przebiega droga św. Jakuba. Droga św. Jakuba
nazywana częﬆo także po hiszpańsku Camino de Santiago (bask. Done Jakue Bidea,
gal. o Camiño de Santiago) to szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de
Compoﬆela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. w katedrze tej, według
przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apoﬆoła. Nie ma
jednej trasy pielgrzymki, a uczeﬆnicy mogą dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków.
Droga oznaczona jeﬆ muszlą św. Jakuba, która jeﬆ także symbolem pielgrzymów oraz
żółtymi ﬆrzałkami. Iﬆniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba jeﬆ jednym
z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok szlaków do
Rzymu i Jerozolimy.57
Iﬆotnym walorem turyﬆycznym gminy Popielów są szlaki rowerowe. Infraﬆruktura
turyﬆyczna w tym zakresie wymaga modernizacji. w ramach działań zmierzających
do poprawy jakości szlaków rowerowych gmina Popielów zrealizowała zadanie
pn. ”Rowerem po Śląsku - oznakowanie i częściowa modernizacja tras rowerowych
w gminie Popielów”. Zadanie współﬁnansowane było ze środków Unii Europejskiej
i budżetu pańﬆwa wraz z udziałem środków z budżetu gminy (2007 r.). Konieczna jeﬆ
zmiana przebiegu trasy nr 107 w celu doprowadzenia jej do śluzy wylotowej polderu
oraz zmiana czarnej trasy nr 142 na czerwoną trasę nr 108 wraz z jej wydłużeniem.

Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…, Popielów
2015, s. 17.
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Tamże, s. 82,83.
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Obecnie planowane są trasy nr 9 i 69. Trasy nr 69 i 107 wymagają remontu dróg
prowadzących brzegiem Odry i obok śluzy wylotowej o łącznej długości 7 km58.
Iﬆotne dla rozwoju wędrówek turyﬆycznych i rekreacji są szlaki turyﬆyczne
w Stobrawskim Parku Krajobrazowym (Stobrawski Park Krajobrazowy jeﬆ
największym parkiem krajobrazowym w województwie opolskim), a także tworzenie
ścieżek edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturowych.
Główne atrakcje turyﬆyczne na wytyczonych szlakach to:
- Polder Rybna-Stobrawa (czapliniec, śluza wlotowa);
- użytek ekologiczny „Gęsi Staw” – Popielów-Wielopole;
- zamek w Karłowicach;
- drewniany kościół na cmentarzu w Popielowie;
- jaz iglicowy na Odrze – Rybna, ujście Nysy Kłodzkiej.
Trasy rowerowe w gminie Popielów przedﬆawiono na mapie 6.
Gmina Popielów jeﬆ również zaangażowana w przedsięwzięcie, które zrzesza
10 opolskich gmin pod przewodnictwem powiatu namysłowskiego, które polega na
ﬆworzeniu na bazie szpitala w Pokoju centrum leczniczo-rehabilitacyjnego. Projekt
zakłada utworzenie specjalnej Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji.
Samorządy położone w rejonie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego mogą
w ramach tego projektu liczyć m.in. na rozwój bazy turyﬆycznej związanej
z działalnością uzdrowiska. Stobrawska Strefa Rehabilitacji i Rekreacji planuje
oferować nowoczesne usługi medyczne i turyﬆyczne. Strefa obejmuje obszar gmin:
Namysłów, Świerczów, Domaszowice, Pokój, Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki,
Wilków, Lubsza, Łubniany59.

Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…, Popielów
2015, s. 81.
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59

http://www.gminapokoj.pl/720/ﬆobrawska-ﬆrefa-rehabilitacji-i-rekreacji.html, doﬆęp:
16.07.2015 r.; http://www.radio.opole.pl/2011/sierpien/wiadomosci/samorzadowcy-chcautworzyc-ﬆobrawska-ﬆrefe.html, doﬆęp: 16.07.2015 r., http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?
AID=/20110616/REGION/673919700, doﬆęp: 16.07.2015 r.
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Mapa 6. Trasy rowerowe w gminie Popielów

1
Źródło: Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…,
Popielów 2015, s. 81

Tabela 41. Szlaki turyﬆyczne w gminie Popielów
Szlak

Opis

Niebieski

Popielów ul. Dworcowa – Popielów ul. Sienkiewicza – Nowe Siołkowice –
drogami leśnymi Kaniów – drogami leśnymi Ładza (siedziba Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego) – dolina Budkowiczanki – Krzywa Góra – (z tego miejsca
rozpoczyna się czarny szlak łącznikowy doprowadzający do szlaku czerwonego
przez Okoły do Czarnej Wody) – Grabczok

Zielony

(jego trasa pokrywa się z zieloną trasą rowerową nr 107) – Popielów ul.
Powﬆańców Śląskich – polnymi drogami Kabachy – Dolina Budkowiczanki
(śluza celna) – Las Czapliniec – dolina Stobrawy – drogą asfaltową ﬆrategiczną
do Opola – drogami polnymi, naﬆępnie drogami leśnymi w górę Odry – Śluza
Ujście Nysy – wałami polderu Stobrawa-Rybna – Kolonia Popielowska –
Użytek Ekologiczny „Gęsi Staw” – Wielopole – Popielów
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Żółty

Popielów ul. Powﬆańców Śląskich – Wydmy koło Karłowic – dolina Stobrawy –
Karłowice – drogą asfaltową w kierunku Pokoju – Kuźnica Katowska – drogami
leśnymi w kierunku Krzywej Góry – Gospodarﬆwo Rybackie „Krzywa Góra” –
Staw Zoﬁi – Gwiazda Erdmanna – Pokój

Źródło: Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…,
Popielów 2015, s. 82
Mapa 7. Szlaki turyﬆyczne Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

1
Źródło: Zmiana ﬆudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego…,
Popielów 2015, s. 82

Sieć Najciekawszych Wsi
W oparciu o środki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w woj. opolskim
powﬆała koncepcja utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Jeﬆ to propozycja
wykorzyﬆania walorów kulturowych, przyrodniczych, krajobrazowych oraz ładu
przeﬆrzennego na rzecz rozwoju turyﬆyki wiejskiej w Polsce. Inicjatywa jeﬆ
zaadresowana do grupy wsi, które nadal dysponują takimi walorami oraz
miejscowości, gdzie walory te można przywrócić. Tworzenie sieci miejscowości
o rozpoznawalnej marce oraz dających gwarancję pobytu o wysokim poziomie
atrakcyjności i jakości usług, ma ﬆać się realną ﬆrategią rozwoju dla sołectw, które
podejmą ﬆaranie o spełnienie kryteriów uczeﬆnictwa. Wsparcie gmin
rekomendujących wsie do uczeﬆnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi ułatwi
osiągnięcie wymaganych ﬆandardów oraz promocję marki. Ponadto ﬆworzy
platformę wymiany doświadczeń i rozwiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 60.

R. Wilczyński, Polska Sieć Najciekawszych Wsi – europejski pomysł i nowa idea w odnowie
wsi, s. 5.
60
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Do liﬆy najciekawszych wsi w Polsce pretendują dwa sołectwa Stare Siołkowice
i Karłowice.
Pomimo licznych atrakcji turyﬆycznych i krajobrazowych gmina Popielów jeﬆ słabo
rozpoznawalna w kategoriach miejsca spędzania czasu wolnego. Atrakcje turyﬆyczne
i miejsca rekreacyjne zlokalizowane na terenie gminy są mało zauważalne w ruchu
turyﬆycznym. w celu ﬆworzenia centralnej bazy noclegowej i wypoczynkowej
planowane jeﬆ wybudowanie ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego w Nowych
Siołkowicach.

1.5.6. Nagrody i wyróżnienia
Gmina Popielów jeﬆ laureatem wielu nagród i wyróżnień o znaczeniu nie tylko
lokalnym czy regionalnym, ale również krajowym i międzynarodowym. Iﬆotne jeﬆ
w tym przypadku wskazanie na raporty atrakcyjności jednoﬆek samorządu
terytorialnego. Najbardziej rozpoznawalnym i preﬆiżowym zeﬆawieniem tego
rodzaju w Polsce jeﬆ Ranking Samorządów, prowadzony przez dziennik
Rzeczpospolita. Autorzy tego opracowania oceniają sytuację ﬁnansową gmin oraz
jakość zarządzania. w 2013 r. wśród 100 najlepszych gmin w swoich kategoriach
znalazły się 2 gminy Aglomeracji Opolskiej: gmina Popielów oraz gmina Opole.
Gmina Popielów zajęła 30 miejsce wśród gmin wiejskich głównie dzięki bardzo
ﬆabilnej sytuacji ﬁnansowej, w tym niskiemu poziomowi zadłużenia, oraz dobremu
zarządzaniu.61.
W 2008 roku gmina zdobyła naﬆępujące nagrody i wyróżnienia:
- pierwsze miejsce i tytuł laureata w konkursie „Samorządowy lider zarządzania
2008 – Usługi techniczne” za projekt „Wdrożenie kompleksowego syﬆemu usług
z zakresu gospodarki odpadami, świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy
Popielów”;
- Laureat rankingu „Europejska Gmina Europejskie Miaﬆo” przygotowanym przez
redakcje Gazety Prawnej;
- tytuł „Innowacyjna Gmina” w województwie opolskim w konkursie
organizowanym przez
Fundację Innowacji i Rozwoju „Krajowi Liderzy
Innowacji”.
W roku 2010 Urząd Gminy w Popielowie zoﬆał ﬁnaliﬆą konkursu „Samorządowy
lider zarządzania – usługi techniczne i usługi zdrowotne”, gdzie zoﬆał wyróżniony
w kategorii Gminy Wiejskie, w dziedzinie gospodarka komunalna za projekt
„Kompleksowe działania Gminy Popielów na rzecz ograniczenia zużycia energii
i emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez modernizację oświetlenia ulicznego
i zwiększenie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej”.
Ponadto w 2010 roku gmina zoﬆała uhonorowana tytułem „Sportowej Gminy”
przyznawanym przez Polski Klub Infraﬆruktury Sportowej.

61

Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej, Opole 2014, s. 145.
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W roku 2011 gmina otrzymała Nagrodę Główną Marszałka Województwa Opolskiego
w konkursie „Najlepsza Przeﬆrzeń Publiczna Województwa Opolskiego” dla
przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Siołkowice”.
Ponadto w 2011 r. Urząd Gminy w Popielowie otrzymał wyróżnienie w konkursie
Opolskiej Nagrody Jakości.

Nagrody i wyróżnienia przyznane gminie w 2012 roku to:

- II miejsce w konkursie Przyjazna Wieś;
- wyróżnienie w konkursie Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi;
- wyróżnienie i tytuł Innowacyjny projekt unijny w kategorii gmin wiejskich
za zrealizowanie projektu pn.: „Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów
celem zapewnienia mieszkańcom lepszego doﬆępu do e-usług” w ogólnopolskim
konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2012”;
- dyplom za udział w konkursie Modernizacja Roku za projekt pn.: „Modernizacja
syﬆemu grzewczego - pompy ciepła dla hali sportowej przy Publicznej Szkole
Podﬆawowej w Popielowie” (2012);
- II miejsce w kraju w XVIII Sportowym Turnieju Miaﬆ i Gmin w ramach
IV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszyﬆkich organizowanym przez Krajową
Federację Sportu w Warszawie;
- Opolska Nagroda Jakości dla Urzędu Gminy w Popielowie.
W roku 2013 Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński zajął II miejsce
w ogólnopolskim rankingu - Perły Samorządu - w kategorii najlepszy włodarz
gminy wiejskiej. Ranking Perły Samorządu zoﬆał przeprowadzony przez Redakcję
Gazety Prawnej. w rankingu poddano ocenie działalność wójtów w zakresie
inweﬆycji ﬆrukturalnych, pozyskiwania środków pomocowych, działań w zakresie
ochrony środowiska oraz turyﬆyki, sportu i rekreacji. Ważnym elementem oceny były
kontakty z mieszkańcami, ﬆan wdrożenia usług w zakresie e – adminiﬆracji czy też
ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Ponadto gmina otrzymała puchar
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za zajęcie i miejsca
w kategorii samorządów od 7,5 do 15 tysięcy mieszkańców w V Europejskim
Tygodniu Sportu dla Wszyﬆkich – XIX Sportowym Turnieju Miaﬆ i Gmin 2013.
W 2013 roku Urząd Gminy w Popielowie był laureatem Polskiej Nagrody Jakości
w kategorii organizacja samorządowa publiczna – gmina - konkursu organizowanego
przez Krajową Izbę Gospodarczą – Komitet Polskiej Nagrody Jakości.
W 2014 roku Urząd Gminy w Popielowie zajął III miejsce w ogólnopolskim konkursie
„Samorządowy Lider Zarządzania 2014 Samorząd jako Pracodawca”,
zorganizowanym przez Związek Miaﬆ Polskich. Ponadto Gmina Popielów zajęła
III miejsce w kategorii samorządów od 7,5 do 15 tysięcy mieszkańców
w VI Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszyﬆkich - XX Sportowym Turnieju Miaﬆ
i Gmin 2014.
W 2015 roku Gmina Popielów zoﬆała wyróżniona w konkursie „Gmina
Ekoinnowacji” oraz w konkursie na najlepszą przeﬆrzeń województwa opolskiego za
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przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie otoczenia przy zmodernizowanej świetlicy
wiejskiej w Lubieni”.

