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Strategia Popielów 2030

Wprowadzenie
Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, że mamy nową strategię!
To nie jest tylko dokument, lecz cały proces, którego zadaniem jest
rozwój naszej społeczności, naszej gminy. Gmina to wspólnota
mieszkańców – nawiązujemy tu relacje, zacieśniamy więzi, podejmujemy
się wyzwań rozwojowych i gospodarczych. Dlatego bardzo cieszymy się,
że tak wiele osób zaangażowało się w proces myślenia o jej przyszłości.
Świadczy to o tym, że wszystkim nam bardzo zależy na dobru naszej
gminy oraz, że jesteśmy gotowi stawić czoła różnym wyzwaniom. Jest to
niezwykle ważne w podróży, w którą wspólnie wyruszyliśmy, dlatego
z tego miejsca wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.
Budowa strategii wiąże się z koniecznością wyznaczenia kierunku, który
obieramy na najbliższe lata. Identyfikacja i deklaracja wspólnych wartości
pozwala nam na lepsze wzajemne poznanie, ale również utożsamianie
się z wyznaczonymi celami. Przeprowadzając szereg analiz i badań wiemy
w jakim punkcie się znajdujemy oraz co ma wpływ na zmiany jakim
podlegamy. Ta świadomość to doskonała podstawa do tego co możemy
zrobić, aby najlepiej wykorzystać szanse i skutecznie uniknąć
występujących zagrożeń. Podczas prac strategicznych słyszeliśmy z ust
uczestników, że jesteśmy dobrym miejscem do życia, że otoczenie,
w którym mieszkamy i pracujemy jest przyjazne oraz bezpieczne.
Równocześnie zdajemy sobie jednak sprawę, że wielu młodych ludzi,
chociażby po ukończeniu studiów zdecydowało się pozostać w mieście.
Dlatego musimy stworzyć lepsze warunki i przestrzeń do życia dla
obecnych mieszkańców. Pokażemy, że wsłuchujemy się w ich bieżące
i przyszłe potrzeby. Chcemy, aby w naszej gminie każdy czuł się dobrze,
aby mieszkaniec miał dostęp do niezbędnych usług i cieszył się życiem
wolnym od niedogodności dużego miasta. Jesteśmy przekonani, że nasza
otwarta i wielokulturowa gmina jest w stanie zaoferować wysoką jakość
życia. W efekcie wiele osób szukających spokoju i bezpieczeństwa
znajdzie tu swoje miejsce do życia, pracy i rozwijania swoich
zainteresowań. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby urzeczywistnić
to w co mocno wierzymy:
Gmina Popielów – Tutaj mieszka się dobrze!
Sybilla Stelmach
Wójt Gminy

Joanna Widacha-Cichoń
Przewodnicząca Rady Gminy
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Podstawowe informacje
Popielów to gmina wiejska zlokalizowana w województwie opolskim,
w północno-zachodniej części powiatu opolskiego na prawym brzegu
rzeki Odry, na Nizinie Śląskiej. Historycznie gmina leży w granicy Górnego
i Dolnego Śląska. Gmina zajmuje powierzchnię 175,57 km2 (druga
największa gmina w powiecie), a około 80% to obszary Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego oraz Natura 2000. Na powierzchnię gminy składa
się 47% lasów i gruntów leśnych, 46,9% to użytki rolne. Obszar gminy to
jeden z najniżej położonych i zróżnicowanych wysokościowo obszarów
województwa (średnio 150-170 m n.p.m.). Warunki klimatyczne
w gminie można scharakteryzować jako jedne z najłagodniejszych
w regionie jak również kraju. Na koniec 2020 gminę zamieszkiwało 7 877
osób (około 6% mieszkańców powiatu). Gmina jest identyfikowana jako
wielokulturowa przy jednoczesnym występowaniu wielu grup etnicznych
(ludność autochtoniczna i napływowa z różnych części Polski).
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Gmina Popielów jest gminą rolniczą ze znacznym udziałem terenów
leśnych, która coraz silniej ukierunkowuje się na rozwój turystyki,
aktywności gospodarczej oraz zabudowy mieszkaniowej. Gminę tworzy
12 sołectw: Kaniów, Karłowice, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia,
Nowe Siołkowice, Popielowska Kolonia, Popielów, Rybna, Stare Kolnie,
Stare Siołkowice, Stobrawa. Największym sołectwem pod względem
liczby ludności jest siedziba administracji gminnej, czyli sołectwo
Popielów, w którym mieszka niemal 2 tys. mieszkańców. W dalszej
kolejności są to sołectwa Stare Siołkowice i Karłowice. Pozostałe
sołectwa są wyraźnie mniejsze, gdzie liczba ludności waha się w
granicach około 100 - 500 mieszkańców. Zabudowa mieszkalna
zlokalizowana jest wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych.
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa nr 277 Opole – Wrocław oraz
drogi wojewódzkie nr 457 Brzeg-Dobrzeń Wielki, 458 Oborniki-Popielów
oraz 462 Stobrawa-Krzyżowice (brak przeprawy mostowej na Odrze).
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Wizja rozwoju
Klasyczne podejście do strategii rozwoju gminy zakłada opracowanie
wizji, czyli wyidealizowanego obrazu przyszłości, do którego się dąży oraz
misji, czyli deklaracji zbioru wartości, które doprowadzą
do urzeczywistnienia owej wizji. Z uwagi na konieczność
zaprezentowania opisu, który jest najkrótszy z możliwych, podjęto
decyzję o opracowaniu jedynie Wizji rozwoju dokładnie tak jak zostało to
zaproponowane w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030.

Gmina Popielów w 2030 roku stanowi spokojne i bezpieczne
miejsce zamieszkałe przez wielokulturową, współpracującą ze
sobą społeczność wykorzystującą lokalny potencjał na rzecz
jakości życia i środowiska naturalnego
Gmina Popielów – Tutaj mieszka się dobrze!

Strategia Popielów 2030
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Gmina spokojna i bezpieczna – to obraz miejsca, w którym mieszkają
ludzie żyjący we własnym tempie, którzy potrafią cieszyć się życiem,
znajdować swój własny sposób na zrównoważony rozwój. Tempo życia
jakie obserwuje się w dużych metropoliach nie zawsze przynosi
pożądane efekty, bo często wiąże się z brakiem czasu na odpoczynek,
na życie rodzinne, a ponadto notoryczne korki uliczne, tłok, hałas,
zanieczyszczenie powietrza oraz brak poczucia bezpieczeństwa zabijają
radość życia. Ciągła rywalizacja i wspomniane powyżej niedogodności
sprawiają, że cena jaką płacą mieszkańcy dużych miast jest niezwykle
wysoka: wypalenie zawodowe, stres i osamotnienie. Gmina wiejska jaką
jest Popielów znajduje się nieopodal miast z opisywanymi powyżej
problemami, niemniej jej usytuowanie sprawia, że mieszkańcy są wolni
od tego typu problemów i czują się bezpiecznie, jednocześnie mają
nieograniczony dostęp do usług oferowanych przez większe ośrodki.
Społeczność wielokulturowa i współpracująca – oznacza zbiór
szczególnych cech opisujących ludność gminy. Wymuszony ruch ludności
związany z przesiedleniami powojennymi sprawił, że gminę zamieszkuje
społeczność zróżnicowana kulturowo. Dodatkowe ruchy migracyjne
o charakterystyce regionalnej i międzynarodowej w ostatnich 30 latach
sprawiły, że mieszkańcy tworzący tę społeczność deklarują przywiązanie
do różnorodnych tradycji, obyczajów, poglądów, wierzeń, sposobów
myślenia i zachowania. Pomimo dostrzegalnych w warstwie kulturowej
różnic mieszkańców gminy łączy otwartość i gotowość do podejmowania
współpracy na rzecz rozwoju wspólnoty, którą tworzą. Aktywność
społeczności lokalnej jest dostrzegana zarówno w wymiarze działań
podejmowanych
w
projektach
rozwoju
(indywidualnych
i instytucjonalnych) jak również i w organizacjach społecznych.
Gmina wykorzystująca lokalny potencjał – wykorzystanie wzajemnego
szacunku opiera się na umiejętnym dopasowaniu elementów
przynależności kulturowej i pomysłowości w urzeczywistnianiu
najśmielszych zamierzeń. Powszechnie szanowana i akceptowana
różnorodność stanowi impuls do poszukiwania nieszablonowych
rozwiązań bazujących na wzajemnej obserwacji, które w sposób
mobilizujący prowadzi do rozwoju. Zbiór tych cech to wyjątkowy wymiar
przedsiębiorczości przejawiający się w wielu wymiarach aktywności
mieszkańców - rozwijania rodzimych firm, przedsiębiorczości opartej na
rzemiośle, udzielania się na poziomie regionu i kraju.
Gmina dbająca o jakość życia i środowisko naturalne – mieszkańcy cenią
sobie korzystanie z wielu cywilizacyjnych rozwiązań równocześnie
szanując i dbając o środowisko naturalne. Mieszkańcy korzystają
z udogodnień począwszy od realizacji najprostszych potrzeb np. ogrzania
domu, zakupów, dostępu do oferty kulturowej i edukacyjnej, aż
do korzystania z usług ochrony zdrowia. Wiąże się to z dostępnością
usług zarówno świadczonych na terenie gminy, lecz także poza jej
obszarem, z możliwością skorzystania ze środków komunikacji
indywidualnej i zbiorowej. Zaspakajanie potrzeb na różnych poziomach
nie narusza jakości lokalnego środowiska naturalnego, a przemyślany
i równoważony sposób ochrony sprawia, że jakość środowiska
naturalnego zostanie zachowana w stanie niepogorszonym dla
przyszłych pokoleń.
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Metodyka prac i interesariusze
strategii
Oprócz tego kim jesteśmy, czyli to jak siebie widzimy i jakie wartości
są dla nas ważne istotne jest to jak działamy, czyli w jaki sposób
pielęgnujemy wartości, by urzeczywistnić wizję, do której dążymy.
Budowa strategii rozwoju gminy to uspołeczniony proces ukierunkowany
na wykorzystanie potencjału wewnętrznego i uwarunkowań
zewnętrznych do osiągnięcia zamierzonych celów. Uspołeczniony proces
oznacza, że w pracach nad dokumentem strategicznym brała czynny
udział społeczność lokalna, której rolą była realizacja określonego zbioru
czynności (następujących po sobie i od siebie zależnych), nakreślenie
kierunku wypracowania strategii.
Przesłanką do rozpoczęcia prac związanych ze strategią było:
• zakończenie aktualności obowiązującej strategii,
• konieczność dostosowania się do znowelizowanych przepisów prawa
odnoszących się do roli strategii gminy, a w szczególności:
◦ ustawy o samorządzie gminnym,
◦ ustawy o zasadach prowadzenia polityki,
◦ ustawy o udostępnianiu informacji, o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko,
• wyznaczenie kierunków działania w kontekście zaistniałych zmian
w otoczeniu:
◦ nowy okres programowania UE i dostępne programy operacyjne,
◦ dokumenty strategiczne na poziomie kraju, regionu, aglomeracji
i powiatu,
• rosnące i niezaspokojone potrzeby interesariuszy lokalnych, ze
szczególnym uwzględnieniem mieszkańców.
Na każdym etapie prowadzonych prac mieszkańcy gminy mieli możliwość
aktywnego włączenia się w tworzenie strategii wyrażając swoją opinię,
wskazując na ważny dla nich obszar rozwoju. Z uwagi na ograniczenia
wynikające ze stanu epidemicznego zadbano o to, aby każdy
mieszkaniec gminy mógł w bezpieczny sposób (za pomocą poczty
elektronicznej czy strony www) przekazać nam swoje uwagi
i spostrzeżenia.
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Etapy prac nad strategią
Uchwała nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada
2020r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju
Gminy Popielów na lata 2021-2030 wraz z określeniem szczegółowego
trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu
konsultacji

Zarządzenie nr 0050/379/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 grudnia
2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Roboczego ds.
Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030

Badanie ankietowe mieszkańców w zakresie oceny jakości życia
w gminie

Badanie ankietowe interesariuszy w zakresie realizowanych
i planowanych do realizacji projektów rozwoju

Wnioski z realizacji dotychczasowej polityki rozwoju gminy

Diagnoza, czyli odpowiedź na pytanie: Gdzie jesteśmy?

Warsztaty strategiczne na temat wizji i najważniejszych kierunków
rozwoju: Gdzie chcemy być i jak to zrobić?

Opracowanie projektu dokumentu strategii

Przeprowadzenie działań konsultacyjnych i uzgodnień

Ewaluacja strategii

Przyjęcie przez Radę Gminy Popielów końcowej wersji strategii
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Logika dokumentu
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Jak to osiągnąć?

Odpowiedź na pytanie „Kim jesteśmy?” stanowi rozdział 1 tego
opracowania. Wskazuje nie tylko na to jakie wartości opisują naszą
gminę, ale także jak jesteśmy postrzegani na zewnątrz. Jest to wstęp
do dyskusji na temat tego, gdzie chcemy być w przyszłości.
W rozdziale 2 odpowiadamy na pytanie „Jak działamy?”, czyli mówimy
o tym w jaki sposób to co robimy nas opisuje co stanowi naturalną
konsekwencję tego kim jesteśmy. W tej części zawarte są opisy tego jak
przebiega proces planowania i realizacji prac nad strategią, prezentuje
logikę całego dokumentu oraz jego najważniejsze elementy, dzięki
którym można precyzyjniej poznać sposób planowania naszego rozwoju.
Rozdział 3 zawiera podstawowe pytanie planistyczne weryfikujące stan
w jakim się znajdujemy obecnie- „Gdzie jesteśmy?”. Udzielając na nie
odpowiedzi jesteśmy w stanie właściwie zdiagnozować swoje położenie
w procesie rozwoju. To co jest istotne z punktu widzenia procesu
zachodzącego w zmiennym otoczeniu, to wielkości różnych parametrów
uzyskiwane przez gminę. Są one porównywane z analogicznymi
wynikami osiąganymi w sąsiednich gminach lub w gminach o zbliżonej
charakterystyce. Ocena ta ma na celu zweryfikowanie i wyszczególnienie
elementów konkurencyjnych dla naszej gminy. W wyniku
przeprowadzonych prac diagnostycznych możliwe jest wyeksponowanie
kluczowych czynników warunkujących rozwój gminy poprzez analizę
SWOT/TOWS. W proponowanym podejściu zaprezentowano czynniki
wewnętrzne (endogeniczne) rozwoju, czyli te na które społeczność
gminy ma wpływ oraz czynniki zewnętrzne (egzogeniczne) rozwoju, czyli
te które opisują tendencje i zjawiska występujące w otoczeniu gminy.
Powstałe w ten sposób dwie grupy czynników oceniono pod kątem
pozytywnym i negatywnym, w wyniku czego powstało zestawienie
silnych i słabych strony gminy oraz szanse i zagrożenia jej rozwoju.
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4.

Założono, że wyspecyfikowane w analizie SWOT uwarunkowania są
w stanie wpłynąć na wartości kluczowe dla rozwoju gminy , założono, że
na tej podstawie możliwe jest stworzenie scenariuszy rozwoju, co
szczegółowo zaprezentowano w rozdziale 4 – „Gdzie chcemy być?”.
Znając prawdopodobne scenariusze rozwoju zaprezentowano cele
strategiczne, operacyjne i kierunki rozwoju, które pozwolą
zmaksymalizować uzyskiwaną korzyść w zależności od przyjętej
perspektywy oddziaływania. Osiągnięcie poszczególnych elementów
wywoła pożądaną zmianę, która będzie widoczna w wymiarze
funkcjonalno-przestrzennym gminy.

perspektywa oddziaływania
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Ostatni rozdział poświęcony jest systemowi realizacji strategii
obejmujący ustalenia, rekomendacje i wytyczne w zakresie prowadzenia
polityki przestrzennej oraz zgodność dokumentu z dokumentacją
strategiczną regionu oraz kraju. Ponadto zaprezentowano informacje
o koniecznych działaniach monitorujących i ewaluacyjnych. Na koniec
zaprezentowano rekomendacje do obowiązującej w gminie
dokumentacji i zaprezentowano ramy finansowe oraz potencjalne źródło
finansowania.

Interesariusze
Interesariusze to osoby, społeczności, instytucje, organizacje i urzędy,
które mogą wpływać na organizację lub pozostają pod wpływem jej
działalności, zatem jednym z pierwszych działań było ustalenie jakie
podmioty (grupy) występują w gminie i określenie roli jaką pełnią w jej
rozwoju.
Warto wspomnieć, że zaprezentowane zestawienie nie jest katalogiem
zamkniętym, brak wymienienia danego podmiotu nie oznacza, że nie jest
on interesariuszem, ale w procesie identyfikacji nie pojawił się jako ten,
którego interes w danych działaniach rozwojowych jest istotny. Ponadto
należy zaznaczyć, iż pojedyncza osoba może znaleźć się jako uczestnik
różnych grup interesariuszy, co odzwierciedla adekwatne role pełnione
w społeczności.
Reprezentacja szerokiego grona interesariuszy została zaproszona
do prac w ramach tworzenia strategii. W skład Gminnego Zespołu
Roboczego ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata
2021-2030 weszło wielu interesariuszy (wymienionych na początku
opracowania), którzy w kompleksowy sposób reprezentowali interesy
mieszkańców i innych podmiotów, które reprezentowali.
W celu lepszego poznania potrzeb interesariuszy przeprowadzono
stosowne badania. Z uwagi na kompaktowy charakter przedmiotowego
opracowania zaprezentowano przykładowe mapowanie głównego
interesariusza.
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Wnioski z diagnozy
Na potrzeby niniejszej strategii opracowano dokument będący
pogłębioną analizą zagadnień charakteryzujących gminę. Wnioski
wynikające z oceny bieżącego funkcjonowania gminy zostały
opracowane z uwagi na kontekst społeczny, gospodarczy oraz
środowiskowo-przestrzenny. Najważniejszymi zagadnieniami w bieżącej
analizie stały się: kwes�e związane z COVID-19, depopulacji regionu oraz
ogólnie postrzegane skutki zmian klimatycznych.
Zebrane informacje również zestawiono z raportem uzyskanym
w Monitorze Rozwoju Lokalnego (MRL) dla obszarów o podobnej
charakterystyce (aktualny raport).

COVID-19
Epidemia COVID-19 znacząco wpłynęła na życie i funkcjonowanie
społeczeństwa oraz objęła wszystkich bez względu na miejsce
zamieszkania, czy status społeczny. Powszechnym najbardziej
widocznym efektem epidemii stało się zwiększenie wydatków
publicznych na ochronę zdrowia. Na podstawie danych dotyczących
gminy Popielów widoczny jest wzrost ogólnej liczby zgonów
powodowany chorobą COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 i jej
powikłaniami. Epidemia w sposób przymusowy ograniczyła znaczną
część aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców. Efekty
zaburzeń tej sfery odczuwalne były w gminie jako zmniejszenie wpływów
do budżetu z tytułu podatków (CIT i PIT), a dla mieszkańców dostępności
i w konsekwencji wzroście cen niektórych produktów i usług.

Depopulacja i starzenie się społeczeństwa
Demograficznym skutkiem depopulacji jest systematyczny i trwały
ubytek ludności w określonym czasie i przestrzeni, który prowadzi
do głębokich zmian ilościowych oraz jakościowych w strukturze
demograficznej i społecznej mieszkańców gminy. Na zmiany notowane
w poziomie zaludnienia gminy wpływają przede wszystkim: liczba
urodzeń i zgonów oraz saldo migracji (różnica między odpływem
i napływem ludności). Proces wyludnienia powoduje nie tylko
zmniejszanie się liczby ludności, ale także utratę potencjału
demograficznego w związku ze zmianą struktury wieku i płci
mieszkańców. Wskutek procesu depopulacji, w strukturze ludności
w pierwszym okresie zmniejsza się udział mieszkańców w wieku
produkcyjnym. W kolejnym okresie zmniejsza się udział osób w wieku
przedprodukcyjnym; wzrasta udział osób w wieku poprodukcyjnym.
Konsekwencją procesu wyludniania są zmiany w poziomie natężenia
zjawisk ruchu naturalnego (urodzenia, zgony) oraz w przebiegu
procesów demograficznych (głównie migracje). W kolejnych latach
przebiegu depopulacji notowany jest spadek liczby zawieranych
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małżeństw i liczby urodzeń oraz wzrost liczby zgonów; utrwala się stan
ujemnego przyrostu naturalnego i ujemne saldo migracji, ubywa osób
w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, przybywa osób w wieku
poprodukcyjnym.
Dla gminy Popielów charakterystyczna jest regresywna struktura wieku
ludności cechująca się dużym udziałem osób starszych i małym udziałem
dzieci i młodzieży, przy jednoczesnym utrzymaniu się udziału ludności
w wieku produkcyjnym na podobnym poziomie. Ponadto gmina
charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym wynoszącym -8.
Prognoza ludności opracowana przez Główny Urząd Statystyczny na lata
2017-2030 zakłada, że liczba ludności w gminie Popielów będzie
regularnie malała, do poziomu 7 392 osób w roku 2030, co oznacza
spadek o 6%.
Prognoza liczby ludności gminy Popielów do 2030 r. (GUS, BDL, stan na 31.12.2020 r.)
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Należy spodziewać się, że procesy depopulacyjne na terenie gminy
Popielów będą postępować. Istotne jest zatem podejmowanie działań
zmierzających do powstrzymania lub spowolnienia negatywnych zjawisk
demograficznych. Planowane działania powinny uwzględniać zmiany w
liczebności i strukturze wiekowej społeczności lokalnej oraz związane z
tymi zjawiskami zmiany potrzeb poszczególnych grup wiekowych.

Skutki zmian klimatu
Zmiany klimatu i skutki tego procesu stały się największym globalnym
wyzwaniem, przed którym stoi obecnie ludzkość, problem ten dotyczy
bezpośrednio lub też pośrednio wszystkich mieszkańców ziemi.
Zmieniający się klimat niesie ze sobą wzrost temperatury i zmiany profilu
opadów, co ostatecznie ma znaczący wpływ na systemy hydrologiczne
i zasoby wodne. Zaburzenia poziomu temperatur wywołują ekstremalne
i niespotykane dotychczas na taką skalę zjawiska meteorologiczne
i hydrologiczne. Pojawiają się nieprzewidywalne fale upałów lub zimna,
na niektórych terenach zauważa się się cykliczne zjawiska powodzi
i suszy, co doprowadza do utraty plonów i żywności. Coraz częściej
spotyka się nagłe zjawiska pogodowe, takie jak niezwykle gwałtowne
burze oraz huraganowy wiatr, ich intensywność i siła niszczenia staje się
coraz bardziej dotkliwa. Owe zjawiska mają bezpośredni i niekorzystny
wpływ na przyrodę, infrastrukturę, warunki życia mieszkańców oraz ich
zdrowie. Niszczycielska siła żywiołów ma bezpośredni wpływ na migracje
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ludzi z terenów zagrożonych anomaliami pogodowymi, a także wzrosty
cen surowców i produktów, tylko te z wielu innych efektów mają
kolosalny wpływ na procesy gospodarczo-społeczne. Wyzwaniem staje
się zatem szeroko rozumiana adaptacja do zmian klimatu, zarówno
w wymiarze globalnym jak i lokalnym (gminnym).
Analiza zagrożeń klimatycznych w gminie Popielów wykazała, że należą
do nich przede wszystkim:
• wzrost liczby dni z temperaturą maksymalną powietrza,
• częstsze występowanie fal gorąca i dni upalnych,
• długotrwałe okresy bezopadowe w połączeniu z temp. maksymalną
powyżej 25°C,
• lokalne powodzie i podtopienia wskutek wylania m.in. rzeki Odry,
a także występowanie krótkich, lecz intensywnych opadów
(lokalnych),
• zmiany w poziomie wód gruntowych,
• istotny poziom koncentracji zanieczyszczeń powietrza oraz
występowanie smogu zimowego,
• rosnąca liczba dni burzowych (w tym występowanie burz z gradem).
W celu skutecznego zarządzania kwes�ą zagrożeń klimatycznych
na terenie gminy Popielów zapewniającego mieszkańcom wysoką jakość
życia w zaistniałych warunkach, niezbędnym staje się rozwijanie
zdolności adaptacyjnych gminy. Może zostać to zrealizowane poprzez
działania edukacyjne lokalnej społeczności w zakresie możliwości
przygotowania i przystosowania ich do zmian klimatycznych
(wykorzystanie założeń zawartych w strategiach opracowanych
na poziomie kraju jak i Unii Europejskiej).
ZAGADNIENIA PRZEKROJOWE
1,3 mln osób zachorowało w kraju na SARS-CoV-2 w 2020 roku
33 950,6 tysięcy mieszkańców będzie liczyła według prognoz Polska w 2050 roku
12,25% zmniejszyła się liczba ludności woj. opolskiego w ciągu ostatnich 20 lat
2020 rok był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów na świecie oraz w Europie

WYZWANIA:
W wymiarze problemów horyzontalnych konieczna jest „świadoma adaptacja” w szczególności polegająca
na:
Wypracowaniu rozwiązań reagowania na nieprzewidywalne wydarzenia
w przyszłości (COVID-19, ekstremalne zjawiska pogodowe itp.)

1.
2.
3.