1.6. Stan ekonomiczny obszaru
1.6.1. Analiza zasobów finansowych
Budżet odgrywa iﬆotną rolę w funkcjonowaniu gminy. Odpowiednie
wydatkowanie i gromadzenie środków pieniężnych w znacznym ﬆopniu przyczynia
się do rozwoju lokalnego. Poﬆęp gospodarczy zachodzi dzięki skorelowaniu założeń
budżetu ze ﬆrategicznymi dokumentami średnio i długookresowymi takimi jak
wieloletnie plany ﬁnansowe, ﬆrategie rozwoju czy wieloletnie plany inweﬆycyjne.
Są one pomocne przy uﬆalaniu pożądanej skali dochodów i wydatków w danym
roku budżetowym, a także determinują kierunki wydatkowania środków
ﬁnansowych. Władze gminy poprzez wykorzyﬆanie budżetu, a także innych
dokumentów ﬆrategicznych w znaczący sposób przyczyniają się
do rozwoju lokalnego.
Na Wykresie 15 przedﬆawiono wpływy i wydatki z budżetu gminy Popielów
w latach 2006 - 2015, gdzie dane z bieżącego roku (2015) ﬆanowią plan ﬁnansowy
przyjęty w uchwale Rady Gminy Popielów nr III/8/2014. Wpływy zaprezentowane
na wykresie ﬆanowią sumę dochodów i przychodów, natomiaﬆ wydatki to suma
rozchodów i wydatków budżetowych.
Wykres 15. Wpływy i wydatki budżetu gminy Popielów w latach 2006 – 2015
dochody

wydatki

saldo

40 000 000,00 zł

30 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

0,00 zł

-10 000 000,00 zł
2003

1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Popielowie

Widoczna na wykresie znacząca przewaga wydatków nad wpływami do budżetu
gminy w 2011 roku jeﬆ konsekwencją wzroﬆu wynagrodzeń oraz wyﬆąpienia
i usuwania skutków powodzi w 2010 r. Ponadto we wrześniu 2011 roku wzrosły
wynagrodzenia nauczycieli, ﬆanowiące iﬆotną część wydatków gminnych. Kumulacja
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działalności inweﬆycyjnej w 2011 roku, gdzie większość zadań realizowano przy
doﬁnansowaniu kredytów i pożyczek pomoﬆowych również wpłynęła na wzroﬆ
wydatków gminy w tym okresie.
Na dochody gminy Popielów składają się przede wszyﬆkim dochody własne,
subwencje i dotacje celowe. Wykres 16 prezentuje ﬆrukturę dochodów gminy
Popielów w latach 2010 – 2014 z podziałem na poszczególne kategorie.
Wykres 16. Struktura dochodów gminy Popielów w latach 2010 – 2014
50,00%
37,50%
25,00%
12,50%
0,00%

2010

2011

1

dochody własne
środki z budżetu UE

2012

subwencje
inne środki

2013

2014

dotacje celowe z budżetu państwa

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie „Podsumowanie kadencji 2010 – 2014”

Analiza poszczególnych pozycji dochodów sklasyﬁkowanych według ich ﬆruktury
oraz ich dynamika do lat poprzednich wskazuje na ﬆały wzroﬆ dochodów własnych
gminy. Determinuje go przede wszyﬆkim dochód z podatku od nieruchomości,
którego ﬆawka uﬆalana jeﬆ przez Radę Gminy. Decyzje organu ﬆanowiącego
dotyczące wysokości podatku pozwalają na wypracowanie nadwyżki operacyjnej,
ﬆanowiącej zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego w działaniach
inweﬆycyjnych.
Realizacja pozoﬆałych pozycji w zakresie dochodów własnych uzależniona jeﬆ od
szeregu czynników zewnętrznych, m.in. zmian w obowiązującym prawie, sytuacji
ekonomicznej, sposobu poboru, itp. Stąd też jednoznaczne określenie
średniookresowego tempa zmian tych dochodów jeﬆ utrudnione.
Wydatki z budżetu gminy skupione są w większości wokół oświaty i wychowania,
gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, pomocy społecznej, adminiﬆracji
publicznej oraz rolnictwa i łowiectwa. Procentowy udział poszczególnych kategorii
wydatków w wydatkach gminy ogółem przedﬆawiono w Tabeli 42.
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Tabela 42. Struktura wydatków budżetu gminy Popielów w latach 2010 – 2014 z podziałem na
obszary, w których realizowane były wydatki
Wyszczególnienie

2010
w%

2011
w%

2012
w%

2013
w%

2014
w%

Oświata i wychowanie

27,45

27,62

43,40

46,67

37,53

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7,65

5,93

7,96

10,30

13,69

Pomoc społeczna

13,06

9,75

11,37

12,56

13,50

Adminiﬆracja publiczna

9,78

8,63

9,77

10,98

11,86

Rolnictwo i łowiectwo

22,22

27,59

9,72

9,23

10,88

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2,92

3,67

3,43

3,46

3,67

Transport i łączność

7,34

9,96

6,05

1,33

2,94

Obsługa długu publicznego

0,64

1,08

1,54

1,32

1,21

Kultura ﬁzyczna

4,45

0,77

0,95

0,96

1,18

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,87

0,43

0,47

0,63

0,78

Bezpieczeńﬆwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

1,41

2,50

0,53

0,78

0,77

Ochrona zdrowia

0,88

0,68

0,74

0,75

0,76

Gospodarka mieszkaniowa

0,95

1,12

0,27

0,20

0,44

Urzędy naczelnych organów władzy pańﬆwowej,
kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

0,14

0,05

0,01

0,01

0,31

Rybołówﬆwo i rybactwo

0,00

0,00

3,75

0,66

0,19

Pozoﬆałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,04

0,00

0,00

0,03

0,16

Turyﬆyka

0,00

0,00

0,00

0,03

0,09

Działalność usługowa

0,00

0,00

0,00

0,12

0,03

Leśnictwo

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie części opisowych sprawozdań rocznych
z wykonania budżetu Gminy Popielów za lata 2010 – 2014
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Gmina Popielów charakteryzuje się niskim wskaźnikiem zadłużenia. Poprzez
zadłużenie gminy rozumieć należy ﬆosunek łącznej kwoty zaciągniętych kredytów
i pożyczek do zrealizowanych dochodów Do roku 2013 jednoﬆki samorządu
terytorialnego obowiązywał uﬆalony w uﬆawie o ﬁnansach publicznych roczny limit
zadłużenia, który wynosił 60%. Na wykresie poniżej przedﬆawiono poziom
zadłużenia gminy w latach 2010 – 2013, czyli w okresie obowiązywania wskaźnika.
Wykres 17. Poziom zadłużenia gminy Popielów względem wskaźnika zadłużenia w latach 2010
– 2013.
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30,00%
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15,00%

0,00%

2010
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poziom zadłużenia gminy Popielów

1

limit rocznego zadłużenia

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie „Podsumowanie kadencji 2010 – 2014”

Od roku 2014 roczny limit zadłużenia jednoﬆek samorządu terytorialnego obliczany
jeﬆ na podﬆawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ), który opiera się
opiera się na wzorze arytmetycznym opublikowanym w uﬆawie o ﬁnansach
publicznych.
Jak wynika z powyższego wykresu, w gminie Popielów prowadzona jeﬆ oﬆrożna
gospodarka ﬁnansowa, a gmina ma możliwość zaciągania kredytów na dalsze
wydatki inweﬆycyjne zaplanowane w kolejnych latach budżetowych.
Efektywna gospodarka finansowa, wypracowane nadwyżki, niski wskaźnik
zadłużenia oraz aktywność połączona ze skutecznością w pozyskiwaniu
dodatkowych środków zewnętrznych pozwoliła na realizację szeregu iﬆotnych dla
gminy inweﬆycji. Do głównych obszarów lokowania środków zaliczyć można:
infraﬆrukturę kanalizacyjną, drogową, sportowo – rekreacyjną, termomodernizacje,
ochronę przeciwpowodziową oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców.

1.6.2. Charakterystyka aktywności aplikacyjnej
Gmina Popielów aktywnie i efektywnie pozyskuje środki z funduszy Unii
Europejskiej, które ﬆanowią znaczne „uzupełnienie” budżetu gminnego.
Łącznie, w czasie dekady funkcjonowania Polski w ﬆrukturach Unii Europejskiej,
gmina Popielów pozyskała blisko 30 mln zł w ramach funduszy unijnych.
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Wykres 18. Środki z funduszy europejskich pozyskane przez gminę w latach 2004 – 2014
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Źródło: opracowanie własne na podﬆawie „Części opisowej do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za 2014 rok”

Programy, z których Urząd Gminy w Popielowie pozyskał najwięcej środków to:
− Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 realizowany w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego;
− Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013;
− Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004.
Głównymi realizatorami w zakresie projektów współﬁnansowanych ze środków
unijnych są: Urząd Gminy w Popielowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Popielowie.
W Tabeli 43 zaprezentowano projekty współﬁnansowane ze środków Unii
Europejskiej, zrealizowane przez gminę Popielów oraz gminne jednoﬆki organizacyjne
w latach 2004 – 2015.
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Tabela 43. Środki pozyskane w ramach projektów z budżetu Unii Europejskiej w latach 2004 –
2015
Całkowita
wartość
projektu
[w zł]

Wartość
Źródło
dofinansow dofinansowa
ania [w zł]
nia

Lp.

Nazwa projektu

Okres
realiza
cji

1.

Przebudowa ulicy Poprzecznej
w Starych Siołkowicach

2003

261 138,00

130 569,00

SAPARD

2.

Rozwój ﬆrefy turyﬆycznej
województwa opolskiego –
budowa kanalizacji sanitarnej

20042005

9 832 453,95

6 600 254,85

Phare SSH
2002

3.

Rozwój ﬆrefy turyﬆycznej
województwa opolskiego –
modernizacja nawierzchni dróg
gminnych w miejscowościach
Popielów
i Stare Siołkowice

20052006

2 882 420,00

2 058 822,15

Phare SSH
2002

4.

Remont świetlicy wiejskiej
w Kurzniach

20072008

199 579,00

95 879,00

SPO
2004-2006

5.

Remont świetlicy wiejskiej
w Starych Kolniach

20072008

183 423,00

75 497,00

SPO
2004-2006

6.

Remont Domu Ludowego
w Rybnej oraz remont Domu
Kultury
w Karłowicach

20052006

366 057,00

279 409,00

SPO
2004-2006

206 964,18

EFRR
w ramach
ZPORR
2004-2006

248 944,51

EFRR
w ramach
ZPORR
2004-2006

76 588,24

EFRR
w ramach
ZPORR
2004-2006

406 899,96

EFRR
w ramach
ZPORR
2004-2006

7.

Rozbudowa ﬆacji uzdatniania
wody w Starych Siołkowicach

8.

Rekultywacja
i zagospodarowanie składowiska
odpadów komunalnych
w Karłowicach

9.

Rowerem po Śląsku oznakowanie i częściowa
modernizacja tras rowerowych
w gminie Popielów

10.

Budowa drogi gminnej ul.
Boczno – Kolejowej
w Karłowicach
wraz z przebudową linii
kablowej śr. napięcia

20072008

2006

2006

2006
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309 763,81

334 552,92

112 505,66

548 839,11
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11.

Modernizacja ośrodków zdrowia
w miejscowościach Stare
Siołkowice, Popielów, Karłowice

12.

Budowa drogi gminnej 101841
o Popielów - Lubienia

2010

13.

Budowa sali gimnaﬆycznej
z zapleczem socjalnym przy
Szkole Podﬆawowej
w Karłowicach wraz
z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Kolejowej 9

20112013

14.

Inﬆalacja pomp ciepła,
kolektorów słonecznych oraz
termomodernizacja budynku
Publicznego Przedszkola
w Starych Siołkowicach

2013

15.

Kompleksowa informatyzacja
Gminy Popielów celem
zapewnienia mieszkańcom
lepszego doﬆępu do e-usług

20102011

16.

Rozbudowa infraﬆruktury
technicznej w Gminie Popielów
poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
w Karłowicach oraz budowę
kanalizacji sanitarnej i wymianę
sieci wodociągowej w Kurzniach

20102011

17.

Budowa infraﬆruktury
technicznej dla terenów
inweﬆycyjnych – budowa drogi
w Nowych Siołkowicach

18.

Zagospodarowanie centrum wsi
Stobrawa i Karłowice

19.

Kanalizacja sanitarna
ciśnieniowa dla wsi Stare
Siołkowice - etap IV
i Nowe Siołkowice, gmina
Popielów

2005

2010

2010

2011
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385 473,43

1 135 427,69

4 968 172,71

664 468,95

448 139,64

8 642 936,18

425 884,92

384 027,98

4 673 816,37

289 105,07

EFRR
w ramach
ZPORR
2004-2006

963 199,69

EFRR
w ramach
RPO WO
2007-2013

4 214 086,02

EFRR
w ramach
RPO WO
2007-2013

458 277,65

EFRR
w ramach
RPO WO
2007-2013

372 680,12

EEFRR
w ramach
RPO WO
2007-2013

5 868 665,15

EFRR
w ramach
RPO WO
2007-2013

349 688,83

EFRR
w ramach
RPO WO
2007-2013

204 298,80

EFRROW
w ramach
PROW
2007-2013

2 858 395

EFRROW
w ramach
PROW
2007-2013
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20.

Budowa dwóch boisk wraz
z szatnią i towarzyszącą
infraﬆrukturą
w Rybnej

21.

Zagospodarowanie terenu
Centrum Wsi Stare Siołkowice

22.

Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Lubieni wraz
z zagospodarowaniem otoczenia

2012

23.

Budowa tranzytu kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej
Karłowice – Popielów
z siecią kanalizacji ciśnieniowej
we wsi Stare Kolnie – etap I

20132014

24.

Zagospodarowanie przeﬆrzeni
publicznej wokół świetlicy
wiejskiej
w Kurzniach

25.

Budowa ﬆrażnicy OSP
w Popielowie wraz z zapleczem
świetlicowym
i przyległym terenem
rekreacyjnym jako centrum
społeczno – kulturalne

349 656,00

EEFRROW
w ramach
PROW
2007-2013

500 000,00

EFRROW
w ramach
PROW
2007-2013

236 388,00

EFRROW
w ramach
PROW
2007-2013

2 980 969,62 1 123 830,00

EEFRROW
w ramach
PROW
2007-2013

2011

641 970,34

2010

881 522,78

448 825,99

2013

20112012

136 173,87

1 439 784,56

89 053,00

EFRROW
w ramach
PROW
2007-2013

439 824,83

EFMR
w ramach PO
„Zrównoważo
ny rozwój
sektora
rybołówﬆwa
i nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007-2013

26.

Zagospodarowanie terenu
w Starych Siołkowicach poprzez
budowę małej architektury
turyﬆycznej

2013

155 791,15

110 060,59

EFMR
w ramach PO
Zrównoważon
y rozwój
sektora
rybołówﬆwa
i nadbrzeżnych
obszarów
rybackich
2007-2013

27.

Szkoła marzeń - Gimnazjum

20052006

88 000,00

88 000,00

EFS
SPO RZL
2004-2006

28.

Szkoła marzeń - PSP Karłowice

20052006

81 096,00

81 096,00

EFS
SPO RZL
2004-2006
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29.

30.

31.

32.

33.

Szkoła marzeń - PSP Stobrawa

Szkoła na TAK - Gimnazjum

Szkoła na TAK - PSP
w Popielowie

Moje przedszkole oknem na
świat

Z wiedzą w przyszłość

34.

Najważniejsze pierwsze kroki

35.

Program zajęć dodatkowych
wspierających rozwój
kompetencji kluczowych
uczniów szkół gimnazjalnych
województwa opolskiego
w roku szkolnym 2010/2011

20052006

20072008

20072008

20082009

20082009

20102011

20102011

1
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43 367,00

65 000,00

64 973,65

59 859,86

324 920,14

98 528,08

58 770,00

43 367,00

EFS
SPO RZL
2004-2006

65 000,00

EFS
SPO RZL
2004-2006
Priorytet 2.1a
Rozwój
społeczeńﬆwa
opartego na
wiedzy promocja
kształcenia
przez całe
życie

64 973,65

EFS
SPO RZL
2004-2006
Priorytet 2.1a
Rozwój
społeczeńﬆwa
opartego na
wiedzy promocja
kształcenia
przez całe
życie

58 958,86

EFS
w ramach PO
Kapitał
Ludzki
2007-2013

324 920,14

EFS
w ramach PO
Kapitał
Ludzki
2007-2013

98 528,08

EFS
w ramach PO
Kapitał
Ludzki
2007-2013

58 770,00

EFS
w ramach PO
Kapitał
Ludzki
2007-2013
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36.

37.

Poznajmy się - biwak
integracyjny dla dzieci szkół
podﬆawowych

Rozwijanie zainteresowań
kulturą polską i czeską wśród
dzieci szkół podﬆawowych

2010

2011

Opolska eSzkoła, szkołą ku
przyszłości

20102011

Socrates Comenius Gimnazjum

20052006

40.

Socrates Comenius PSP Popielów

20062007

41.

Socrates Comenius PSP Stare
Siołkowice

20112012

42.

Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej w bibliotekach
szkolnych
i pedagogicznych ICMI w szkole
gimnazjalnej

38.

39.

43.

Pracownie komputerowe dla
szkół - Gimnazjum

2008

2008

1
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67 554,90

72 335,18

390 599,70

25 715,21

30 899,25

83 389,20

16 679,30

50 645,24

62 111,89

Fundusz
Mikroprojektó
w PO
Współpracy
Transgraniczne
j Republika
Czeska Rzeczpospolita
Polska
2007-2013

70 544,71

Fundusz
Mikroprojektó
w PO
Współpracy
Transgraniczne
j Republika
Czeska Rzeczpospolita
Polska
2007-2013

315 610,23

RPO WO na
lata 2007-2013
II Oś
Priorytetowa Społeczeńﬆwo
informacyjne

25 715,21

Program
Uczenie się
przez całe
życie

30 899,25

Program
Uczenie się
przez całe
życie

83 389,20

Program
Uczenie się
przez całe
życie

16 679,30

Wartość
otrzymanego
sprzętu
ze środków
EFS

50 645,24

Wartość
otrzymanego
sprzętu
ze środków
EFS
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44.

Pracownie komputerowe dla
szkół - PSP Popielów

45.

Dożynki gminne

46.

Warsztaty wiklinowe sposobem
kultywowania miejscowej
tradycji
i rzemiosła

47.

Barwy ziemi popielowskiej
przyszłość, kultura,
współczesność

48.

Budowa użytecznych usług
ePUAP oraz kreowanie
świadomości mieszkańców
w celu ﬆworzenia elektronicznej
adminiﬆracji publicznej

49.

Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Popielów

50.

51.

52.

Wydanie publikacji „Kapliczki
i krzyże przydrożne gminy
Popielów”

Zachowajmy dziedzictwo
kulturowe. Wydanie publikacji
„Ocalić gwarę naszą”

Popielów na dawnej fotograﬁi

2008

2010

2012

2012

20142015

2015

20102012

20112013

2012

1
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41 072,30

37 126,20

9 861,10

27 650,00

190 521,95

39 000,00

18 416,56

14 433,61

7 714,12

41 072,30

Wartość
otrzymanego
sprzętu
ze środków
EFS

25 000,00

EFRROW
w ramach
PROW
2007-2013

6 097,00

EFRROW
w ramach
PROW
2007-2013

18 550,00

EFRROW
w ramach
PROW
2007-2013

157 478,50

EFS
w ramach PO
Kapitał
Ludzki
2007-2013

33 150,00

FS
w ramach
POIiŚ
działanie 9.3

10 070,59

PROW na lata
2007 - 2013
w ramach
działania 413
Wdrażanie
lokalnych
ﬆrategii
rozwoju

9 693,34

PROW na lata
2007 - 2013
w ramach
działania 413
Wdrażanie
lokalnych
ﬆrategii
rozwoju

5 399,88

PROW
2007-2013
Działanie:
Wdrażanie
lokalnych
ﬆrategii
rozwoju
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53.

Popielów na dawnej fotograﬁi cz.
II

2013

54.

Remont i wyposażenie miejsca
spotkań społeczności lokalnej
którym jeﬆ
Dom Kultury w Karłowicach

20112012

55.

Wioska internetowa kształcenie na odległość na
terenach wiejskich

20072008

20122013

3 872,00

PROW
2007-2013
Działanie:
Wdrażanie
lokalnych
ﬆrategii
rozwoju

279 337,48

227 103,64

PROW
2007-2013
Odnowa
i rozwój wsi

100 800,00

100 800,00

EFS Działanie
2.1a SPO RZL

4 064,00

PROW
2007-2013
Działanie
Wdrażanie
lokalnych
ﬆrategii
rozwoju

94 582,13

EFS
w ramach PO
KL 2008

4 840,00

56.

Atrakcje Turyﬆyczne Gminy
Popielów

57.

Projekt syﬆemowy 7.1 „Aktywne
kobiety trzonem rodziny”

58.

Projekt syﬆemowy 7.1
„Budujemy lepszy los - nie
czekamy na lepsze jutro”

2009

95 634,54

95 634,54

EFS
w ramach PO
KL 2009

59.

Projekt syﬆemowy 7.1
„Budujemy lepszy los - nie
czekamy na lepsze jutro”

2010

98 683,48

98 683,48

EFS
w ramach PO
KL 2010

60.

Projekt konkursowy 7.3 „Razem
do sukcesu”

2010

13 834,69

13 834,69

EFS
w ramach PO
KL 2010/2011

61.

Projekt syﬆemowy 7.1
„Budujemy lepszy los - nie
czekamy na lepsze jutro”

2011

84 500,92

84 500,92

EFS
w ramach PO
KL 2011

62.

Projekt konkursowy 7.3 „Razem
do sukcesu”

2011

26 985,07

26 985,07

EFS
w ramach PO
KL 2010/2011

63.

Projekt syﬆemowy 7.1
„Budujemy lepszy los - nie
czekamy na lepsze jutro”

2013

55 844,42

55 844,42

EFS
w ramach PO
KL 2013

64.

Projekt syﬆemowy 7.1
„Budujemy lepszy los - nie
czekamy na lepsze jutro”

2014

89 885,34

89 885,34

EFS
w ramach PO
KL 2014

2008
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5 080,00

94 582,13
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65.

66.