Wzmocnieniu gminy jako obszaru atrakcyjnego dla obecnych i przyszłych
mieszkańców
Wypracowaniu modelu adaptacji do skutków zmian klimatu
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Społeczeństwo
Ludność i procesy demograficzne
Gmina Popielów liczy 7 877 mieszkańców. Na terenie gminy osiedleni
są mieszkańcy należący do mniejszości niemieckiej. Popielów wpisano
na listę gmin, w których udział osób posiadających obywatelstwo polskie
i deklarujących przynależność do grupy narodowej lub wspólnoty
etnicznej wynosił co najmniej 20%. Gęstość zaludnienia w gminie
Popielów kształtuje się na poziomie 46 osób na 1 km2. W 2020 roku
na obszarze gminy Popielów zarejestrowano 59 zameldowań oraz 64
wymeldowania w ruchu wewnętrznym, w wyniku czego saldo migracji
wewnętrznych jest ujemne i osiąga wartość -5. W tym samym roku
odnotowano 2 zameldowania z zagranicy oraz 18 wymeldowań
za granicę, w wyniku czego saldo migracji zagranicznych jest ujemne
i kształtuje się na poziomie -16. Z prognozy ludności gmin na lata
2017-2030 opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny wynika,
że zarówno naturalny spadek liczby ludności, jak i odpływ ludności
w wyniku migracji (wewnętrznych i zagranicznych) będzie w gminie
Popielów systematycznie postępować. Spadek liczby ludności nie jest
jednak tak dynamiczny, jak ma to miejsce w innych gminach powiatu czy
województwa opolskiego. Według prognozy GUS, do roku 2030 ludność
gminy zmniejszy się o 6%.
Struktura demograficzna gminy Popielów jest niekorzystna –
systematycznie wzrasta liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.
Jednocześnie zauważalny jest znaczny spadek dzietności. Istotne jest
zatem podejmowanie działań zmierzających do niwelowania skutków
negatywnych zjawisk demograficznych, przy jednoczesnej dbałości
o polepszanie jakości życia mieszkańców z poszczególnych grup
wiekowych.

Warunki zamieszkania
Infrastruktura budowlana na terenie gminy Popielów jest zróżnicowana
pod względem wieku, powierzchni zabudowy, technologii wykonania,
parametrów energochłonności oraz przeznaczenia.
W latach 2018-2020 na terenie gminy wydano łącznie 31 pozwoleń
na budowę, co w przeliczeniu do liczby mieszkańców daje jedną
z najniższych wartości, w porównaniu do innych gmin powiatu
opolskiego. Infrastruktura mieszkaniowa w gminie zlokalizowana jest
wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Wszystkie miejscowości
w gminie posiadają charakter typowo wiejski z przewagą zabudowy
zagrodowej w formie klasycznych czworoboków, tworzącej zwarte układy
ulicowe o różnej długości. Teren gminy Popielów jest w 100% objęty
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ze względu
na dużą ilość terenów zielonych oraz dobry stan środowiska naturalnego,
gmina Popielów jest atrakcyjna pod kątem osadniczym. Ponadto,
występujące na terenie gminy obszary chronione stanowią naturalne
zabezpieczenie przed intensywną zabudową mieszkaniową. Ważne jest
zatem podejmowanie działań mających na celu wzmacnianie
i promowanie wizerunku gminy, jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania
się oraz wspieranie rozwoju terenów mieszkaniowych.
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Mobilność i transport zbiorowy
Stan dróg na terenie gminy Popielów jest zróżnicowany. Drogi
wojewódzkie prezentują stan średni lub dobry, niemniej są one
wyremontowane jedynie częściowo. Stan większości dróg powiatowych
jest zły, nie wszystkie drogi posiadają utwardzoną nawierzchnię.
W ostatnich latach zrealizowane zostały nieliczne inwestycje drogowe,
które nieco poprawiły stan infrastruktury dróg powiatowych. Drogi
gminne wymagają pewnych nakładów na poprawę ich stanu. Główne
szlaki komunikacyjne stanowią drogi wojewódzkie przebiegające przez
teren gminy. Drogi na terenie gminy Popielów wymagają dalszych
inwestycji polegających na utrzymaniu, bądź też poprawie ich stanu
technicznego. Niezbędne jest także przeprowadzenie remontów
i przebudowy niektórych dróg, szczególnie tych o znaczeniu
ponadgminnym. Dla poprawy bezpieczeństwa osób przemieszczających
się istotna jest kontynuacja rozbudowy ścieżek pieszo-rowerowych
i przebudowy skrzyżowań. Jest to przede wszystkim konieczne wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 457, a także dróg powiatowych w Popielowie
i Karłowicach.
Sieć połączeń komunikacyjnych (autobusowych i kolejowych) w gminie Popielów (oprac. własne - stan
na 31.05.2021 r.)

WROCŁAW

2

6
BRZEG

6

1

Kurznie

4

1

4

Karłowice

Kuźnica
Katowska

1 2
2

7

Stobrawa 1
Stare
Kolnie

9
Lubienia

1

4

1 2
Rybna
Legenda
połączenia autobusowe

1
3
5
7

do Opola
z Opola
do Brzegu
z Brzegu
połączenia kolejowe
Opole -Wrocław

3
Popielów

6
7

4

4
4

Kaniów
Nowe
Siołkowice

4

Popielowska Stare
Kolonia
Siołkowice

10

2

11
OPOLE

24

Gmina Popielów

Publiczną komunikację wewnątrzgminną pomiędzy poszczególnymi
miejscowościami, a także pomiędzy gminą a największymi miastami
regionu Opolem i Brzegiem zapewnia komunikacja autobusowa.
Komunikację kolejową na terenie gminy zapewnia przebiegająca przez jej
obszar linia kolejowa nr 277 relacji Opole Groszowice – Wrocław
Brochów. Na terenie gminy znajdują się dwie stacje kolejowe
w Popielowie i Karłowicach, przy czym stan techniczny infrastruktury
kolejowej jest w bardzo złym stanie i wymaga gruntowej modernizacji.
Należy zauważyć, że poziom skomunikowania gminy Popielów, zarówno
wewnętrzny, jak i zewnętrzny, nie odpowiada na potrzeby mieszkańców.
Mała ilość połączeń autobusowych oraz kolejowych stanowi barierę dla
mieszkańców gminy z wszystkich grup wiekowych. Z kolei zły stan
techniczny dróg wpływa na obniżenie atrakcyjności terenów gminy pod
kątem inwestycji. Istotne jest zatem podejmowanie działań mających
na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej i okołodrogowej oraz
poprawę i rozwój osobowego ruchu kolejowego. Ponadto należy
uwzględnić
działania
służące
przeciwdziałaniu
wykluczeniu
komunikacyjnemu mieszkańców.

Infrastruktura techniczna
Gmina Popielów jest zwodociągowana niemal na całym obszarze.
Wskutek zakończonych w 2018 roku inwestycji polegających na budowie
kanalizacji sanitarnej, aż 98,57% mieszkańców terenu wyznaczonej
Aglomeracji Popielów-Karłowice korzysta z sieci kanalizacji sanitarnej.
Poza wyznaczonym terenem Aglomeracji znajdują się miejscowości:
Popielowska Kolonia, Kuźnica Katowska oraz część ternu Popielowa
tj. Wielopole i fragment Kabach. Na terenie gminy funkcjonują
2 oczyszczalnie ścieków, zlokalizowane na granicy miejscowości Stare
Siołkowice oraz Popielów, a także w Karłowicach. Wysoki poziom
zwodociągowania i skanalizowania gminy wymusza niejako konieczność
unowocześnień i remontów sieci, w tym modernizacji oczyszczalni
ścieków, co ma istotne znaczenie w przypadku infrastruktury technicznej,
która powstała w latach 80-tych i 90-tych XX w.
Zaopatrzenie w energię cieplną zapewnia jedyna działająca na terenie
gminy kotłownia obsługująca sieć ciepłowniczą. Wśród systemów
zaopatrzenia w ciepło przeważają piece węglowe, etażowe c.o. węglowe
lub gazowe oraz w niewielkim stopniu ogrzewanie elektryczne. Na terenie
gminy, w Nowych Siołkowicach trwa budowa sieci gazowej, z perspektywą
rozbudowy do 2030 roku. Nie występują natomiast farmy wiatrowe i nie
wykonuje się prac pod przyszłe instalacje, co może wskazywać na fakt, iż
taka forma pozyskiwania energii nie jest brana pod uwagę. W ostatnim
okresie znacznie wzrosło wykorzystanie paneli słonecznych do produkcji
energii elektrycznej, obecnie na terenie gminy na wielu budynkach
jednorodzinnych instalowane są panele fotowoltaiczne, które z czasem
mogą stanowić w gminie jedno z głównych alternatywnych źródeł
pozyskania energii. Wśród odnawialnych źródeł energii wysoki potencjał
gminy ulokowany jest w biomasie, natomiast w kontekście biogazu
rolniczego na terenie gminy nie ma możliwości budowania biogazowi
rolniczych ze względu na rozdrobnioną strukturę gospodarstw. Na terenie
gminy umiejscowiona jest elektrownia wodna Popielów na rzece Odra
o mocy 1,4 MW. Planowana jest także budowa 2 kolejnych MEW (małych
elektrowni wodnych): Stobrawa – rzeka Odra oraz Karłowice –rzeka
Stobrawa o mocy do 1MW.
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Procent ludności korzystający z instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (oprac. własne - 31.05.2021 r.)
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30,3%

95,1%

84,9%

78,2%

Skarbimierz

31,0%

Popielów

96,5%

99,9%

73,7%

88,7%

Lewin Brzeski
97,0%
Legenda

Dobrzeń
Wielki
97,5%

Dąbrowa

97,0%

68,6%

dostępność wodociągów
dostępność kanalizacji

100,0%
69,9%

W roku 2021 rozpoczęto budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Starych Siołkowicach. Wcześniej mieszkańcy gminy
Popielów mieli możliwość korzystania z punktu zarządzanego przez gminę
Dobrzeń Wielki, zlokalizowanego w Chróścicach, oddalonego od centrum
gminy o około 7 km. Dzięki powstałej infrastrukturze mieszkańcy będą
mieli możliwość pozostawienia w PSZOK odpadów zbieranych
selektywnie, w szczególności: odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych i poremontowych, odpadów zielonych, zużytych opon,
elektrośmieci, przeterminowanych leków.
Gminę Popielów charakteryzuje duża atrakcyjność osadnicza z punktu
widzenia dostępności do podstawowej infrastruktury technicznej. Ma ona
również istotny wpływ na jakość środowiska naturalnego, szczególnie
na ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych.
Należy zauważyć, że na terenie gminy, wciąż w większości budynków
mieszkalnych funkcjonują nieekologiczne źródła ciepła. Wiele budynków
wymaga również termomodernizacji. Odnawialne źródła energii
są wykorzystywane przez mieszkańców w znikomym stopniu. Istotne jest
zatem podejmowanie działań na rzecz ograniczania zanieczyszczeń
powietrza pochodzących z nieekologicznych źródeł ciepła oraz
propagowanie prośrodwiskowych rozwiązań. Ponadto należy uwzględnić
działania na rzecz rozbudowy i poprawy stanu infrastruktury wodnokanalizacyjnej oraz infrastruktury służącej efektywnej gospodarce
odpadami komunalnymi.
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Aktywność społeczna
Aktywność społeczna mieszkańców gminy Popielów przejawia się poprzez
zaangażowanie w różnego rodzaju zrzeszenia o charakterze
hobbystycznym lub profesjonalnym, co sprzyja integracji środowiska
lokalnego oraz pozwala na pełniejsze zaspakajanie potrzeb konkretnych
grup społecznych. Mieszkańcy gminy realizują również przedsięwzięcia
finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Fundusz zasilany jest ze
środków budżetu gminy, które docelowo są przeznaczane na projekty
związane z poprawą warunków życia mieszkańców. Środki funduszu
sołeckiego są co roku niemalże w 100% rozdysponowane na projekty
sołeckie. Należy zauważyć, że mieszkańcy poszczególnych sołectw
aktywnie aplikują o finansowanie istotnych dla nich przedsięwzięć. Tego
rodzaju aktywność ma pozytywny wpływ na integrację lokalnej
społeczności oraz tworzenie klimatu dla rozwoju współpracy i solidarności
mieszkańców. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje wiele organizacji
pozarządowych i związków hobbystycznych. Należy zatem podejmować
działania na rzecz rozwoju funduszu sołeckiego oraz na rzecz integracji
lokalnej społeczności. Ponadto należy podjąć działania mające na celu
pełne wykorzystanie potencjału zasobów kapitału społecznego
i organizacyjnego mieszkańców.