Internetowe Centrum
Edukacyjno – Oświatowe GZOSP

Święto Pieroga

RAZEM:

33 439,38

EFS Działanie
2.1a SPO RZL

41 204,00

10 000,00

PROW oś 4
Leader,
działanie 4.1
Wdrażanie
lokalnych
ﬆrategii
rozwoju

46 476 898,63

31 391 986,62

20072008

33 439,38

2010

Źródło: opracowanie własne na podﬆawie danych pozyskanych z Urzędu Gminy
w Popielowie
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2. Wprowadzenie do części analitycznopoﬆulatywnej
Czym jeﬆ ﬆrategia?
Strategia Rozwoju jeﬆ opracowaniem diagnoﬆyczno-planiﬆycznym, którego
głównym zadaniem jeﬆ określenie kluczowych kierunków działania, w celu
zapewnienia zrównoważonego i trwałego rozwoju gminy Popielów.

Co było powodem podjęcia prac nad dokumentem?
Zwiększająca się dynamika zmian zachodzących we współczesnym świecie sprawia, że
każdy dokument ﬆrategiczny musi odznaczać się wysoką elaﬆycznością
i adaptacyjnością. Dotychczasowa ﬆrategia rozwoju przyjęta Uchwałą Nr XXIX/
245/2002 Rady Gminy Popielów z dnia 23 ﬆycznia 2002r. zawierała
scharakteryzowane cele i zadania rozwojowe do roku 2015. W tym czasie naﬆąpiło
wiele zmian mających zasadniczy wpływ na jej realizację. Szczególnie iﬆotnym
wydarzeniem był fakt akcesji Polski do ﬆruktur Unii Europejskiej. W związku z tym,
pojawiła się potrzeba opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na kolejny
okres tj. na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku i określenie kierunku dalszego
rozwoju gminy, a także koncentracji ograniczonych zasobów i środków na
najważniejszych wyzwaniach rozwojowych.

Jakie znaczenie dla społeczności ma ﬆrategia rozwoju?
S t r a t e g i a p o w i n n a ł ą cz y ć w s z y ﬆ k i c h i n t e r e s a r i u s z y , a b y cz u l i s i ę
współodpowiedzialni nie tylko za jej uﬆanowienie, ale przede wszyﬆkim za jej
realizację. Tylko proces umożliwiający włączenie społeczne sprawi, że możliwe ﬆanie
się właściwe przedﬆawienie wszyﬆkich iﬆotnych problemów rozwojowych
i wypracowanie rozwiązań łączących częﬆo odmienne punkty widzenia.
Interesariuszem jeﬆ każdy, kto jeﬆ częścią gminy : zamieszkuje, pracuje lub inweﬆuje
na jej terenie, podejmuje aktywności prorozwojowe oraz dba o pozytywne zmiany
w środowisku lokalnym (mieszkaniec, przedsiębiorca, organizacja, inﬆytucja).

Kto powinien czuć się właścicielem dokumentu?
Właścicielem ﬆrategii jeﬆ cała społeczność tworząca gminę, która za sprawą
uchwalonej ﬆrategii zobowiązuje poszczególne podmioty do realizacji konkretnych
celów i zadań.

Dlaczego ważne jeﬆ zaangażowanie szerokiego spektrum
interesariuszy?
Realizacji procesu powﬆawania ﬆrategii rozwoju gminy Popielów służyły spotkania
robocze i konsultacyjne. Należy jednak pamiętać, że z chwilą uﬆanowienia ﬆrategii
rozwoju praca społeczności ją tworzącej nie kończy się, lecz dopiero się zaczyna.
Wynika to z faktu, że ﬆrategia musi być dokumentem na bieżąco przeglądanym
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i analizowanym pod kątem aktualności uwarunkowań ﬆrategicznych jak i ﬆopnia
realizacji przyjętych celów. Ponadto za jego pomocą można i należy dokonywać
weryﬁkacji działań planiﬆycznych podejmowanych przez interesariuszy gminy.

1
107
z 142
1

Strategia Rozwoju Gminy Popielów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025

3. Kontekﬆowe umiejscowienie ﬆrategii
Jak przedmiotowa ﬆrategia jeﬆ umiejscowiona w kontekście
międzynarodowym, krajowym, regionalnym, powiatowym,
aglomeracji i lokalnym?
Strategia rozwoju to główny dokument planiﬆyczny gminy. Aby mógł posiadać
odpowiednie walory użytkowe należy zaﬆanowić się jakie jeﬆ miejsce tego
dokumentu w kontekście całej doﬆępnej dokumentacji ﬆrategicznej, zarówno
z punktu widzenia poziomu jak również dziedziny czy zakresu planowania. W tym
zakresie niezbędne ﬆaje się określenie dokumentów, z którymi przedmiotowa
ﬆrategia jeﬆ komplementarna.

Poziom międzynarodowy
Strategia Rozwoju Gminy Popielów jeﬆ zbieżna z dokumentem ﬆrategicznym dla
Unii Europejskiej: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Mimo różnic w poziomie
szczegółowości wyﬆępują wspólne płaszczyzny rozwojowe. Strategia gminy Popielów
wpisuje się w wytyczne polityki spójności ﬆając się elementem działań Unii
Europejskiej na rzecz:
- wychodzenia z kryzysu gospodarczego,
- wdrażania reform umożliwiających ﬆawienie czoła wyzwaniom związanym
z globalizacją,
- ﬆarzenia się społeczeńﬆw,
- racjonalnego wykorzyﬆywania zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem
zasobów naturalnych.
Równocześnie należy podkreślić, że zgodnie z przyjętym odgórnym założeniem
ﬆrategii Europa 2020, także i Strategia Rozwoju Gminy Popielów podkreśla iﬆotne
znaczenie włączenia społecznego w proces rozwoju. Wynika to nie tylko ze słuszności
założeń syﬆemu demokracji, ale z głębokiego przekonania, że tylko taka forma
pozwoli na aktywne poszukiwanie rozwiązań korzyﬆnych dla wszyﬆkich
interesariuszy nie pogłębiając dysproporcji społecznych w gminie.

Poziom krajowy
Wyznacznikiem dokumentacji ﬆrategicznej poziomu krajowego jeﬆ opisywana
powyżej strategia Europa 2020. Widocznych jeﬆ wiele nawiązań i odniesień do
szczegółowych uregulowań ﬆrategii rozwojowej kraju. Na szczególną uwagę
zasługują dwa dokumenty ﬆrategiczne o charakterze ogólnym:
- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030,
- Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeńﬆwo, konkurencyjna
gospodarka, sprawne pańﬆwo.
Pierwszy ze wspomnianych dokumentów ﬆanowi najszerszy i najbardziej ogólny
element nowego syﬆemu zarządzania rozwojem kraju. Określa najważniejsze
założenia jakie przewiduje polityka rozwoju Polski. Uwzględnia ona uwarunkowania
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wynikające ze zdarzeń i zmian w otoczeniu społecznym, politycznym i gospodarczym
Polski w tym okresie. Strategia Rozwoju Gminy Popielów w swoim założeniu jeﬆ
spójna z celem głównym Strategii Polska 2030, którym jeﬆ poprawa jakości życia
Polaków. Wszyﬆkie z przyjętych do realizacji zadań, które mają pomóc w osiągnięciu
poﬆawionych celów, podyktowane są podnoszeniem jakości życia mieszkańców
gminy.
Bardziej operacyjny charakter przyjmuje natomiaﬆ Strategia Rozwoju Kraju 2020,
która już w swoim podtytule wskazuje na najważniejsze ﬁlary, których forma
powinna zoﬆać uwzględniona w ﬆrategii lokalnej:
- aktywne społeczeńﬆwo – Strategia Rozwoju Gminy Popielów koncertuje
znacznie swoją uwagę na działaniach mających na celu z jednej ﬆrony
pobudzenie aktywności wśród ludności gminy, z drugiej ﬆrony ﬆworzenie szans
na wykorzyﬆanie wyﬆępującego już znacznego potencjału społeczności lokalnej,
- konkurencyjna gospodarka – gminna ﬆrategia przewiduje ﬆworzenie warunków
dla osób przedsiębiorczych oraz podmiotów gospodarczych, które już są lub
przewidują prowadzić działalność gospodarczą na terenie gminy,
- sprawne pańﬆwo – uzupełnieniem wskazanych powyżej elementów jeﬆ ciągłe
usprawnianie działania jednoﬆek samorządowych na rzecz najwyższej jakości
współpracy z klientem indywidualnym i inﬆytucjonalnym.
Uzupełnieniem przyjętych zbieżności z ogólnymi ﬆrategiami rozwoju kraju są obecne
lub opracowywane ﬆrategie sektorowe i dziedzinowe, a w szczególności:
- Perspektywa uczenia się przez całe życie,
- Strategia Rozwoju Transportu do 2020,
- Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030,
- Polityka klimatyczna Polski wraz z krajową ﬆrategią redukcji emisji gazów
cieplarnianych w Polsce do roku 2020.
Przyjmuje się, że Strategia Rozwoju Gminy Popielów ﬆanowi iﬆotne wzmocnienie
prezentowanych powyżej ﬆrategii wpisując się w realizację wielu celów tam
wyznaczonych. Jeﬆ to na tyle iﬆotne, gdyż duży ﬆopień zbieżności to naturalna
szansa na pozyskanie środków na realizację lokalnych celów rozwojowych.

Poziom regionalny
Na poziomie regionalnym ﬆrategia gminy jeﬆ komplementarna i spójna z szeregiem
dokumentów ﬆrategicznych opisujących programowany rozwój województwa
opolskiego. Podobnie jak miało to miejsce na poziomie krajowym także na poziomie
regionalnym wyróżnić należy ﬆrategię ogólną oraz szereg dokumentów
dziedzinowych i sektorowych.
- Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.,
- Strategia Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015
z perspektywą do roku 2019,
- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017,
- Plan Zagospodarowania Przeﬆrzennego Województwa Opolskiego,
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- Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r.,
- Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju Foresight
Regionalny 2020r.
Szczególne miejsce w rozwoju regionu zajmuje ogólna ﬆrategia rozwoju, którą dla
województwa opolskiego jeﬆ: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do
2020 r. Głównym wyzwaniem zapisanym w ﬆrategii, a ﬆojącym przed regionem jeﬆ
zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji. Aby przezwyciężyć tak
poﬆawionemu wyzwaniu opracowano cztery tematyczne wyzwania rozwojowe:
- Przygotowane do rynku pracy aktywne społeczeńﬆwo,
- Konkurencyjna gospodarka oparta na innowacyjności i współpracy z nauką,
- Atrakcyjne obszary do zamieszkania, inweﬆowania i wypoczynku,
- Zrównoważony rozwój aglomeracji opolskiej, miaﬆ i obszarów wiejskich
regionu.
Strategia Rozwoju Gminy Popielów niemal całościowo wpisuje się w tak poﬆawione
wyzwania. W pracach nad dokumentem podkreślano rolę i znaczenie działań jakie
należy zrealizować, aby pobudzić lokalny rynek pracy. Wskazywano także znaczenie
roli aktywności społeczności lokalnej i konieczności pobudzania poﬆaw
prospołecznych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w szczegółowych zapisach części
poﬆulatywnej.
Ze względu na położenie gminy Popielów na obszarze ﬆanowiącym teren aktywności
Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak oraz Lokalnej Grupy Rybackiej
Opolszczyzna iﬆotne jeﬆ uwzględnienie w ﬆrategii rozwoju tych podmiotów oraz
zapewnienie spójności obranych kierunków działania z zapisami Lokalnych Strategii
Rozwoju.

Poziom powiatowy, aglomeracji
Na poziomie powiatowym należy uwzględnić realizację nie tylko dokumentacji
ﬆrategicznej poziomu powiatu, ale także dokumenty programowe wskazujące na
rozwój pozoﬆałych gmin, których plany mogą lub wręcz muszą być uwzględnione
w przedmiotowej ﬆrategii.
- Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015- 2025,
- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012 - 2015
z perspektywą na lata 2016-2019,
- Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020,
- Strategia Zintegrowanych Inweﬆycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.
Szczególną rolę w programowaniu rozwoju gminy Popielów odgrywa Aglomeracja
Opolska. Aglomeracja Opolska powﬆała na mocy porozumienia z woli samorządów
gminnych skupionych w obszarze funkcjonalnym Opola. Aglomerację tworzy Opole miaﬆo na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich, a także 13 gmin wiejskich.
Celem utworzonej płaszczyzny współpracy jeﬆ przezwyciężanie trudności i barier
hamujących rozwój społeczno- gospodarczy, poprawa jakości życia mieszkańców,
a także wzroﬆ konkurencyjności. Wyznacza tym samym iﬆotne szanse dla rozwoju
gminy, pozwalając na realizację wielu przedsięwzięć rozwojowych, nie tylko
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w związku z wykorzyﬆaniem własnego potencjału, ale również umożliwia realizację
przedsięwzięć wykraczających poza możliwości pojedynczej gminy. W tym zakresie
ważne jeﬆ uwzględnienie w ﬆrategii gminy Popielów wielu elementów odnoszących
się do założeń rozwojowych Aglomeracji Opolskiej.

Poziom lokalny
Strategia Rozwoju Gminy Popielów jeﬆ najważniejszym dokumentem programowym
w gminie. Ma charakter nadrzędny względem dokumentów o znaczeniu
planiﬆycznym. Przedmiotowa ﬆrategia jeﬆ tym samym spójna z naﬆępującymi
dokumentami:
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeﬆrzennego gminy;
- Plany zagospodarowania przeﬆrzennego:
- Uchwała NR XXXI_258_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 3 lutego 2006 r.
Plan zagospodarowania przeﬆrzennego wsi Popielów (Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego nr 22 z dnia 30 marca 2006 r. pod poz.749);
- Uchwała NR XXXI_259_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 3 lutego 2006 r.
Plan zagospodarowania przeﬆrzennego Stare Siołkowice (opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 25 z dnia 10 kwietnia
2006 r. poz. 892);
- Uchwała NR XXXI_260_06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 3 lutego 2006 r.
Plan zagospodarowania przeﬆrzennego wsi Karłowice (Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego z dnia 23 marca 2006 r. nr 20, poz.1071);
- Uchwała Rady Gminy Nr XVI-106-2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
uchwalenia Planu zagospodarowania przeﬆrzennego wsi Nowe Siołkowice
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 27 z dnia 18 kwietnia 2008
r. pod poz.983);
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXII-220-2009 z dnia 11 września 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przeﬆrzennego
wsi (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 94 z dnia 10 liﬆopada
2009 r. pod poz. nr 1325) – dotyczy pozoﬆałych miejscowości gminy;
- Program Ochrony Środowiska, Program ochrony środowiska dla Gminy
Popielów na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019
i Prognoza
oddziaływania na środowisko;
- Budżet gminy na lata 2016-2025.
Wszyﬆkie wspomniane dokumenty powinny ﬆanowić spójną całość dokumentacji
ﬆrategicznej gminy, tzn. przy powﬆawaniu bądź aktualizacji każdego dokumentu
niższego rzędu należy uwzględnić zapisy pozwalające na realizację części
poﬆulatywnej Strategii Rozwoju Gminy Popielów.
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4. Metodyka prac
Jaki charakter miał proces tworzenia dokumentu?
Dobrą praktyką związaną z tworzeniem ﬆrategii rozwoju jeﬆ włączenie społeczności
lokalnej do prac nad określeniem celów i zadań rozwojowych. Przyjęty sposób
opracowania ﬆrategii gminy Popielów łączył w sobie podejście wykorzyﬆujące
metodę ekspercką (zaangażowanie przedﬆawicieli podmiotu zewnętrznego) oraz
metodę partycypacyjną. Takie podejście pozwala z jednej ﬆrony na wykorzyﬆanie
profesjonalnych kompetencji i doświadczenia podmiotu zewnętrznego, jak
również włączenie w proces budowy ﬆrategii szerokiego grona interesariuszy.
W wyniku przyjęcia takiego podejścia możliwe jeﬆ odpowiednie wykorzyﬆanie
wiedzy na temat obecnego ﬆanu gminy (diagnoza), identyﬁkacji najbardziej
pożądanego ﬆanu przyszłości (wizja) oraz sposobu dojścia do tego ﬆanu (cele
i zadania).

Jak przebiegał proces opracowywania strategii?
Proces planiﬆyczny obejmował 4 etapy: diagnozę ﬆanu, analizę ﬆrategiczną, redakcję
właściwą oraz przyjęcie dokumentu do realizacji.
Etap I - diagnoza ﬆanu - miał charakter pracy eksperckiej i poległ na ﬆworzeniu
opracowania w oparciu o źródła zaﬆane, czyli dane ﬆatyﬆyczne oraz dokumenty
gminne. Praca zawiera syntetyczny opis potencjału gminy w sferze przeﬆrzennoprzyrodniczej, społecznej i gospodarczo-ﬁnansowej. Ta część ﬆanowi punkt wyjścia do
umiejętnego planowania i przedﬆawia obiektywne ujęcie rzeczywiﬆości, które
zawiera analizę ﬆanu społeczno-gospodarczego gminy, z uwzględnieniem wielu
u w a r u n k o w a ń e n d o - i e g z o g e n i cz n y c h . P rz e d m i o t o w a d i a g n o z a
w sposób wyczerpujący nakreśla charakteryﬆykę gminy i prezentuje elementy
znajdujące się w otoczeniu, które bezpośrednio lub pośrednio mają lub mogą mieć
wpływ na jej działalność.
Etap II obejmował analizy ﬆrategiczne, które bazowały na współpracy
z przedﬆawicielami gminy oraz wyznaczonymi przez nich osobami. Współpraca miała
charakter konsultacyjny w odniesieniu do każdego z zagadnień merytorycznych.
W wyniku prowadzonych spotkań konsultacyjnych z radnymi, sołtysami,
przedﬆawicielami jednoﬆek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych oraz
mieszkańców, możliwe ﬆało się dokonanie analizy mocnych i słabych ﬆron oraz
identyﬁkacji szans i zagrożeń gminy Popielów. Umożliwiło to ﬆworzenie spójnego z
diagnozą opracowania – analizy SWOT.
Uﬆalono najbardziej pożądany obraz przyszłości, czyli wizję rozwoju, która składa się
z wiązki celów ﬆrategicznych. Sformułowanym celom przyporządkowano zadania z
określeniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację.
Prace w tej części sprowadzały się do dyskusji i modyﬁkacji uprzednio
wprowadzonych założeń. Takie koncyliacyjne podejście pozwoliło na
uspójnienie wizji, celów oraz zadań. Proces dochodzenia do prezentowanej wersji
dokumentu ﬆanowi właściwy sposób łączenia odmiennych sposobów poﬆrzegania
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problematyki rozwoju w jedną spójną całość. Należy być przekonanym, że wyﬆąpi
dzięki temu wyjątkowo pożądany efekt internalizacji, czyli włączania wspólnych
celów rozwojowych do realizacji celów osobiﬆych.
W etapie III naﬆąpiła redakcja właściwa dokumentu czyli opracowanie ﬆrategii
w g z a ł o ż o n y c h r a m f o r m a l n y c h , p rz e d ﬆ a w i e n i e z g o d n o ś c i ﬆ r a t e g i i
z dokumentami ﬆrategicznymi wyższego poziomu oraz scharakteryzowanie procedur
wdrażania, monitorowania, ewaluacji i aktualizacji dokumentu.
Etap IV, czyli przyjęcie dokumentu obejmowało opracowanie projektu uchwały Rady
Gminy Popielów w sprawie przyjęcia ﬆrategii i poprzedzone zoﬆało:
- przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu uchwały za pośrednictwem
ﬆron internetowych www.popielow.pl oraz www.bip.popielow.pl
z możliwością wniesienia uwag i propozycji zmian do treści opracowanego
dokumentu,
- omówienie opracowanego dokumentu podczas posiedzenia Komisji Rady Gminy
Popielów z możliwością wprowadzenia zmian do treści dokumentu.

Jaki wpływ na zawartość dokumentu miały prowadzone konsultacje?
Wszyﬆkie zgłoszone uwagi (w całym procesie pojawiło się 41 uwag – etap II
opracowania ﬆrategii), zoﬆały odnotowane, (raporty) i przeanalizowane.
W większości zoﬆały uwzględnione.
Należy również zwrócić uwagę, iż charakter zgłaszanych uwag i propozycji nie był
jednorodny. Pojawiały się zarówno uwagi formalne jak i merytoryczne. Niektóre
dotyczyły potrzeby doprecyzowania inne przeformułowania niektórych zapisów.
Zdarzały się sugeﬆie dotyczące uporządkowania i zmiany kolejności, ale najcenniejsze
były uwagi, dzięki którym prezentowany obraz ﬆawał się pełniejszy i precyzyjniej
oddawał charakter obszaru (np. uwaga dotycząca uwzględnienia w ﬆrategii problemu
zachowania bioróżnorodności czy uwzględnienia zjawiska eurosieroctwa).
Formalnym zakończeniem prac nad budową ﬆrategii ﬆało się podjęcie Uchwały
Rady Gminy dot. przyjęcia dokumentu do realizacji.
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5. Analiza strategiczna
Jakie elementy mogą mieć kluczowy wpływ na rozwój gminy?
Jednym z najczęściej wykorzyﬆywanych narzędzi analizy ﬆrategicznej jeﬆ analiza
SWOT. Nazwa metody jeﬆ akronimem angielskich słów ﬆrengths (mocne ﬆrony),
weaknesses (słabe ﬆrony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). Iﬆota metody
bazuje na zebraniu i uporządkowaniu w czterech kategoriach czynników
ﬆrategicznych tj. informacji o gminie (czynniki wewnętrzne: mocne i słabe ﬆrony)
oraz uwarunkowań kształtujących otoczenie gminy (czynniki zewnętrzne: szanse
i zagrożenia). Czynniki wewnętrzne to te, na które gmina może mieć wpływ/zależą od
aktywności interesariuszy lokalnych, natomiaﬆ czynniki zewnętrzne to iﬆotne
przesłanki i uregulowania, na które gmina nie ma wpływu (są niezależne od działań
i aktywności interesariuszy lokalnych). Dodatkowo, ze względu na przyjęty w części
diagnoﬆycznej układ informacji w podziale na 5 obszarów tj.: położenie geograﬁczne,
środowisko, zasoby naturalne; ludność i osadnictwo; gospodarka i rynek pracy;
infraﬆruktura techniczna oraz infraﬆruktura społeczna, dokonano analogicznego
rozbicia opisując uwarunkowania wewnętrzne gminy.

Co jeﬆ silną a co słabą ﬆroną gminy?
Jako mocne ﬆrony (S) czyli wszyﬆko to, co ﬆanowi atut gminy, jej przewagę lub
zaletę uznano przede wszyﬆkim fakt, iż gmina Popielów, m.in. ze względu na wiejski
charakter, jeﬆ atrakcyjnym miejscem z zachowanymi walorami środowiska
naturalnego (czyﬆe powietrze, zbiorniki wodne, lesiﬆość terenu, park krajobrazowy),
równocześnie posiada wysoki ﬆopień rozwoju zaplecza technicznego (infraﬆruktura
komunalna), proﬁl gospodarczy jeﬆ ściśle związany z zasobami naturalnymi
(przetwórﬆwo drewna, budownictwo, rolnictwo), społeczność lokalną cechuje duża
aktywność i zamiłowanie do kultywowania tradycji (działalność w organizacjach,
inicjatywy oddolne, obrzędowość).