Usługi społeczne w zakresie zdrowia i pomocy
społecznej
Analizując liczbę osób w rodzinach dotkniętych określonymi problemami
społecznymi, największe ilości osób znajdują się w rodzinach zmagającymi
się z ubóstwem, alkoholizmem oraz bezrobociem. W latach 2015-2020
w gminie Popielów w największym stopniu udało się ograniczyć problemy
związane z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, liczba
rodzin dotkniętych tym problemem zmniejszyła się o 62,10%. Spadkowi
uległa również liczba rodzin zmagających się z problemem bezrobocia
(liczba rodzin zmniejszyła się o 62,10%) oraz niepełnosprawności (spadek
liczby rodzin o 32,43%). Znaczny spadek liczby osób borykających się
z bezrobociem oraz bezradnością w sprawach opiekuńczowychowawczych wskazuje na fakt, iż istotnie zmniejsza się liczba osób,
którym konieczne jest udzielenie wsparcia. Z drugiej jednak strony
odnotowano wzrost liczby rodzin zagrożonych ubóstwem i znaczący wzrost
liczby osób w rodzinach zagrożonych alkoholizmem. W zakresie polityki
społecznej i prorodzinnej gmina Popielów realizuje coraz większy zakres
zadań i usług skierowanych do osób niesamodzielnych, jednym z nich jest
utworzenie na terenie gminy Popielów dwóch mieszkań wspomaganych
dla dwóch osób niesamodzielnych: osób starszych i/lub osób
z niepełnosprawnością.
W 2020 r. na terenie gminy Popielów funkcjonowały 4 Ośrodki Zdrowia
oraz 2 placówki wsparcia (hospicjum, klub seniora). Liczba lekarzy,
zwłaszcza specjalistów jest stosunkowo niewielka. W gminie Popielów
zauważalny jest wzrost zapotrzebowania na opiekę zdrowotną i wsparcie
społeczne, zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto
istniejąca infrastruktura w zakresie opieki medycznej jest niewystarczająca
w stosunku do rosnących potrzeb mieszkańców. Należy zatem
podejmować działania mające na celu doskonalenie systemu ochrony
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zdrowia w gminie. W zakresie opieki społecznej istotna jest podejmowanie
działań służących monitorowaniu oraz reagowaniu na pojawiające się
zmiany w zakresie liczebności i struktury rodzin oraz osób zmagających się
z poszczególnymi problemami. Należy mieć również na uwadze ryzyko
wystąpienia
problemów
społeczno-gospodarczych,
będących
następstwem epidemii COVID-19. W podejmowanych działaniach należy
uwzględnić ofertę wsparcia dla rodzin i osób dotkniętych skutkami
epidemii.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Gmina Popielów charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa.
Do trzech zasadniczych zagrożeń mających wpływ na ogólnie pojmowane
bezpieczeństwo na obszarze gminy należą: oddalenie od większych
ośrodków miejskich, co przekłada się na znacznie wydłużony czas
oczekiwania na pomoc lekarską bądź ratowniczą z Opola i Brzegu; liczne
cieki wodne i rzeki; duże zalesienie gminy i rozległe obszary cenne
przyrodniczo – dwa ostatnie czynniki wpływają na zagrożenie
bezpieczeństwa zdrowotnego, powodziowego i pożarowego mieszkańców.
Głównymi jednostkami pełniącymi zadania z zakresu bezpieczeństwa
publicznego na terenie gminy Popielów jest policja oraz jednostki ochrony
przeciwpożarowej (Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży
Pożarnej). Na terenie gminy działa 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Trzy z nich są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Przy jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej działają 3 Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze zrzeszające łącznie 33 młodych druhów. Na
wyposażeniu jednostek znajduje się 8 samochodów pożarniczych (w tym 6
samochodów gaśniczych średnich i 2 lekkie samochody ratownictwa
technicznego). Analizując wyposażenie jednostek OSP należy zwrócić
uwagę na znaczne wyeksploatowanie i zaawansowany wiek pojazdów
ratowniczo-gaśniczych, które są w posiadaniu 5 jednostek OSP, wyjątek
stanowi jednostka OSP Stare Siołkowice, która wyposażona jest
w nowszego typu samochody ratowniczo-gaśnicze. Ponadto obserwuje się
spadek zainteresowania dzieci i młodzieży członkostwem i aktywnością
w ramach drużyn młodzieżowych OSP.
Gmina Popielów charakteryzuje się niskim stopniem przestępczości.
Ponadto, na tle powiatu opolskiego gmina wyróżnia się jednym
z najniższych wskaźników bezwzględnej liczby zdarzeń drogowych
(wypadków i kolizji) oraz najniższym wskaźnikiem zdarzeń drogowych
w przeliczeniu na 1 000 osób. Należy jednakże wskazać, że kolizje i wypadki
w większości mają miejsce na drogach wojewódzkich lub powiatowych,
bądź na drogach gminnych łączących się z drogami wyższego rzędu.
Dlatego szczególnie ważne na tych drogach jest: odpowiednie utrzymanie
techniczne infrastruktury, a także oznakowanie i zapewnienie
bezpieczeństwa sezonowego (właściwe odwodnienie i odśnieżanie).
W obszarze bezpieczeństwa istotne jest podejmowanie działań mających
na celu poprawę wyposażenia i podnoszenie kwalifikacji miejscowych
placówek OSP. W zakresie ochrony przeciwpożarowej wskazane jest
podejmowanie działań służących przeciwdziałaniu i ograniczaniu skutków
zjawisk ekstremalnych. Ponadto należy podejmować działania
aktywizujące dzieci i młodzież do aktywnego funkcjonowania w ramach
młodzieżowych drużyn OSP.
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Edukacja i opieka nad dziećmi
Na terenie gminy Popielów funkcjonuje 6 publicznych jednostek
oświatowych dla dzieci i młodzieży (3 szkoły podstawowe i 3 przedszkola),
oraz 1 specjalne liceum ogólnokształcące dla uczniów niedostosowanych
społecznie. Opiekę nad dziećmi do lat 3 pełnią 2 placówki (niepubliczny
klub dziecięcy w Popielowie oraz niepubliczny żłobek w Starych
Siołkowicach). W roku szkolnym 2020/2021 nauczaniem języka mniejszości
narodowej objętych zostało 381 uczniów, co stanowi 49,03% wszystkich
uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów.
Współczynnik skolaryzacji bru�o (stosunek liczby osób uczących się
na danym poziomie kształcenia do liczby ludności w grupie wieku
określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania) dla szkół
podstawowych w 2019 roku wynosił 90,53% i był nieznacznie mniejszy od
wartości współczynnika dla województwa opolskiego (92,84%) oraz kraju
(93,69%).Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ulega stałej poprawie, co jest
rezultatem znacznych nakładów finansowych. Istotny jest zatem dalszy
rozwój bazy dydaktycznej. Ponadto należy także uwzględnić działania
mające na celu niwelowanie skutków epidemii COVID – wspieranie
inicjatyw wspomagających różne formy kształcenia, w tym kształcenia
na odległość. Istotne są również działania służące ciągłemu podnoszeniu
jakości kształcenia oraz działania na rzecz poprawy dostępności opieki
żłobkowej i przedszkolnej. Należy również uwzględnić działania na rzecz
rozwijania i poprawy dostępności pozalekcyjnej oferty edukacyjnej (zajęcia
dodatkowe).

Kultura
Na terenie gminy Popielów najważniejszą instytucją kulturalną jest
Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie,
w ramach którego działają domy kultury w Popielowie i Karłowicach oraz
świetlice wiejskie w Kurzniach, Stobrawie, Rybnej, Starych Siołkowicach,
Lubieni, Kaniowie i Starych Kolniach. Centrum Kultury prowadzi
zróżnicowaną działalność m.in. pokazy teatralne, kółka zainteresowań,
warsztaty i naukę gry na instrumentach, a także działania związane
z zachowaniem bogactwa i różnorodności kulturalnej, podtrzymywania
tradycji mieszkańców. Realizuje ono także projekty współfinansowane ze
środków zewnętrznych nakierowane na rozszerzenie oferty kulturalnej m.in.
o warsztaty rękodzieła, prezentacje ginących zawodów, tańca i rzeźby. Oferta
kulturalna skierowana jest dla mieszkańców w każdym wieku – zarówno dla
dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych oraz seniorów. Mieszkańcy gminy
zaangażowani są w pielęgnowanie lokalnych tradycji i zwyczajów.
Na terenie gminy znajduje się znaczna liczba zabytków, wśród nich należy
wyróżnić 13 obiektów i zespołów obiektów wpisanych do rejestru zabytków
(nieruchomych) województwa opolskiego oraz 21 stanowisk
archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych.
Ponadto na terenie gminy zlokalizowanych jest 197 pozostałych stanowisk
archeologicznych. Do Gminnej Ewidencji Zabytków nieruchomych wpisano
łącznie 306 obiektów. Obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie gminy
Popielów cechuje wysoki poziom ochrony oraz dbałości o ich stan. Pomimo
dobrego ogólnego stanu, część zabytków wymaga interwencji oraz pilnych
zabiegów renowacyjnych (np. kościół parafialny w Karłowicach). Konieczne
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jest także przeprowadzanie systematycznych prac renowacyjnych
w zabytkach sakralnych. Należy zatem podejmować dalsze działania służące
ochronie zabytków i dziedzictwa kulturowego. Ponadto istotne są również
działania na rzecz promocji tradycji lokalnych oraz rozbudowy i modernizacji
istniejącej infrastruktury kulturalnej oraz zwiększaniu dostępności oferty
kulturalnej dla mieszkańców.

OBSZAR SPOŁECZEŃSTWO
7877 mieszkańców gminy
29

współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi (liczba osób w wieku od 65 lat
przypadająca na 100 osób w wieku 15-64 lata)

-8 przyrost naturalny (różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów)
0,91 współczynnik dynamiki demograficznej (stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
6% prognozowany spadek liczby ludności gminy do roku 2030
>20% ludności gminy stanowi mniejszość niemiecka
2007 liczba osób przypadających na 1 przychodnię zdrowia
306 obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków nieruchomych

WYZWANIA:
W wymiarze społecznym wyzwaniem strategicznym jest „jakość życia mieszkańca”. W ramach tego zadania
zawierają się trzy wyzwania szczegółowe:

1.
2.
3.