Mocne ﬆrony gminy Popielów
Położenie geograficzne, środowisko, zasoby naturalne

- obszar czyﬆy ekologicznie,
- wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe,
- bogactwo fauny i flory,
- wysoka lesiﬆość terenu,
- położenie na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
- atrakcyjne tereny wędkarskie i łowieckie,
- duża liczba cieków wodnych,
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Położenie geograficzne, środowisko, zasoby naturalne

- duże i bardzo dobrej jakości zasoby wód podziemnych czwartorzędowych
i trzeciorzędowych,

- doﬆęp do surowca drzewnego i kruszyw naturalnych (piasek i żwir),
- łagodny klimat i długi okres wegetacyjny, w tym dogodne warunki agroklimatyczne
doliny rzeki Odra,

- obszary objęte programem Natura 2000,
Ludność i osadnictwo

- dogodne warunki lokalowe mieszkańców,
- wielokulturowość mieszkańców,
- skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez samorząd gminy,
- aktywne uczeﬆnictwo gminy w ﬆrukturach samorządowych i sieciach współpracy,
Gospodarka i rynek pracy

- obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przeﬆrzennego dla całej gminy,
- wyznaczone tereny pod inweﬆycje i budownictwo mieszkaniowe,
- gleby przydatne do produkcji rolnej,
- specjalizacja gospodarcza związana z przetwórﬆwem drewna,
- bliskość miaﬆa wojewódzkiego,
- ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorﬆw,
Infraﬆruktura techniczna

- pełne zwodociągowanie terenu gminy,
- wysoki ﬆopień skanalizowania gminy,
- dobre zaplecze sportowe,
- doﬆęp do szerokopasmowego internetu,
Infraﬆruktura społeczna

- bogate i oryginalne dziedzictwo kulturowe,
- otwartość mieszkańców na wzajemną współpracę,
- samorządność mieszkańców, liczne inicjatywy oddolne społeczności lokalnej,
- aktywne organizacje pozarządowe,
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Infraﬆruktura społeczna

- patriotyzm lokalny,
- racjonalizowana sieć szkół i przedszkoli,
- zaangażowanie władz lokalnych w kweﬆie rozwojowe,
- potencjał wsi Stare Siołkowice i Karłowice pozwalający na zakwaliﬁkowanie do Sieci
Najciekawszych Wsi w Polsce,

Odnotowując słabe ﬆrony (W) czyli wszyﬆko to, co ﬆanowi barierę której nie udało
się pokonać czy wadę w działaniu zwrócono szczególnie uwagę na braki w syﬆemie
komunikacyjnym (drogi, transport), problemy na rynku pracy (niedopasowanie
popytu i podaży, brak dużych pracodawców, niska przedsiębiorczość), zasoby
infraﬆrukturalne wymagające modernizacji (infraﬆruktura wodno kanalizacyjna) czy
niewykorzyﬆany potencjał w obszarze turyﬆyka-rekreacja (niedoﬆateczna
infraﬆruktura, niewyﬆarczające działania informacyjno-promocyjne).

Słabe ﬆrony gminy Popielów
Położenie geograficzne, środowisko, zasoby naturalne

- możliwość wyﬆąpienia powodzi i podtopień ze względu na bezpośrednie położenie
nad rzeką Odrą oraz innymi rzekami na terenie gminy,

Ludność i osadnictwo

- zmniejszająca się liczba ludności,
- wysoki wskaźnik ludności w wieku poprodukcyjnym,
- zjawisko eurosieroctwa,
Gospodarka i rynek pracy

- brak pełnego uzbrojenia terenów inweﬆycyjnych,
- niska liczba podmiotów gospodarczych w ﬆosunku do liczby mieszkańców na tle
Aglomeracji Opolskiej,

- brak dużych podmiotów gospodarczych kreujących nowe miejsca pracy,
- brak miejsc pracy adekwatnych do wykształcenia (w szczególności ludzi młodych),
- niewykorzyﬆany potencjał ludzi w wieku 50+,
- niewyﬆarczający syﬆem połączeń komunikacyjnych z ośrodkami oferującymi pracę,
- niewykorzyﬆane połączenia kolejowe przebiegające przez teren gminy,
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Infraﬆruktura techniczna

- niepełna sieć kanalizacyjna,
- wymagające modernizacji syﬆem zaopatrzenia ludności w wodę urządzenia
wodociągowe,

- wymagające modernizacji oświetlenie gminy,
- niska efektywność energetyczna budynków,
- brak możliwości ﬁnansowych związanych z wykorzyﬆaniem odnawialnych źródeł
energii (pompy ciepła, przydomowe oczyszczalnie ścieków, solary),

- niezadawalający ﬆan dróg powiatowych i wojewódzkich, niepełna infraﬆruktura
drogowa,

- niska drożność układu komunikacyjnego, w tym niepełna sieć dróg pieszo –
rowerowych,

- brak sieci gazowej,
Infraﬆruktura społeczna

- niska rozpoznawalność gminy jako miejsca spędzania wolnego czasu oraz mało
zauważalne atrakcje turyﬆyczne i rekreacyjne gminy (brak ośrodka rekreacyjnowypoczynkowego, ﬆref aktywności ruchowej),

- niewykorzyﬆane zasoby dziedzictwa kultury materialnej – zły ﬆan techniczny części
obiektów zabytkowych o potwierdzonej wartości architektonicznej i hiﬆorycznej,

- słabo rozwinięty syﬆem usług opiekuńczych dla seniorów,
- niewyﬆarczający doﬆęp do zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, niewyﬆarczające kompetencje w zakresie umiejętności
kluczowych oraz umiejętności związanych z poruszaniem się na rynku pracy,

- niewyﬆarczający doﬆęp dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem
społecznym do działań aktywizujących i integracyjnych,

- niewyﬆarczająca baza noclegowa,

Co jeﬆ elementem, na który gmina nie ma wpływu, a świadczy
o możliwościach czy zagrożeniach dla niej?
Analizując otoczenie bliższe i dalsze wytypowano szanse (O) czyli wszyﬆko to, co
ﬆwarza dla gminy możliwość korzyﬆnej zmiany. Największe oczekiwania dotyczą
przede wszyﬆkim członkoﬆwa Polski w Unii Europejskiej (polityka regionalna,
dotacje, aktywność LGD i LGR), kierunków ﬆrategicznego działania w regionie
(przeciwdziałanie niekorzyﬆnym procesom demograﬁcznym, wzmacnianie ośrodków
wzroﬆu), pozytywnych zmian w gospodarce (wzmocnienie i rozwój branż
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kluczowych), zmian mentalnościowych wśród społeczeńﬆwa (moda, trend na
aktywne spędzanie wolnego czasu, konsumpcję zdrowych/ekologicznych potraw).

Uwarunkowania zewnętrzne
Korzyﬆne

- możliwość pozyskania zewnętrznych środków pomocowych na rozwój społecznogospodarczy gminy,

- polityka sprzyjająca rozwojowi obszarów wiejskich,
- polityka Unii Europejskiej i kraju związana z rozwojem rybołówﬆwa,
- polityka regionalna zorientowana na procesy demograﬁczne – Program Specjalnej
Strefy Demograﬁcznej,

- członkoﬆwo gminy w Aglomeracji Opolskiej, traktowanej jako ośrodek wzroﬆu
w województwie opolskim, silne powiązania funkcjonalne pomiędzy partnerami AO
oraz wspólne cele rozwojowe,

- członkoﬆwo gminy w Stobrawskiej Streﬁe Rehabilitacji i Rekreacji, Lokalnej Grupie
Działania Stobrawski Zielony Szlak, Lokalnej Grupie Rybackiej Opolszczyzna,
Stowarzyszeniu Gmin Euroregionu Pradziad,

- wzroﬆ świadomości ekologicznej i roli odnawialnych źródeł energii w zachowaniu
zasad zrównoważonego rozwoju (pompy ciepła, biogazownie),

- rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
- możliwość pozyskania nowych inweﬆorów zainteresowanych rozwojem usług
opartych na potencjale przyrodniczym gminy,

- możliwość wykorzyﬆania zbiorników wodnych w celu prowadzenia gospodarki rybnej
i wzroﬆu konsumpcji ryb,

- rozwój przemysłu drzewnego i meblarskiego,
- rozwój budownictwa i drogownictwa zwiększającego zapotrzebowanie na lokalne
kruszywa,

- rozwój przetwórﬆwa rolno spożywczego, produkcji rolnej i leśnej,
- ﬆyl życia naﬆawiony na sport/rekreację (moda na aktywny wypoczynek),
- zapotrzebowanie na usługi turyﬆyczno-rekreacyjne (turyﬆyka weekendowa,
ekoturyﬆyka i agroturyﬆyka),

- wzroﬆ zapotrzebowania na usługi medyczno-rehabilitacyjne,
- profesjonalizacja Inﬆytucji Otoczenia Biznesu w regionie,
- rozwój e-społeczeńﬆwa, e-usług i e-adminiﬆracji,
- żeglowność rzeki Odry,
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Identyﬁkując zagrożenia (T) czyli wszyﬆko to, co ﬆwarza dla gminy
niebezpieczeńﬆwo zmiany niekorzyﬆnej podkreślono trend niesprzyjających zmian
demograﬁcznych (depopulacja, ﬆarzenie się), niepomyślne rozwiązania syﬆemowe
(uregulowania prawne).

Uwarunkowania zewnętrzne
Niekorzyﬆne

- pogłębiający się niż demograﬁczny/depopulacja,
- niekorzyﬆne tendencje demograﬁczne/ﬆarzenie się społeczeńﬆwa,
- wyﬆępowanie zjawisk bezrobocia długotrwałego i ukrytego,
- odpływ wykwaliﬁkowanej kadry/procesy migracyjne,
- niewłaściwy syﬆem szkolnictwa zawodowego,
- ograniczenia inweﬆycyjne i budowlane związane z położeniem na terenach objętych
formami ochrony przyrody,

- brak kompleksowego syﬆemu zabezpieczania przed powodzią terenów doliny Odry,
- wzraﬆające obciążenie ruchem komunikacyjnym negatywnie wpływające na ﬆan
środowiska naturalnego i komfort zamieszkiwania,

- zmniejszająca się liczba połączeń komunikacyjnych i jej wpływ na spadek mobilności
mieszkańców,

- niska konkurencyjność województwa opolskiego w odniesieniu do sąsiednich
regionów,

- nieﬆabilne i niejednoznaczne prawo,
- pogorszenie kondycji ﬁnansów publicznych,
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6. Wizja rozwoju
Czym jeﬆ i jak brzmi wizja gminy?
Wizja to najbardziej pożądany obraz przyszłości, który ﬆanowi wypadkową
oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Wizja gminy Popielów w roku 2020
(z perspektywą do roku 2025) brzmi naﬆępująco:

Gmina Popielów miejscem zgodnego współżycia mieszkańców otwartych na świat
i jego osiągnięcia cywilizacyjne, kultywujących tradycje przodków; obszarem
czyﬆym ekologicznie, bogatym w walory przyrodnicze, z dużym potencjałem
turyﬆycznym i rekreacyjno–wypoczynkowym, z rozwiniętą infraﬆrukturą
techniczną i społeczną ﬆanowiącą podﬆawę rozwoju gospodarczego i pomyślności
mieszkańców.
Należy podkreślić, że wizja ta zoﬆała zdeﬁniowana i przyjęta w ﬆrategii uchwalonej
w 2002 roku. Działania podejmowane przez gminę mają charakter ciągły: priorytetem
jeﬆ rozwój i podnoszenie ﬆandardów życia mieszkańców.
Przyjęcie w obecnej ﬆrategii tej samej wizji ma podkreślić fakt, że działania
planowane i realizowane w gminie są przemyślane i długofalowe, a obecna ﬆrategia
ﬆanowi kontynuację dotychczasowej polityki rozwojowej gminy.
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7. Plan operacyjny ﬆrategii: cele i zadania
Jakie cele umożliwią osiągnięcie wizji?
Dla usyﬆematyzowania i uporządkowania działań uﬆalono cele rozwojowe. Zoﬆały
one zaprojektowane w układzie- cele ogólne/ﬆrategiczne oraz szczegółowe/
operacyjne.

Wśród celów ﬆrategicznych znalazły się:
I.

Wszechﬆronny rozwój społeczno-gospodarczy

II.

Tworzenie warunków aktywności gospodarczej oraz kształtowanie
nowoczesnej gospodarki rolnej i przetwórﬆwa rolno-spożywczego

III.

Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i promowanie ﬆrategii
niskoemisyjnych

IV.