Poprawa dostępności do usług (ochrony zdrowia, edukacji, kultury,
opieki społecznej itp.)
Integracja wielokulturowej społeczności lokalnej i kształtowanie
poczucia przynależności
Podniesienie jakości infrastruktury technicznej oraz dopasowanie
do zmieniających się oczekiwań
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Środowisko
Potencjał przyrodniczy gminy Popielów jest znaczący na tle
województwa opolskiego. Ponad 11 000 ha zajmuje Stobrawski Park
Krajobrazowy, co stanowi ok. 70% powierzchni gminy. Cały obszar Parku
jest objęty ochroną prawną, jego granice obejmują znaczną część doliny
Odry, Stobrawy i Nysy Kłodzkiej wraz z terenami leśnymi należącymi
do dużego kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich. Obszar
chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obejmuje rozległy
kompleks leśny, który jest pooddzielany od siebie przez tereny rolne, sieć
komunikacyjną i osadniczą. Zajmuje on 118,4 tys. ha ogółem, co czyni go
największym obszarem chronionego krajobrazu w województwie.
Obszary Natura 2000 obejmują swoim zasięgiem spore tereny gminy. Ich
ustanowienie w granicach gminy Popielów wskazuje na niezwykłe walory
przyrodnicze występujące na tym terenie, jednakże niesie ze sobą
ograniczenia dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów wynikające
z potrzeby ochrony rzadkich gatunków flory i fauny. Na terenie gminy
objęto ochroną łącznie 19 obiektów przyrodniczych. Lesistość gminy
Popielów wynosi 46,9% (ok. 8 469 ha), co plasuje tę gminę wśród
najbardziej zalesionych gmin w województwie opolskim.
Obszary chronione na terenie gminy Popielów (na podstawie RDOŚ w Opolu)
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Na obszarze gminy Popielów występują dwa główne zbiorniki wód
podziemnych (według klasyfikacji A. Kleczkowskiego):
1) GZWP 323 Subzbiornik Stobrawy – obszar podlegający najwyższej
ochronie (ONO). Jest to trzeciorzędowy zbiornik zajmujący ogółem 180
km2 powierzchni. Jego fragment przebiega z południowego-wschodu na
północny-zachód przez środkową część gminy. Piaszczysto-żwirowe osady
trzeciorzędowe występujące w obrębie zbiornika izolowane są utworami
słabo przepuszczalnymi o miąższości ok. 30 m. W związku
z ponadnormatywną zawartością żelaza i manganu jakość wód jest średnia.
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą 27 tys. m3 /d;
2) GZWP 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie – obszar podlegający wysokiej
ochronie (OWO). Jest to triasowy zbiornik wodonośny o średniej głębokości
ujęć 100-600 m, jego fragment obejmuje południową część gminy.
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą ok. 50 tys. m3 /d.
Obszar gminy Popielów znajduje się w dorzeczu 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 rzek.
Gmina Popielów posiada spore zasoby rzek, jednak ich bilans jest
niekorzystnie rozłożony 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 dużej części terenu
gminy, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, znajduje się także
sieć rowów melioracyjnych, którymi prawie w całości zarządza Gminna
Spółka Wodna. Około 31,5% powierzchni gminy zostało zmeliorowanych.
Największe powierzchnie zmeliorowane występują w sołectwie Popielów i
Stare Siołkowice. Rowy są utrzymane w dobrym stanie technicznym.
Pomimo uregulowania największych rzek (Odry i Stobrawy) w ich dolinach
występują zachowane starorzecza i małe oczka wodne, zadrzewienia
łęgowe i wilgotne łąki, co sprawia, że tereny te stanowią ostoję 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. Znaczna część obszaru
gminy Popielów znajduje się w zasięgu zalewów powodziowych, przede
wszystkim przez wylewy rzeki Odry.
Obecnie największe zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych
stanowi działalność rolnicza, w szczególności zabiegi agrotechniczne z
zastosowaniem środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, rozlewanie
na pola gnojowicy. Ochronie wód w gminie Popielów służą dwie
oczyszczalnie ścieków oraz dobrze rozwinięta infrastruktura wodnokanalizacyjna. Ochronę przeciwpowodziową w dorzeczu Odry stanowi
polder „Rybna” o powierzchni 825 ha i pojemności 12 mln m3, wał
prawostronny od miejscowości Kościerzyce do drogi strategicznej na
polderze „Rybna" oraz prawostronny wał przeciwpowodziowy rzeki
Stobrawa na odcinku Stobrawa – Stare Kolnie. Ochrona zasobów wodnych
jest realizowana również poprzez inwestycje w zakresie rozbudowy
systemów kanalizacyjnych oraz utrzymywanie stref ochronnych wokół ujęć
wody.
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Na terenie gminy Popielów brak jest dużych zakładów przemysłowych
(z wyjątkiem jednego dużego zakładu z branży samochodowej
zlokalizowanego w Kurzniach), co korzystnie wpływa na stan powietrza,
natomiast poziom emisji pyłów i szkodliwych gazów 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. Należy zatem podejmować działania na rzecz
ochrony powietrza poprzez wsparcie likwidacji lub wymiany
nieekologicznych źródeł ciepła oraz termomodernizacje obiektów
mieszkalnych i użytkowych. W zakresie ochronny wód powierzchniowych
i podziemnych istotne jest podejmowanie działań służących zachowaniu
naturalnej zdolności retencyjnej gruntów oraz działań w zakresie rozwoju
niebieskiej i zielonej infrastruktury. Należy również realizować działania
na rzecz promocji i wsparcia inicjatyw w zakresie retencji. Istotne jest
także prowadzenie działań służących podnoszeniu świadomości
ekologicznej wśród mieszkańców oraz kształtowaniu postaw
proekologicznych. Ponadto z uwagi na potencjał środowiska
przyrodniczego gminy istotne są działania na rzecz ochrony
bioróżnorodności oraz promocji lokalnych walorów.

Zasoby i infrastruktura turystyczna
Gmina Popielów jest gminą rolniczą ze znacznym udziałem terenów
leśnych, która coraz silniej ukierunkowuje się na rozwój turystyki,
aktywności gospodarczej oraz zabudowy mieszkaniowej. W Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego gmina
Popielów należy do obszaru rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej
z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska i gospodarki leśnej.
Potencjał zasobów przyrodniczych stanowi podstawę oferty rekreacyjnoturystycznej gminy. Władze gminne dążą do rozwoju turystyki na tym
obszarze, bazując na fakcie, iż należy on do jednego z bardziej urokliwych
zakątków województwa opolskiego. Atutem obszaru gminy jest duża
powierzchnia terenów zielonych oraz brak obciążającego ekologicznie
przemysłu, co czyni ten region miejscem o czystym, nieskażonym
powietrzu. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie gminy
Popielów jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Mieszkańcy mają dostęp
do hal sportowych, boisk oraz siłowni. Niemal w każdej miejscowości
można skorzystać z placów zabaw dla dzieci. Ponadto w gminie
funkcjonuje kąpielisko wodne – „Przystań wodna w Nowych
Siołkowicach”, które umożliwia wypoczynek nad wodą. Dodatkowym
atutem gminy Popielów, umożliwiającym aktywność sportową są ścieżki
rowerowe. Pomimo przeciętnej długości tras rowerowych
(w porównaniu do regionu i kraju) wydaje się, że konieczne jest ich dalsze
rozbudowywanie. Tego rodzaju infrastruktura jest jednym z elementów
wpływających na rozwój lokalnej turystyki i podnosi konkurencyjność
gminy na rynku regionalnym. Należy również zadbać o dalszy rozwój oraz
komercjalizację oferty czasu wolnego, zorientowanej na konkretne grupy
klientów, np. mieszkańców pobliskich ośrodków miejskich. Dzięki temu
podniesie się bezpieczeństwo ruchu, a także wzrośnie komfort
przemieszczania się po terenie gminy mieszkańców. Istotne jest zatem
dalsze tworzenie i utrzymywanie w odpowiednim stanie infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej i turystycznej.
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OBSZAR ŚRODOWISKO
80% udział obszarów przyrodniczych objętych ochroną
88,7% mieszkańców gminy korzysta z sieci kanalizacyjnej
100% zwodociągowania gminy
1

kotłownia obsługująca sieć ciepłowniczą; elektrownia wodna; Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów (PSZOK)

19 obiektów przyrodniczych objętych ochroną
8,8 km łączna długość ścieżek rowerowych na terenie gminy
184 km dróg publicznych na terenie gminy
47% lesistości obszaru gminy

WYZWANIA:
Wyzwanie strategiczne w wymiarze środowisko określono jako „przyjazna lokalizacja”, co oznacza
konieczność sprostania następującym wyzwaniom szczegółowym:

1.
2.
3.

Wykorzystanie naturalnego środowiska jako potencjału rozwojowego
gminy
Podniesienie jakości powietrza i ograniczenie emisji CO2
Realizacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym
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Gospodarka

zł

Gmina Popielów identyfikowana jest jako gmina o umiarkowanej
charakterystyce rolniczej z uwagi na fakt, że 46,20% powierzchni ogólnej
gminy Popielów zajmują użytki rolne, z czego grunty orne stanowią ok.
71,48%. Walory glebowe gminy Popielów należą do urozmaiconych,
z przewagą gleb słabej jakości. Biorąc pod uwagę wielkość gospodarstw
indywidualnych pod względem powierzchni w hektarach, na terenie
gminy Popielów dominującą formą gospodarstw jest gospodarstwo
o wielkości powierzchni w granicach 1-5 ha. Rozdrobniona struktura
gospodarstw indywidualnych gminy Popielów charakterystyczna jest
również dla pozostałych gmin powiatu opolskiego. Produkcję rolną
charakteryzuje tradycyjny model działalności rolniczej, przeważającym
rodzajem produkcji zwierzęcej na terenie gminy jest produkcja drobiu.
Mniejsze znaczenie posiada produkcja bydła oraz trzody.
W 2020 roku na terenie gminy Popielów działalność gospodarczą
prowadziło 591 osób fizycznych. Branże wiodące prowadzonych
działalności to: budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów samochodowych, przetwórstwo przemysłowe. Na terenie
gminy Popielów w czerwcu 2021 roku w rejestrze KRS znajdowało się 28
przedsiębiorców oraz 18 podmiotów w rejestrze stowarzyszeń. Z danych
prezentowanych przez GUS widoczny jest niski poziom
nowopowstających podmiotów gospodarki narodowej w gminie
Popielów w stosunku do średniego poziomu gmin powiatu.

Wskaźniki przedsiębiorczości dla gminy Popielów w latach 2016-2019 (GUS 2020)

Wyszczególnienie

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Podmioty wpisane do rejestru na 1000
ludności

78

80

81

84

Podmioty na 1000 mieszkańców w wieku
produkcyjnym

122,6

126,5

130,2

135,6

Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą na 10000 ludności

662

676

703

725

Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą na 100 osób w wieku
produkcyjnym

10,33

10,74

11,25

11,76

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje
społeczne na 1000 mieszkańców

2,34

2,22

2,23

2,37

Obecnie na terenie gminy Popielów znajduje się 44,40 ha terenów
przeznaczonych na inwestycje. Największe ilości z nich znajdują się
w Starych Siołkowicach, Stobrawie oraz Popielowie.
W gminie Popielów widoczne jest zjawisko emigracji zarobkowej
i naukowej. W jego wyniku następuje stopniowy odpływ kadr, jak i ludzi
młodych podejmujących naukę w ośrodkach miejskich. Pomimo
załamania gospodarczego i wystąpienia negatywnych zjawisk
społecznych spowodowanych epidemią COVID-19, w gminie Popielów
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obserwuje się coraz większą aktywność gospodarczą mieszkańców.
Istotne jest zatem wdrożenie mechanizmów łagodzących skutki kryzysu
społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym. Ponadto należy
podejmować działania służące wzmocnieniu atrakcyjności inwestycyjnej
gminy oraz promocji lokalnych przedsiębiorców. W zakresie rolnictwa
istotne jest podejmowanie działań służących efektywnemu
wykorzystaniu żyznych gleb w dolinie Odry, np. poprzez przeznaczenie
terenów pod ekologiczną działalność rolniczą.

Finanse samorządu
Gminę Popielów charakteryzuje względna stabilność finansów. Od 2018
roku widoczny jest wzrost dochodów budżetu gminy przy jednoczesnym
spadku wydatków. Gmina aktywnie i z sukcesem aplikuje o zewnętrzne
środki na realizację inwestycji, wsparcie projektów służących poprawie
jakości życia mieszkańców oraz rozwijanie potencjału kapitału ludzkiego.
Struktura dochodów gminy Popielów w największym stopniu w 2019
roku składała się z różnych rozliczeń (31,5%), dochodów od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej (27,7%) oraz rodziny (20%). Największą grupę
wydatków gminy Popielów w 2019 roku stanowiły wydatki na oświatę
i wychowanie (31,1%) oraz wydatki na rodzinę (22,7%), które łącznie
stanowią 53,8% rocznych wydatków gminy. Należy zauważyć, że
epidemia COVID-19 oraz jej negatywne skutki w znacznym stopniu
wpływają na sytuację budżetową zarówno samorządów, jak i wszystkich
jednostek w ich otoczeniu. Działania na rzecz łagodzenia skutków
epidemii przekładają się na istotne zmiany w strukturze budżetu
zarówno po stronie dochodowej, jak i po stronie wydatków. Istotne jest
zatem podejmowanie działań na rzecz optymalizacji wydatków gminy,
przy jednoczesnym podniesieniu poziomu dochodów. Istotne jest
podjęcie działań służących dywersyfikacji źródeł finansowania lokalnej
polityki rozwoju, uwzględniających wykorzystanie narzędzi w ramach
Krajowego Planu Odbudowy oraz nowej perspektywy finansowej
środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Poza polityką budżetową istotne znaczenie dla rozwoju samorządu ma
system funkcjonowania administracji oraz potencjał kompetencyjny
zasobów kadrowych.
Ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-19, władze
samorządowe zobligowane zostały instrumentami prawnymi do
ograniczenia dostępności urzędu dla mieszkańców. Mając na względzie
te uwarunkowania istotne jest podejmowanie działań służących
rozwojowi infrastruktury na rzecz dostępności administracji dla
mieszkańców gminy. Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania
struktur administracyjnych gminy oraz wysokiej jakości usług
świadczonych dla mieszkańców istotne jest podejmowanie działań na
rzecz podnoszenia efektywności i jakości świadczenia usług publicznych.
Należy również zwrócić uwagę na działania w zakresie wzmocnienia
współpracy i komunikacji samorządu z mieszkańcami.
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OBSZAR GOSPODARKA
100% terenu gminy objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
46,2% powierzchnia użytków rolnych
725 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w przeliczeniu na 10 tys. ludności
4070 zł wydatki z budżetu gminy na 1 mieszkańca
2,5% udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

WYZWANIA:
W wymiarze gospodarka wskazuje się wyzwanie strategiczne: „lokalna przedsiębiorczość” oraz następujące
wyzwania szczegółowe:

1.
2.
3.

Promocja kreatywności i postaw przedsiębiorczych

Infrastruktura wspierająca lokalną aktywność gospodarczą

Pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości w zakresie kreowania ofert
czasu wolnego
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Wnioski z badań wśród mieszkańców
Oprócz działań bazujących na publikowanych opracowaniach,
zrealizowano badanie ankietowe wśród mieszkańców, na temat ich
poziomu zadowolenia z zamieszkania w gminie Popielów. Badanie
przeprowadzono z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w trakcie stanu
epidemicznego. Z uwagi na ograniczoną możliwość bezpośredniego
kontaktu, w badaniu wzięło udział 88 respondentów reprezentujących
mieszkańców wszystkich sołectw. Uzyskane wyniki należy uznać
za reprezentatywne, pomocne w ocenie obecnego stanu rozwoju oraz
niezbędne do wyznaczenia pożądanego kierunku rozwoju.
Respondenci biorący udział w badaniu poproszeni zostali o ogólną ocenę
poziomu zadowolenia z faktu zamieszkania na terenie gminy. Pozyskane
wyniki wskazują, że znaczna większość wysoko (36,8%) lub bardzo
wysoko (32,2%) ocenia poziom swojego zadowolenia z racji zamieszkania
na tym terenie. Tylko niewielki procent (11,5%) respondentów wskazał
że poziom zadowolenia z zamieszkania w gminie Popielów ocenia nisko
(9,2%) lub bardzo nisko (2,3%).
Badane osoby poproszone o odpowiedź na pytanie z jakim określeniem
kojarzy się im gmina Popielów, wskazywały przede wszystkim:
• przyjazne miejsce do życia,
• zadbana i estetyczna przestrzeń,
• bezpieczne miejsce do zamieszkania.
Respondenci zostali również poproszeni o ocenę stanu poszczególnych
elementów infrastruktury technicznej najniżej ocenili:
• jakość dróg i chodników,
• komunikację publiczną.

Skojarzenia mieszkańców z gminą
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Ocena stanu poszczególnych elementów infrastruktury technicznej
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dostęp do sieci internetowej
estetyka budynków publicznych
jakość dróg i chodników
komunikacja publiczna

W kolejnym pytaniu ankietowanych poproszono o ocenę poszczególnych
aspektów gminy Popielów w odniesieniu do sąsiednich gmin. Według
mieszkańców gmina Popielów w pozytywny sposób wyróżnia się
w obszarach: miejsca do życia, infrastruktury społecznej (przedszkola,
szkoły), działalności organizacji pozarządowych. Przeciętnie prezentuje
w obszarach: dostępności miejsc pracy, możliwości założenia własnej
działalności gospodarczej, wsparcia dla przedsiębiorców udzielanego
przez gminę.
W obszarze gospodarczym 63,9% badanych uważa, że lokalna
gospodarka w ostatnich pięciu latach rozwinęła się znacznie, a 29,1%
badanych jest odmiennego zdania. Potencjał rozwoju gminy upatrywany
jest przez ankietowanych przede wszystkim w obszarze turystyki.
W ocenie 64,7% respondentów władze gminne w wystarczającym
stopniu przekazują informacje o swoich działaniach na rzecz gminy.
Przeciwnego
zdania
jest
28,2%
badanych
i uważa, że sposób informowania za niewystarczający.
Na pytanie o to z czego mieszkańcy gminy Popielów mogą być dumni,
ankietowani najczęściej wskazywali:
• walory przyrodnicze,
• aktywność samorządu,
• aktywność mieszkańców.
Najmniejsze zadowolenie wśród badanych budzi:
• stan dróg,
• dostęp do opieki zdrowotnej.
Ankietowani poproszeni zostali o ocenę gminnej infrastruktury
w zakresie ochrony zdrowia w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza
ocenę najniższą a 5 ocenę najwyższą. Większość respondentów (44,2%)
określiła stan infrastruktury na ocenę 3 i 4 (26,7%). Z kolei system
pomocy społecznej funkcjonujący w gminie został oceniony przez
większość mieszkańców na ocenę 4 i 5 (odpowiednio 38,8% i 24,7%).
Wskazane przez mieszkańców rozwiązania stanowią istotny głos
w dyskusji nad kierunkiem rozwoju gminy, został on odzwierciedlony
w celach oraz planach projektowych.
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Analiza SWOT/TOWS

S W
O T

Analiza SWOT/TOWS to narzędzie podsumowujące prace analityczne
prowadzone na etapie diagnozy. Pozwala wyciągnąć wnioski na temat
relacji zachodzących pomiędzy uwarunkowaniami wewnętrznymi
i zewnętrznymi o charakterystyce pozytywnej i negatywnej. Otrzymane
wyniki zestawiono z wartościami, które wyeksponowano w wizji rozwoju.
Interakcja poszczególnych czynników ze sobą ma wpływ na mapę
zależności i stanowi bazę do ustalenia scenariuszy rozwoju.
Przedmiotowej analizy dokonano wskazując najczęściej wskazywane
uwarunkowania wewnętrzne.

spokój

bezpieczeństwo

wielokulturowość

współpraca

jakość życia

środowisko
naturalne

lokalny potencjał

S

Obszar interakcji

Wartości w wizji rozwoju

aktywność instytucjonalna

GS

+

+

-

+

+

+

+

wielokulturowość i otwartość
społeczna

GS

+

+

+

+

+

-

+

aktywność społeczna w zakresie
interakcji i kultury

S

-

-

+

+

+

+

+

bezpieczeństwo mieszkania i życia

S

+

+

+

+

+

-

-

infrastruktura proaktywna (sport,
kultura)

PS

-

-

-

+

+

+

+

zaradność mieszkańców

GS

-

-

-

+

+

-

+

Silna strona

Oznaczenia:
P – przestrzeń i środowisko
G – gospodarka
S – społeczeństwo
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spokój

bezpieczeństwo

wielokulturowość

współpraca

jakość życia

środowisko
naturalne

lokalny potencjał

W

Obszar interakcji

Wartości w wizji rozwoju

stan infrastruktury wodnosanitarnej

P

+

+

-

+

+

+

-

infrastruktura turystyczna
(atrakcje i zaplecze)
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-

-

+

+

+

+

+

opieka zdrowotna (dostępność
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S

+

+

-

+

+

-

-
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S

+

+

-

+

+

-

-

instalacje proekologiczne, w tym
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P
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+

-

-

+

+

-

miejsca pracy zgodne
z wykształceniem

G

-

+

-

+

+

-

-

Słaba strona
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O

Obszar interakcji

Wartości w wizji rozwoju

ewolucja stylu życia (eko i fit)

PS

+

+

+

+

+

+

+

polityka rozwoju wspierająca
aktywną społeczność

PGS

-

+

+

+

+

+

+

GS

+

+

-

+

+

+

-

krajobraz, otoczenie i położenie

P

-

+

-

+

+

+

-

jakość środowiska naturalnego

P

-

+

-

+

+

+

-

Szansa

infrastruktura kolejowa
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spokój

bezpieczeństwo

wielokulturowość

współpraca

jakość życia

środowisko
naturalne

lokalny potencjał

T

Obszar interakcji

Wartości w wizji rozwoju

PGS

+

+

+

+

+

+

+

niestabilność przepisów
warunkujących rozwój gminy

GS

+

+

-

+

+

+

+

nieprzewidywalność skutków
COVID-19

GS

+

+

-

+

+

+

-

depopulacja i procesy starzenia
się społeczeństwa

GS

+

-

+

+

+

-

+

stan dróg powiatowych
i wojewódzkich

GS

+

+

-

+

+

+

-

Zagrożenie

skutki zmian klimatycznych

S

O

W

T

A
B
C

scenariusze

analiza

Przeprowadzono badanie korelacji poszczególnych silnych i słabych stron
z katalogiem szans i zagrożeń a następnie proces odwrócono. W wyniku
prac uzyskano wartości ukazujące największy stopień korelacji pomiędzy
silnymi stronami i zagrożeniami (1), później silnymi stronami i szansami
(2) oraz ustalenie w jaki sposób silne strony wpływają na szanse
i zagrożenia oraz słabe strony na zagrożenia (3). Powstałe wyniki
stanowią podstawę do opracowania scenariuszy rozwoju.
Interakcja poszczególnych czynników ze sobą ma wpływ na mapę
zależności i stanowi bazę do ustalenia scenariuszy rozwoju.
Przedmiotowej analizy dokonano wskazując najczęściej wskazywane
uwarunkowania wewnętrzne.
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Scenariusze rozwoju
Zrównoważony rozwój

A

Jest to scenariusz najbardziej prawdopodobny z uwagi na poziom
korelacji pomiędzy silnymi stronami a zagrożeniami. Gmina ma bardzo
wiele atutów, z których jest dumna. Walory te mają dla gminy dużo
większe znaczenie niż identyfikowane wady. Mieszkańcy w ogólnej
ocenie są zadowoleni z miejsca, w którym żyją i pracują, lecz także
oczekują dalszych zmian na lepsze. Niestety istnieje wiele uwarunkowań
rozwojowych, które są uzależnione od czynników zewnętrznych, z tych
dwóch grup czynników okazuje się, że zagrożenia mają większy wpływ na
silne strony w kontekście identyfikowanych wartości. Oznacza to
konieczność realizacji strategii konserwatywnej, która polega na
wzmacnianiu atutów przy uwzględnieniu wysokiego ryzyka wystąpienia
zagrożeń.

Dynamiczne zmiany

B

Innym alternatywnym scenariuszem rozwoju, który należy brać pod
uwagę, jest strategia agresywna, pokazująca w jaki sposób silne strony
przekładają się na potencjalne szanse. Oznacza to, że wspomniane
i opisane powyżej silne strony wchodzą w interakcję z szansami. Gmina
realizując ten scenariusz koncentruje sią na jak najlepszym
wyeksponowaniu swoich atutów w celu pełnego wykorzystania
nadarzających się szans. Jest to strategia bacznego obserwowania
otoczenia i reagowania na nadchodzące okazje. Aby scenariusz ten mógł
mieć rację bytu występujące w otoczeniu zagrożenia nie mogą
determinować działań gminy, powinna ona zatem zaoferować swoim
mieszkańcom możliwie najlepsze warunki do życia, konkurencyjne
w porównaniu do okolicznych gmin. Działana te mają na celu uczynienie
z gminy Popielów atrakcyjny obszar do zamieszkania dla osób
szukających dla siebie miejsca na ziemi.

Unikanie marginalizacji

C

Jest to scenariusz najmniej korzystny z punktu widzenia rozwoju gminy,
lecz należy również mieć go na uwadze, przygotowując potencjalne cele
i działania. Jest to sytuacja, kiedy zagrożenia spotęgują słabe strony
gminy. W przypadku, gdy słabości gminy nie zostaną zniwelowane, to
istnieje pewne prawdopodobieństwo, że zagrożenia w istotny sposób
wzmocnią negatywny efekt, co może prowadzić w prostej linii do
marginalizacji gminy. Konieczne stanie się skoncentrowanie na
najbardziej dotkliwych słabych stronach, które społeczność lokalna jest
w stanie pokonać samodzielnie w pierwszej kolejności. Zmiana słabych
stron w atuty sprawi, że realizowany scenariusz stanie się korzystny dla
rozwoju gminy Popielów.
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4.
Gdzie
chcemy być?
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Cele strategii
Na podstawie diagnozy i przeprowadzonych prac scenariuszowych
określono trzy cele strategiczne, którymi są:

1.
2.
3.

Środowisko i adaptacja do zmian
klimatu
Warunki i komfort życia
mieszkańców
Konkurencyjność i efektywność
gospodarki

1. Środowisko i adaptacja do zmian klimatu
Stan jakości środowiska staje się najważniejszym obszarem
zainteresowania społeczności lokalnej i w istotny sposób warunkuje
identyfikowaną jakość życia. Ponadto mieszkańcy w większym stopniu
zdają sobie sprawę z faktu skutków globalnych zmian klimatu. Te
uwarunkowania stanowią punkt odniesienia do polityki w zakresie
planowania, transportu oraz szeroko pojętych działań proekologicznych.
W efekcie możliwe staje się aktywne włączenie mieszkańców do prac na
rzecz ochrony środowiska, a także adaptacji jakie niesie ze sobą zmiana
klimatu. Odpowiednie uwypuklenie tego aspektu pozwoli na uniknięcie
ewentualnych konfliktów społecznych, jakie mogą się w związku z tym
pojawić. Jakość środowiska pośrednio wpływa również na zdrowie
mieszkańców gminy oraz jakość ich pracy, mieszkania i wypoczynku, gdyż
obszary te są ściśle związane ze stanem środowiska i jakością lokalnych
polityk.
Zatem działaniem, zmierzającym do adaptacji do zmian klimatycznych
i ochrony środowiska, jest unaocznienie mieszkańcom gminy, iż ich
działania mogą mieć pozytywny wpływ na problem gospodarki wodnej
i ściekowej, gospodarki odpadami, zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz
kwes�e związane z terenami zielonymi i z ochroną ekosystemów.
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2. Warunki i komfort życia mieszkańców
Ludzie dokonując wyboru swego miejsca zamieszkania prócz lokalizacji
kierują się różnymi czynnikami subiektywnymi takimi jak: sąsiedztwo,
jakość edukacji, dostępność usług zdrowotnych, infrastruktura, place
zabaw itp. Małe wiejskie społeczności dysponujące ograniczonymi
środkami zmuszone są dokonywać selektywnego wyboru, wspierając
jedynie te obszary, które będą miały największy wpływ na zaspokojenie
najważniejszych potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz staną się
impulsem do zmian w potrzebach drugorzędnych. Analiza statystyczna,
badania pierwotne oraz analiza strategiczna wskazują, że głównym
oczekiwaniem jest podniesienie ogólnie postrzeganych warunków
i komfortu życia. Pod tym hasłem kryją się oczekiwania związane
z bezpieczeństwem, dostępnością usług ochrony zdrowia, kultury
i wysokiej jakości edukacji. Jednocześnie mieszkańcy gminy oczekują
rozwiązań, które pozwolą zacieśniać ich wzajemne relacje przy
kultywowaniu tradycji i korzystaniu z ich dziedzictwa kulturowego.