Podnoszenie atrakcyjności turyﬆyczno-rekreacyjnej i promowanie
walorów przyrodniczych oraz kulturowych

V.

Aktywizowanie poﬆaw społecznych i pogłębianie integracji
mieszkańców

Dlaczego potrzebny jeﬆ wszechﬆronny rozwój społecznogospodarczy ?
Rozwój społeczny to nabywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnego
uczeﬆnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Wzmacnianie potencjału
społecznego poprzez doﬆęp do wiedzy ma bezpośredni wpływ na rozwój obszaru.
Chodzi tu zarówno o pobieranie edukacji w inﬆytucjach syﬆemu szkolnictwa
(kształcenie formalne) jak i czerpanie wiedzy oraz doświadczeń z otoczenia
(kształcenie nieformalne). W ten sposób edukacja ﬆaje się efektywna,
a społeczeńﬆwo na każdym etapie życia jeﬆ przygotowane do wymogów rynku
pracy. Szczególnego znaczenia nabierają działania skierowane na przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu, dotyczy to dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, które
ze względu np. na długotrwałe bezrobocie, znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
Działania aktywizujące i integracyjne pozwolą im na prawidłowe funkcjonowanie w
społeczeńﬆwie.
Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego gminy konieczne jeﬆ
wykazanie dbałości o zasoby techniczne służące zaspokajaniu podﬆawowych potrzeb
mieszkańców. Infraﬆruktura obejmuje szeroki zakres rzeczowy od infraﬆruktury
społecznej (budynki publiczne, np. szkoły, świetlice, domy opieki), technicznej, do
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której należy: zabezpieczenie zasobów wody pitnej, usuwanie ścieków (kanalizacja,
oczyszczalnie ścieków) czy komunikacyjnej. Niezależnie od rodzaju, infraﬆruktura
powinna ﬆwarzać dogodne warunki do życia oraz wspierać prowadzenie działalności
gospodarczej. Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju społecznego
bezpośrednio przekłada się na rozwój gospodarczy całej gminy i tym samym wpływa
na poprawę jakości życia jej mieszkańców.

Dlaczego tworzenie warunków aktywności gospodarczej oraz
kształtowanie nowoczesnej gospodarki rolnej i przetwórﬆwa rolnospożywczego jeﬆ wymagane?
Rozwój gospodarczy gminy jeﬆ związany i uzależniony od poﬆaw przedsiębiorczych
mieszkańców oraz potencjału funkcjonujących i nowotworzonych podmiotów
gospodarczych. Wyzwaniem dla władz samorządowych powinno być zatem dążenie
do zbudowania kompleksowego syﬆemu wsparcia osób i przedsiębiorﬆw m.in.
poprzez zapewnienie im doﬆępu do informacji oraz usług doﬆosowanych do
realnego zapotrzebowania (np. aktualizacja planów zagospodarowania przeﬆrzennego,
rozwój infraﬆruktury drogowej, e - adminiﬆracja) . Ze względu na wiejski charakter
gminy wsparcie należy kierować w ﬆronę sektora rolno-spożywczego, a w
szczególności do gospodarﬆw rolnych.

Dlaczego ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i promowanie
ﬆrategii niskoemisyjnych jeﬆ iﬆotne?
Dbałość o środowisko naturalne jeﬆ nieodzownym elementem koncepcji trwałego
i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Składniki środowiska
naturalnego mogą ﬆanowić o przewadze danego obszaru, a tym samym kształtować
jego potencjał konkurencyjny. Dynamika zmian zachodzących we współczesnym
świecie oraz rozwój wiedzy i technologii pociągają za sobą konieczność ciągłej
ingerencji w środowisko naturalne. Dlatego tak iﬆotna jeﬆ odpowiedzialność
środowiskowa, wydajność w efektywnym gospodarowaniu zasobami środowiska
oraz minimalizacja zanieczyszczeń. Troska o ﬆan środowiska naturalnego powinna
przejawiać się poprzez racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie
zasobami, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, utrzymywanie i przywracanie
elementów przyrodniczych do ﬆanu właściwego oraz rozwój i promocję
odnawialnych źródeł energii.

Dlaczego podnoszenie atrakcyjności turyﬆyczno-rekreacyjnej
i promowanie walorów przyrodniczych oraz kulturowych jeﬆ tak
ważne?
Spędzanie wolnego czasu w malowniczych zakątkach przyrody ﬆaje się jedną
z głównych atrakcji turyﬆycznych, jakie preferuje współczesne społeczeńﬆwo.
Dodatkowo specyﬁka gmin wiejskich daje możliwość dużego kontaktu turyﬆów ze
społecznością lokalną, co obok obcowania ze środowiskiem naturalnym, ﬆanowi
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dodatkowy atut, zwłaszcza, gdy gmina charakteryzuje się wielokulturowością
mieszkańców i otwartością na współpracę. Do prawidłowego rozwoju usług
turyﬆycznych niezbędne jeﬆ przygotowanie kompleksowej oferty. Ruch turyﬆyczny
ma iﬆotne znaczenie na społeczne i gospodarcze życie mieszkańców gminy. Poprzez
rozwój infraﬆruktury oraz działania informacyjno-promocyjne, zaobserwować będzie
można pozytywny wpływ turyﬆyki na miejscową gospodarkę (wzroﬆ dochodów
w gminie, nowe miejsca pracy), a także podniesienie atrakcyjności oraz
rozpoznawalności marki gminy.

Dlaczego należy aktywizować poﬆawy społeczne i pogłębiać integrację
mieszkańców?
Gmina Popielów charakteryzuje się wielokulturowością oraz silnym przywiązaniem
mieszkańców do tradycji. W celu zbudowania swoiﬆego rodzaju pomoﬆu
międzypokoleniowego oraz skupienia wokół wspólnych inicjatyw mieszkańców
różnych grup wiekowych, konieczne jeﬆ zapewnienie właściwego zaplecza
infraﬆrukturalnego. Dotyczy to zarówno sfery kulturalnej (miejsca spotkań, mała
architektura, kształtowanie przeﬆrzeni publicznej), jak i szeroko pojętej doﬆępności
mieszkańców do usług i wydarzeń (kulturalnych, artyﬆycznych, sportowych, itp.).
Odpowiednia infraﬆruktura zapewni przeﬆrzeń do aktywizacji i integracji
mieszkańców, co z kolei może mieć wpływ na rozwijanie współpracy zarówno
krajowej, jak i międzynarodowej.
Każdemu z celów ﬆrategicznych przyporządkowano po dwa cele szczegółowe
obrazujące zarówno dążenia do wzmocnienia rozwoju społecznego jak i poprawy
ﬆanu infraﬆruktury. Te wzajemnie uzupełniające się obszary ﬆaną się bowiem
gwarancję zrównoważonego i trwałego rozwoju gminy.

Schematyczny układ celów
Nr
I

II

III

Cel ﬆrategiczny

Nr

Wszechﬆronny rozwój społecznogospodarczy
Tworzenie warunków aktywności
gospodarczej oraz kształtowanie
nowoczesnej gospodarki rolnej
i przetwórﬆwa rolno-spożywczego
Ochrona zasobów środowiska
przyrodniczego i promowanie ﬆrategii
niskoemisyjnych

Cel operacyjny

I.1.

Wsparcie rozwoju społecznego

I.2.

Poprawa bazy infraﬆrukturalnej

II.1.

Rozwój przedsiębiorczości
i przedsiębiorﬆw
Wsparcie wielofunkcyjnego
rolnictwa i rybactwa
Poprawa infraﬆruktury na rzecz
ochrony środowiska
Poprawa efektywności
energetycznej oraz wykorzyﬆania
OZE, rozwój gospodarki
niskoemisyjnej

II.2.
III.1.
III.2.
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Nr
IV

V

Cel ﬆrategiczny

Nr

Cel operacyjny

Podnoszenie atrakcyjności
turyﬆyczno-rekreacyjnej
i promowanie walorów
przyrodniczych oraz kulturowych

IV.1.

Rozwój usług oraz infraﬆruktury

IV.2.

Wsparcie działań promocyjnoinformacyjnych

Aktywizowanie poﬆaw społecznych
i pogłębianie integracji mieszkańców

V.1.

Rozwój zaplecza infraﬆrukturalnego

V.2.

Wsparcie inicjatyw społecznych

Jakie zadania należy wykonać, aby osiągnąć ﬆawiane sobie cele?
Każdy z celów szczegółowych wyznacza specyﬁczny obszar interwencji, w ramach
którego realizowane będą zadania. Zadania ﬆanowią zatem doprecyzowanie celów
szczegółowych i wytyczają kierunki realizacji ﬆrategii.

I.

Wszechﬆronny rozwój społeczno-gospodarczy

I.1. Wsparcie rozwoju społecznego
zadanie

I.1.1. Zapewnienie rozwoju usług wspierających rodzinę, w tym
zapewnienie opieki nad dziećmi, zapewnienie opieki senioralnej,
z w i ę k s z e n i e d o ﬆ ę p n o ś c i d o ś w i a d cz e ń z d r o w o t n y c h ,
z uwzględnieniem rehabilitacji ruchowej

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025

zadanie

I.1.2. Wsparcie edukacji przedszkolnej

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025

zadanie

I.1.3. Doskonalenie procesu dydaktycznego – kształtowanie
kompetencji kluczowych u uczniów szkół podﬆawowych
i gimnazjum

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe,

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie
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termin realizacji

2016-2025

zadanie

I.1.4. Modernizacja i wzmocnienie poprzez zakup wyposażenia bazy
dydaktycznej jednoﬆek oświatowych

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

I.1.5. Doﬆosowanie obiektów i usług publicznych do potrzeb osób
niepełnosprawnych

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

I.1.6. Integracja i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe,

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

I.1.7. Budowa domów spokojnej ﬆarości oraz domów dziennego
pobytu i opieki senioralnej

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025

zadanie

I.1.8. Poprawa komunikacji zbiorowej – organizowanie transportu
zbiorowego

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

1
125
z 1 142

Strategia Rozwoju Gminy Popielów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025

I.2. Poprawa bazy infrastrukturalnej
zadanie

I.2.1. Aktualizacja planów zagospodarowania przeﬆrzennego
i doﬆosowanie ich do możliwości rozwojowych gminy i potrzeb
mieszkańców

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

I.2.2. Zabezpieczenie zasobów wody pitnej

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

I.2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej i
ścieków

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

I.2.4. Modernizacja oczyszczalni ścieków

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

I.2.5. Właściwe utrzymanie syﬆemów irygacyjnych i budowa
zbiorników retencyjnych

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, jednoﬆki odpowiedzialne za utrzymanie
melioracji i urządzeń wodnych, środki europejskie

źródło
ﬁnansowania

budżet jednoﬆek odpowiedzialnych za utrzymanie melioracji i
urządzeń wodnych, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025
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zadanie

I.2.6. Budowa i modernizacja dróg
i przepuﬆami

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

I . 2 . 7. Po s z u k i w a n i e n o w y c h m o ż l i w o ś c i z a b e z p i e cz e n i a
energetycznego mieszkańców gminy (zaopatrzenie w gaz)

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

I.2.8. Poprawa poziomu bezpieczeńﬆwa publicznego, socjalnego,
przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe,

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

I.2.9. Rozbudowa, remont oraz prawidłowe utrzymanie ﬆrażnic

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

gminnych wraz z moﬆami

II
Tworzenie warunków aktywności gospodarczej oraz
kształtowanie nowoczesnej gospodarki rolnej i przetwórﬆwa rolnospożywczego
II.1. Rozwój przedsiębiorczości i przedsiębiorstw
zadanie

II.1.1. Aktywizacja zawodowa osób młodych

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe,podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne
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termin realizacji

2016-2025

zadanie

II.1.2. Uzbrajanie terenów inweﬆycyjnych

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

II.1.3. Promocja gospodarcza, przygotowanie spójnej oferty
inweﬆycyjnej

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025

zadanie

II.1.4. Wspieranie podmiotów zainteresowanych współdziałaniem
w ramach Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak oraz
Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025

zadanie

II.1.5. Wspieranie rolników chcących założyć lokalne punkty
sprzedaży ze zdrową żywnością