3. Konkurencyjność i efektywność gospodarki
Atrakcyjność miejsca zamieszkania jest warunkowana również bliskością
miejsca pracy, która będzie satysfakcjonujaca finansowo jak
i pozwalająca realizować swoje pasje. Jest to element silnie związany
z zagadnieniem rozwoju gospodarczego gminy, co z kolei nakłada na nią
obowiązek wsparcia procesów konkurencyjnych. Jednym z elementów
gospodarczych jest rolnictwo, które podobnie jak pozostałe formy
aktywności zawodowej oczekuje wsparcia zarówno w wymiarze
infrastrukturalnym jak również i kompetencyjnym. Oczekiwania dotyczą
również promocji lokalnej przedsiębiorczości, w atrakcyjnej
uporządkowanej przestrzeni.

Cele strategiczne i cele operacyjne
1. Środowisko i adaptacja do
zmian klimatu

2. Warunki i komfort życia
mieszkańców

3. Konkurencyjność i efektywność
gospodarki

1.1. Baza infrastrukturalna i
turystyczna

2.1. Dostępność służby zdrowia

3.1. Gospodarka lokalna
i rolnictwo

1.2. Zeroemisyjność

2.2. Kultura i dziedzictwo
kulturowe

3.2. Promocja przedsiębiorstw
i postaw przedsiębiorczych

1.3. Gospodarka o obiegu
zamkniętym

2.3. Bezpieczeństwo i system
wsparcia dla wszystkich grup
społecznych

3.3. Świadoma i aktywna polityka
przestrzenna

1.4. Bioróżnorodność i ochrona
środowiska naturalnego

2.4. Jakość i dostępności edukacji

3.4. Kompetentna i dostępna
administracja

2.5. Integracja i inicjatywy
społeczne
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Cele strategiczne i operacyjne strategii Popielów 2030 na tle iden‐
tyfikowanych wyzwań rozwojowych
Cele strategiczne i operacyjne strategii Popielów 2030

Świadoma
adaptacja

Jakość życia
mieszkańca

Przyjazna
lokalizacja

Lokalna
przedsiębiorczość

Wypracowanie rozwiązań
reagowania na nieprzewidywalne
wydarzenia w przyszłości
(COVID-19, ekstremalne zjawiska
pogodowe itp.)
Wzmocnienie gminy jako obszaru
atrakcyjnego dla obecnych i
przyszłych mieszkańców
Wypracowanie modelu adaptacji
do skutków zmian klimatu
Poprawa dostępności do usług
(ochrony zdrowia, edukacji, kultury,
opieki społecznej itp.)
Integracja wielokulturowej
społeczności lokalnej
i kształtowanie poczucia
przynależności
Podniesienie jakości infrastruktury
technicznej oraz dopasowanie
do zmieniających się oczekiwań
Wykorzystanie naturalnego
środowiska jako potencjału
rozwojowego gminy
Podniesienie jakości powietrza
i ograniczenie emisji CO2
Realizacja założeń gospodarki
o obiegu zamkniętym
Promocja kreatywności i postaw
przedsiębiorczych
Infrastruktura wspierająca lokalną
aktywność gospodarczą
Pobudzenie lokalnej
przedsiębiorczości w zakresie
kreowania ofert czasu wolnego

3.4. Kompetentna i dostępna
administracja

3.3. Świadoma i aktywna polityka
przestrzenna

3.2. Promocja przedsiębiorstw
i postaw przedsiębiorczych

3. Konkurencyjność
i efektywność
gospodarki
3.1. Gospodarka lokalna i rolnictwo

2.5. Integracja i inicjatywy społeczne

2.4. Jakość i dostępność edukacji

2.3. Bezpieczeństwo i system wsparcia
dla wszystkich grup społecznych

2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe

2. Warunki i komfort życia
mieszkańców

2.1. Dostępność służby zdrowia

1.4. Bioróżnorodność i ochrona
środowiska naturalnego

1.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym

1.2. Zeroemisyjność

Wyzwania rozwojowe gminy Popielów

1.1. Baza infrastrukturalna i
turystyczna

1. Środowisko
i adaptacja do zmian
klimatu
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Zgodnie z przyjętą logiką zaprezentowaną w rozdziale drugim,
urzeczywistnienie wizji rozwoju możliwe jest w sytuacji osiągnięcia celów
strategicznych, które z kolei opisywane są przez cele operacyjne.
Wyznaczone na tym poziomie cele wskazują na średniookresową
perspektywę rozwoju, zatem stanowią uszczegółowienie wspomnianych
powyżej elementów oraz informują co należy przedsięwziąć, aby we
właściwy sposób rozwinąć gminę. Na każdy cel operacyjny składa się
również szereg kierunków działań prezentujących najbliższą perspektywę
oddziaływania. Tego typu podejście pozwala spoglądać na rozwój przez
pryzmat zarówno całej struktury jak również kolejnych kroków jakie
należy poczynić, aby osiągnąć zamierzony sukces. Ponadto takie
podejście opierające się na kierunkach rozwoju pozwala w elastyczny
sposób planować, na bieżąco analizować poprawność realizowanych
działań oraz w miarę potrzeby ewentualnie je korygować.

1. Środowisko i adaptacja do zmian klimatu
1.1. Baza infrastrukturalna i turystyczna – założeniem tego celu jest
stworzenie warunków, dzięki którym mieszkańcy będą mogli w lepszy
sposób żyć w symbiozie z otaczającą ich przyrodą. Zatem spełnienie
głównych potrzeb koncentruje się na stworzeniu rozwiązań
pozwalających na przemieszczanie się i efektywne korzystanie z usług.
Równocześnie wskazuje się na konieczność stworzenia przestrzeni
spełniającej potrzeby czasu wolnego i rekreacji w zgodzie z naturą.
Zakłada się, że przyniesie to korzyści związane z wykreowaniem
lokalnego produktu turystycznego adresowanego głównie do
mieszkańców. W ramach tego celu zasadnym staje się wskazanie
najważniejszych kierunków programowanego rozwoju, m.in.:
• Rozbudowa infrastruktury ścieżek pieszo-rowerowych – rozbudowa
oraz poprawa stanu i jakości istniejącej infrastruktury pieszorowerowej,
działania
wspierające
ograniczenie
ruchu
samochodowego na rzecz rowerowego, działania na rzecz
ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych, których źródłem jest
transport samochodowy;
• Budowa, modernizacja i przebudowa dróg, chodników oraz
infrastruktury
okołodrogowej
–
rozwój
infrastruktury
komunikacyjnej, działania wspierające zewnętrzne inwestycje
drogowe, poprawa stanu i jakości dróg gminnych, działania służące
rozwojowi systemu oświetlenia ulicznego i jego efektywności
energetycznej, działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym;
• Tworzenie przestrzeni wraz z infrastrukturą na potrzeby turystyki
i rekreacji – działania na rzecz rozwoju oraz poprawy stanu istniejącej
infrastruktury turystycznej, działania służące rozszerzeniu oferty
spędzania czasu wolnego;
• Budowa miejsc postojowych i infrastruktury alternatywnych form
transportu – działania na rzecz poprawy infrastruktury
komunikacyjnej, działania na rzecz promowania alternatywnych
form transportu.
1.2. Zeroemisyjność – założeniem tego celu jest koncentracja na
wpływie jaki człowiek ma na zmianę klimatu. W tym zakresie działania
polegać będą na ograniczaniu śladu węglowego na drodze redukcji emisji
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bezpośredniej (wynikającej ze spalania paliw) i pośredniej (transport,
energia elektryczna powstała ze spalania paliw kopalnych, produkty
i usługi). Dodatkowym efektem uzyskiwanym w tym zakresie będzie
poprawa jakości powietrza, która na poziomie lokalnym pochodzi
z przestarzałych źródeł ciepła oraz indywidualnego transportu
z napędem konwencjonalnym. W ramach celu przewidywane są
następujące kierunki działań, m.in.:
• Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej obiektów
publicznych – działania na rzecz poprawy jakości powietrza,
wdrożenie prośrodowiskowych rozwiązań w obiektach publicznych,
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiana
źródeł ciepła na ekologiczne w obiektach publicznych,
popularyzowanie proekologicznych rozwiązań w zakresie poprawy
efektywności energetycznej budynków;
• Pomoc i wspieranie mieszkańców w procesie likwidacji lub wymiany
niskoemisyjnych źródeł ciepła – działania służące likwidacji
nieekologicznych źródeł ciepła na terenie gminy, działania za rzecz
informacji i promocji instrumentów finansowych wspomagających
wymianę indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne, działania na
rzecz poprawy jakości powietrza na terenie gminy;
• Promocja i wspieranie rozwiązań z zakresu ekologicznych źródeł
ciepła – działania na rzecz poprawy świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy, wsparcie upowszechniania i wykorzystania
energetyki odnawialnej;
• Tworzenie i wspieranie infrastruktury alternatywnych napędów –
tworzenie warunków do powszechnego korzystania ze stacji
ładowania pojazdów elektrycznych oraz pojazdów o napędzie
alternatywnym, popularyzowanie alternatywnych form transportu.
1.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym – założeniem tego celu jest
stworzenie rozwiązań pozwalających na minimalizację zużycia surowców
i wielkości odpadów oraz energii potrzebnej do powstania nowych
produktów. W efekcie działania zakłada się promocję i wsparcie
rozwiązań wspomagających wydłużenie wykorzystania dostępnych
zasobów oraz odzysk prowadzący w konsekwencji do powstania nowych
produktów. Możliwe będzie to poprzez zwiększanie świadomości
konsumpcyjnej, umożliwienie właściwej segregacji oraz przetwarzanie
części odpadów we własnym zakresie (np. kompostowniki). Koszty
gospodarki odpadami będą sukcesywnie rosły stając się ważnym
obciążeniem dla budżetów domowych mieszkańców, zatem konieczne
jest zaoferowanie rozwiązań pozwalających na ich zmniejszenie
równocześnie oferując większy komfort życia. W ramach celu
przewidywane są następujące kierunki działań, m.in.:
• Wsparcie segregacji odpadów u źródła – działania służące ochronie i
poprawie stanu środowiska naturalnego, działania na rzecz poprawy
systemu gospodarki odpadami, działania na rzecz systematycznego
zwiększania osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów,
działania informacyjno-promocyjne na rzecz zwiększania
świadomości mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami,
działania służące likwidacji dzikich wysypisk;
• Informacja i edukacja na rzecz wsparcia selektywnej zbiórki
odpadów
–
działania
służące
kształtowaniu
postaw
proekologicznych, działania informacyjne i edukacyjne na rzecz
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•

poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;
Rozbudowa infrastruktury wspierającej selektywną zbiórkę odpadów
– działania służące poprawie czystości środowiska naturalnego,
działania na rzecz zwiększania liczby obiektów wspierających
selektywną zbiórkę odpadów.

1.4. Bioróżnorodność i ochrona środowiska naturalnego – założeniem
tego celu jest ochrona i pielęgnacja występujących na terenie gminy
zróżnicowanych form organizmów żywych w interakcji ze nieożywionym
środowiskiem przyrodniczym. Działania dążą do zachowania równowagi
biologicznej minimalizującej wpływ przekształceń będących efektem
działalności człowieka. Walory przyrodnicze to wyjątkowo cenny zasób
gminy, dlatego dbałość o przekazanie go w stanie niepogorszonym
przyszłym pokoleniom jest mieszkańcom wyjątkowo bliski. W ramach
celu przewidywane są następujące kierunki działań, m.in.:
• Promocja lokalnych walorów turystycznych – działania służące
zwiększeniu zasięgu informacji i promocji o stanie i bioróżnorodności
środowiska naturalnego dostępnego w gminie, które może być dla
wybranych turystów miejscem miejscu atrakcyjnym;
• Ochrona bioróżnorodności Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
oraz terenów Natura 2000 - działania służące poprawie stanu
bioróżnorodności i środowiska naturalnego, działania na rzecz
ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków;
• Rozbudowa, remont i modernizacja infrastruktury wodnokanalizacyjnej – zwiększenie dostępności do usług kanalizacyjnych,
poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej, działania na rzecz
poprawy warunków mieszkalnych;
• Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, w tym na
potrzeby zachowania naturalnej zdolności retencyjnej gruntów,działań w zakresie rozwoju niebieskiej i zielonej infrastruktury oraz
promocji i wsparcie działań w zakresie retencji.