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

II.2. Wsparcie wielofunkcyjnego rolnictwa i rybactwa
zadanie

II.2.1. Budowa i modernizacja dróg
z moﬆami i przepuﬆami

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów
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źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

II.2.2. Wspieranie rozwoju lokalnego rolnictwa i rybactwa oraz
przetwórﬆwa rolno-spożywczego

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

II.2.3. Promocja i zachęcanie rolników do różnicowania w kierunku
działalności nierolniczej

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025

III Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i promowanie
ﬆrategii niskoemisyjnych
III.1. Poprawa infrastruktury na rzecz ochrony środowiska
zadanie

III.1.1. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

III.1.2. Realizacja programów edukacji ekologicznej

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025
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zadanie

II.1.3. Budowa ścieżek edukacyjnych

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025

zadanie

II.1.4. Prowadzenie działań na rzecz zachowania bioróżnorodności

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe,

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

III.2. Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE,
rozwój gospodarki niskoemisyjnej
zadanie

III.2.1. Budowa spójnego syﬆemu ciągów pieszo-rowerowych

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

III.2.2. Budowa i modernizacja infraﬆruktury przyﬆanków, tworzenie
miejsc parkingowych

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

III.2.3. Budowa i/lub modernizacja energooszczędnego
ulicznego

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025
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zadanie

III.2.4. Przebudowa obiektów na terenie gminy Popielów
wymiana źródła ciepła z wykorzyﬆaniem energii ze źródeł
odnawialnych

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

IV
Podnoszenie atrakcyjności turyﬆyczno-rekreacyjnej
i promowanie walorów przyrodniczych oraz kulturowych
IV.1. Rozwój usług oraz infrastruktury
zadanie

IV.1.1. Wyznaczanie, budowa, przebudowa, remont i oznakowanie
tras rekreacyjnych, turyﬆycznych i kulturowych

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025

zadanie

IV.1.2. Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej w gminie

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025

zadanie

IV.1.3. Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

IV.1.4. Budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych
Siołkowicach

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie
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termin realizacji

2016-2025

zadanie

IV.1.5. Renowacja obiektów zabytkowych o znaczącej wartości
hiﬆorycznej i architektonicznej, w tym obiektów sakralnych

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025

zadanie

IV.1.6. Budowa parków aktywności ruchowej (skateparków)

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025

IV.2. Wsparcie działań promocyjno-informacyjnych
zadanie

IV.2.1. Promocja turyﬆyczna (m.in. poprzez LGD i LGR)

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025

zadanie

IV.2.2. Organizacja imprez i wydarzeń związanych z promowaniem
dziedzictwa kulturowego

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025
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V
Aktywizowanie poﬆaw społecznych i pogłębianie integracji
mieszkańców
V.1. Rozwój zaplecza infrastrukturalnego
zadanie

V.1.1. Budowa, przebudowa, odbudowa, modernizacja lub
wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne i społeczne,
w tym remont iﬆniejących budynków świetlic wiejskich wraz z ich
przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe,

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

V.1.2. Kształtowanie przeﬆrzeni publicznej

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

V.1.3. Tworzenie, ulepszanie lub rozbudowa małej architektury

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

V.1.4. Tworzenie miejsc aktywności ludzi w wieku 50+

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025

zadanie

V.1.5. Budowa miejsc spotkań oraz terenów rekreacyjnych

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025
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zadanie

V.1.6. Rozwijanie elektronicznych usług publicznych oraz zwiększanie
do nich doﬆępu dla mieszkańców, w tym m.in. realizacja projektów
z zakresu e-adminiﬆracji, e-edukacji, e-kultury, syﬆemów informacji
przeﬆrzennej

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

V.2. Wsparcie inicjatyw społecznych
zadanie

V.2.1. Wspieranie aktywności mieszkańców i inicjatyw lokalnych

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025

zadanie

V.2.2. Zwiększenie doﬆępu do wydarzeń i zajęć o charakterze
sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i artyﬆycznym

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe,

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025

zadanie

V.2.3. Rozwijanie współpracy międzynarodowej

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów, organizacje pozarządowe, podmioty
prywatne

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie, środki prywatne

termin realizacji

2016-2025

zadanie

V.2.4. Poprawa efektywności zarządzania i upowszechniania
komunikacji elektronicznej

odpowiedzialny

samorząd gminy Popielów

źródło
ﬁnansowania

budżet gminy, środki europejskie

termin realizacji

2016-2025
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8. Wdrażanie, aktualizowanie, monitoring
i ewaluacja ﬆrategii
Jak powinien przebiegać proces wdrażania ﬆrategii ?
Strategia Rozwoju Gminy Popielów na okres 2016 – 2020 z perspektywą do 2025 roku
ﬆanowi dokument, określający cele ﬆrategiczne oraz planowane działania gminy.
Wdrażanie ﬆrategii realizowane będzie poprzez:
- zapewnienie zgodności podejmowanych uchwał ze ﬆrategią, a w szczególności
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwały budżetowej na dany rok ;
- podejmowanie uchwał zapewniających realizację poszczególnych zadań;
- zabezpieczenie środków budżetowych niezbędnych do przeprowadzenia zadań
np. opracowania dokumentacji technicznej, realizacji procesu inweﬆycyjnego
itp.;
- aktywne pozyskiwanie środków pozabudżetowych w celu zwiększenia
możliwości pozwalających na efektywną realizację zaplanowanych zadań;
- promocja i zachęcanie wszyﬆkich środowisk gminy w podejmowaniu działań
przyczyniających się do realizacji zapisów ﬆrategii;
- podejmowanie działań związanych z ewaluacją ﬆrategii.

Kiedy i jak powinno się aktualizować dokument ?
Realizacja ﬆrategii powinna zoﬆać poddana procesowi aktualizacji danych, skupionej
przede wszyﬆkim wokół aktualności programu i sprawności syﬆemu jego wdrażania.
Poprzez tego rodzaju aktualizację dokonana zoﬆanie ocena:
- poziomu zmiany warunków zewnętrznych wdrażania ﬆrategii – aktualność
zapisów względem zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej, ﬆrategii
wspólnotowych, polityk krajowych, kontekﬆu prawnego, diagnozy potrzeb;
- syﬆemu zarządzania i wdrażania ﬆrategii – sprawność przepływu informacji,
dokumentów, środków ﬁnansowych i realizacji zadań, identyﬁkacja barier
prawnych i adminiﬆracyjnych;
- realizacji celów w ﬆosunku do rezultatów – identyﬁkacja czynników mających
wpływ na sukces lub porażkę realizacji ﬆrategii, weryﬁkacja ewentualnych teorii
zmian, wykrycie błędów w początkowo zdeﬁniowanych wskaźnikach i celach.
W trakcie aktualizacji przeanalizowane zoﬆaną dokumenty programowe oraz dane
dotyczące dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej (analiza desk
research).
Aktualizacja zapisów ﬆrategii, zwłaszcza w obszarze planiﬆycznym przeprowadzana
będzie w sytuacji identyﬁkacji potrzeb wprowadzenia zmian.

Jak monitorowana będzie realizacja ﬆrategii ?
Iﬆotnym wymogiem ﬆawianym dokumentom szczebla ﬆrategicznego jeﬆ
wewnętrzny syﬆem monitorowania i ewaluacji poﬆępów we wdrażaniu oraz
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osiąganiu założonych celów, a w konsekwencji osiągnięcie ﬆanu zakładanego
w wizji.
Konieczne jeﬆ zatem ﬆworzenie pełnego syﬆemu obejmującego:
- monitoring, czyli podsyﬆem zbierania i selekcjonowania informacji,
- ewaluację, czyli podsyﬆem oceny i interpretacji zgromadzonego materiału.
Strategia Rozwoju Gminy Popielów na okres 2016 – 2020 z perspektywą do 2025
roku, od początku wdrażania, aż do zakończenia, poddana będzie również ﬆałemu
monitoringowi. Należy przez to rozumieć proces syﬆematycznego zbierania
i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat ﬆanu realizacji
ﬆrategii w aspekcie rzeczowym i ﬁnansowym. Poprzez monitoring możliwe będzie
uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności wdrażanej
ﬆrategii oraz dokonanie oceny zgodności realizacji projektów z założonymi wcześniej
celami.
Proces monitoringu będzie się opierał na:
- analizie ﬆopnia osiągnięcia mierzalnych i weryﬁkowalnych efektów
wykonalności celów;
- analizie wydatkowania środków ﬁnansowych na poszczególne przedsięwzięcia.
Monitoring będzie się opierał na analizie takich dokumentów jak:
- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Popielów;
- Informacja o ﬆanie mienia komunalnego;
- Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku
budżetowego;
- Raport z realizacji programu ochrony środowiska;
- Sprawozdanie z gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Popielów;
- Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
- Ocena zasobów pomocy społecznej;
- Informacja o ﬆanie realizacji zadań oświatowych Gminy Popielów;
- Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami;
- Roczne sprawozdania samorządowych inﬆytucji kultury;
- Sprawozdanie gminy z przebiegu programu odnowy wsi.
- Podsumowanie kadencji wójta;
- Inne sprawozdania ﬆatyﬆyczne i informacje Urzędu Gminy w Popielowie;
Wnioski z analiz będą wykorzyﬆywane w bieżącej pracy Urzędu Gminy
w Popielowie oraz w procesie aktualizacji ﬆrategii.

Czym jeﬆ ewaluacja ﬆrategii rozwoju?
Komisja Europejska deﬁniuje ewaluację jako szereg działań prowadzonych w celu
poprawy „jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz ﬆrategii i realizacji
programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów ﬆrukturalnych
dotykających dane pańﬆwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem
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celu w poﬆaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawﬆwa wspólnotowego
dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz ﬆrategicznej oceny oddziaływania na
środowisko”.
Jednym z głównych celów ewaluacji jeﬆ ocena rzeczywiﬆych lub spodziewanych
efektów realizacji danej interwencji publicznej - ﬆrategii.
Ze względu na moment uruchomienia badania wyróżnia się ewaluację:
- ex-ante – przed rozpoczęciem realizacji ﬆrategii;
- on-going – w trakcie wdrażania strategii;
- ex-poﬆ – po zakończeniu realizacji strategii.
Nie zakłada się przeprowadzania badania ewaluacyjnego przed realizacją ﬆrategii
i monitorowaniem zdarzeń. Szerokie konsultacje społeczne poprzedzające opracowanie
dokumentu w sposób wyﬆarczający oceniły założenia ﬆrategii. Umożliwiły również
optymalny wybór celów i przedsięwzięć w oparciu o dokonaną analizę iﬆniejących
uwarunkowań i zasobów znajdujących się w obszarze działania gminy.
W celu określenia długotrwałych efektów ﬆrategii, w tym wielkości zaangażowanych
środków, skuteczności i efektywności pomocy, zakłada się przeprowadzenie ewaluacji
ex-poﬆ. Ten rodzaj badania pełni funkcję rozliczeniową – zdaje relację z tego, czy
założone cele interwencji zoﬆały osiągnięte oraz czy proces ich realizacji był
efektywny.
Ewaluacja ex-poﬆ skoncentrowana będzie na ocenie efektów zrealizowanej ﬆrategii.
Przeprowadzone badanie ewaluacyjne udzieli odpowiedzi na naﬆępujące pytania:
- na jakim poziomie cele i przedsięwzięcia zoﬆały osiągnięte?
- jaki jeﬆ wpływ realizowanych przedsięwzięć na zakładane cele ogólne oraz
szczegółowe?
- jakie metody realizacji/ działania powinna podjąć gmina, by spełnione zoﬆały
nieosiągnięte dotąd cele?
Ewaluacja ex-poﬆ pełni także funkcję formatywną – uzyskane wyniki mogą posłużyć
do uskutecznienia i usprawnienia planowanych w przyszłości interwencji.
W odniesieniu do praktyk przyjętych w Unii Europejskiej ewaluacje ex-poﬆ będzie
realizowana nie później niż trzy lata po zakończeniu działań.
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