2. Warunki i komfort życia mieszkańców
2.1. Dostępność służby zdrowia – założeniem tego celu jest umożliwienie
mieszkańcom dostępu do usług ochrony zdrowia. Konieczne jest w tym
względzie zapewnienie rozwiązań wspierających występowanie w gminie
podstawowej opieki zdrowotnej oraz takich, które umożliwiają
skorzystanie z usług świadczonych poza gminą (głównie
specjalistycznych). Uzupełnieniem działań w tym zakresie jest
prowadzenie i wspieranie działań profilaktycznych, które mają wpływ na
kondycję i jakość zdrowia mieszkańców. Do najważniejszych kierunków
działań zaliczyć należy m.in.:
• Wsparcie rozwiązań umożliwiających dostęp społeczności lokalnej do
specjalistycznej opieki zdrowotnej – działania na rzecz poprawy
dostępności mieszkańców do specjalistycznych usług profilaktycznych
i diagnostycznych, poprawa jakości usług medycznych;
• Modernizacja ośrodków zdrowia – działania na rzecz rozbudowy
i modernizacji infrastruktury ochrony zdrowia, działania na rzecz
poprawy dostępności usług medycznych (w tym ze szczególnym
uwzględnieniem
dostosowania
infrastruktury
dla
osób
niepełnosprawnych);
• Promocja, edukacja i działania prozdrowotne – działania na rzecz
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poprawy świadomości społecznej w zakresie zdrowia, promocja
zdrowia fizycznego i psychicznego, działania informacyjne i
edukacyjne na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców we wszystkich
grupach społecznych;
2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe – założeniem tego celu jest
ochrona i rozwój elementów kultury lokalnej oraz umożliwienie dostępu
do kultury powszechnej. Dla mieszkańców wyjątkowo ważnym
elementem jest dziedzictwo kulturowe, zarówno materialne (zabytki) jak
i niematerialne (obrzędy, tradycje i wierzenia). Umiejętne pielęgnowanie
wielokulturowości gminy, która jest jej cechą charakterystyczną, pozwoli
w poczuciu szacunku zadbać o wysoką otwartość, tolerancję i asymilację
społeczną tworząc nowoczesne podejście do tożsamości gminy.
W ramach celu przewidywane są następujące kierunki działań, m.in.:
• Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego w gminie – działania
na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego gminy,
poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych, działania na
rzecz zwiększania dostępności zabytków dla mieszkańców oraz
turystów;
• Promocja tradycji lokalnych – działania na rzecz popularyzowania
lokalnych tradycji, integracja kulturowa mieszkańców, promocja
lokalnych twórców;
• Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty
kulturalnej – poprawa jakości bazy kulturalnej, zwiększenie
dostępności i jakości usług kulturalnych, działania na rzecz poprawy
warunków uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy, zapewnienie
mieszkańcom dostępności do szerokiej oferty kulturalnej,
zwiększenie atrakcyjności i różnorodności oferty kulturalnej oraz
dostosowanie oferty do wszystkich grup wiekowych;
2.3. Bezpieczeństwo i system wsparcia dla wszystkich grup
społecznych – założeniem tego celu jest zapewnienie mieszkańcom
wielopoziomowego i wieloaspektowego systemu wpływającego na
poczucie szerokorozumianego bezpieczeństwa. W tym zakresie
przewiduje się szereg działań ukierunkowanych na opiekę nad osobami
potrzebującymi wsparcia stałego (osoby starsze, niepełnosprawne
i zagrożone wykluczeniem) lub okazjonalnego (poszkodowanych
w efekcie skutków zjawisk ekstremalnych). W tym zakresie koniecznym
staje się realizacja działań bezpośrednich (adresowanych do określonych
grup wsparcia) i pośrednich (adresowanych do instytucji świadczących
profesjonalną pomoc i wsparcie). Do najważniejszych kierunków działań
zaliczyć należy m.in.:
• Wsparcie dla placówek wspierających osoby starsze, samotne
i potrzebujące wsparcia – działania na rzecz poprawy jakości życia
osób starszych i niepełnosprawnych;
• Promocja inicjatyw adresowanych do osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem – działania na rzecz aktywizacji
i integracji osób z grup marginalizowanych, organizacja wydarzeń
oraz eventów dedykowanych osobom starszym, wykluczonym
i zagrożonym wykluczeniem; działania na rzecz budowania więzi
międzypokoleniowych;
• Wsparcie wyposażenia OSP – działania na rzecz podnoszenia
potencjału
służb
odpowiedzialnych
za
bezpieczeństwo
i ratownictwo, modernizacja infrastruktury, doposażenie jednostek
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OSP, działania służące poprawie zdolności operacyjnej, działania
aktywizujące młodzież do członkostwa i działania w ramach drużyn
młodzieżowych OSP;
Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków zjawisk ekstremalnych –
działania na rzecz zapobiegania klęskom żywiołowym, działania na
rzecz rozwoju infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo,
działania służące poprawie współpracy służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo publiczne; działania na rzecz minimalizowania
skutków występujących zagrożeń;

2.4. Jakość i dostępność edukacji – założeniem tego celu jest
zapewnienie dostępu do wysokiej jakości kształcenia na różnych
poziomach: opieka i edukacja przedszkolna oraz edukacja szkolna.
Oprócz edukacji adresowanej do dzieci i młodzieży identyfikuje się
konieczność stworzenia rozwiązań wspomagających kompetencje
nauczycieli oraz kształcenie ustawiczne. Niezbędnym w tym zakresie
elementem jest wparcie wyposażenia placówek oświatowych
w rozwiązania pozwalające na prowadzenie działalności dydaktycznej
niezależnie od formy (kontaktowej lub bezkontaktowej) prowadzonych
zajęć. W ramach celu przewidywane są następujące kierunki działań,
m.in.:
• Działania wspierające edukację przedszkolną – poprawa dostępności
opieki żłobkowej i edukacji przedszkolnej, poprawa warunków opieki
nad dziećmi w placówkach przedszkolnych, modernizacja
infrastruktury, działania na rzecz dostosowania opieki do
indywidualnych potrzeb dzieci, działania na rzecz rozwijania oferty
zajęć edukacyjnych i ruchowych, podnoszenie poziomu kompetencji
i kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedszkolnych;
• Wsparcie inicjatyw wspomagających różne formy kształcenia, w tym
kształcenia na odległość – działania na rzecz dostosowania edukacji
do indywidualnych potrzeb, wyrównywanie szans edukacyjnych,
doposażenie szkół w sprzęt niezbędny do sprawnego realizowania
zajęć edukacyjnych w formie zdalnej, zwiększanie ofert zajęć dla
dzieci i młodzieży, podnoszenie poziomu kompetencji i kwalifikacji
zawodowych nauczycieli, działania na rzecz poprawy wyników
egzaminów końcowych;
• Wsparcie w zakresie wyposażenia sal dydaktycznych – działania na
rzecz poprawy warunków nauki, doposażenie sal dydaktycznych,
rozwój i modernizacja infrastruktury szkolnej oraz przedszkolnej,
zwiększenie dostępności infrastruktury;
• Wspieranie inicjatyw edukacyjnych – działania na rzecz rozszerzenia
oferty edukacyjnej, działania na rzecz rozwoju pozalekcyjnych zajęć
edukacyjnych i ruchowych, wyrównywanie szans edukacyjnych,
działania na rzecz zapobiegania problemom psychicznym dzieci i
młodzieży;
2.5. Integracja i inicjatywy społeczne – założeniem tego celu jest zespół
działań wspierających spójność wewnętrzną gminy przy równoczesnym
stymulowaniu aktywności podejmowanych przez mieszkańców.
Mieszkańcy gminy charakteryzują się dużą aktywnością zarówno w
wymiarze zawodowym jak również społecznym. Biorą udział w licznych
przedsięwzięciach i chcą samodzielnie decydować o kierunkach swojej
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działalności czy rozwoju. Aby we właściwy sposób wykorzystać tą
unikatową cechę społeczną konieczne jest udostępnienie im stosownego
instrumentarium oraz wsparcie prowadzonych oddolnych inicjatyw. Do
najważniejszych kierunków działań zaliczyć należy m.in.:
• Działania integrujące i rozwijające społeczność lokalną – działania na
rzecz zwiększenia partycypacji mieszkańców w inicjatywach
lokalnych i regionalnych, działania na rzecz rozwoju społeczeństwa
otwartego i tolerancyjnego
• Wsparcie rozwoju zainteresowań – promocja istniejących organizacji
pozarządowych, promocja wolontariatu, działania na rzecz wsparcia
i rozwoju związków hobbystycznych oraz fundacji i stowarzyszeń;
• Pomoc w wymianie międzynarodowej – działania na rzecz wzrostu
aktywności społecznej, popularyzowanie inicjatyw i przedsięwzięć
międzynarodowych;
• Finansowanie aktywności lokalnej – promocja i rozwój funduszu
sołeckiego, działania na rzecz aktywizacji mieszkańców wokół
inicjatyw finansowanych z funduszu sołeckiego;
• Pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych - wparcie
organizacyjne i instytucjonalne dla osób oraz podmiotów
realizujących działania na terenie gminy.

3. Konkurencyjność i efektywność gospodarki
3.1. Gospodarka lokalna i rolnictwo – założeniem tego celu jest
zaoferowanie mieszkańcom rozwiązań wspomagających rozwój
aktywności i działalności zawodowej poprzez zaoferowanie rozwiązań na
różnym etapie działalności począwszy od miejsca jej prowadzenia,
poprzez rynek zbytu oraz stymulacje działalności oczekiwanej przez
mieszkańców w gminie (dostępność komunikacyjna). W ramach celu
przewidywane są następujące kierunki działań, m.in.:
• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – działania na rzecz
przygotowania terenów pod kątem uzbrojenia i dostępności
komunikacyjnej danego obszaru;
• Wykorzystanie żyznych zasobów glebowych w dolinie Odry działania wspierające zagospodarowanie najżyźniejszych terenów
gminy na potrzeby produkcji ekologicznej żywności;
• Wspieranie rozwoju lokalnego rolnictwa i rybactwa oraz
przetwórstwa rolno-spożywczego – popularyzacja lokalnych
produktów na terenie gminy, gmin sąsiednich oraz regionu poprzez
pomoc w organizacji punktów sprzedaży, udział w targach i
kiermaszach oraz promocja gminy z wykorzystaniem lokalnych
produktów;
• Gmina dobrze skomunikowana - działania na rzecz zwiększenia
połączeń komunikacyjnych oraz dostępności komunikacyjnej gminy,
działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu,
zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości usług transportu
publicznego, ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych przez
transport drogowy;
3.2. Promocja przedsiębiorstw i postaw przedsiębiorczych –
założeniem tego celu jest popularyzacja postaw przedsiębiorczych
poprzez kształcenie dzieci i młodzieży oraz wspieranie kształcenia
zawodowego w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto
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przewiduje się promocję oferty terenów inwestycyjnych gminy w
jednostkach
obsługujących
potencjalnych
inwestorów.
Do
najważniejszych kierunków działań zaliczyć należy m.in.:
• Promocja i edukacja na rzecz przedsiębiorczości – działania na rzecz
wspomagania aktywności i pomysłowości w zakresie prowadzenia
aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
nauczaniem przedsiębiorczości zarówno w placówkach oświatowych
jak również w zakładach pracy;
• Promocja oferty inwestycyjnej– działania na rzecz wspierania oferty
inwestycyjnej dostępnej na poziomie gminy (np. w punkcie COIE
OCRG), z wykazaniem atutów lokalizacyjnych, infrastrukturalnych
i kompetencyjnych potencjalnych kadr;
3.3. Świadoma i aktywna polityka przestrzenna – założeniem tego celu
jest dopasowanie przestrzeni publicznej pod kątem oczekiwań
mieszkańców, funkcji jakie pełnią poszczególne obszary oraz obiekty na
terenie gminy. Konieczne staje się również wskazanie obszarów, które
mogą realnie lub potencjalnie powodować degradację i zostaną one
poddane rewitalizacji. Równocześnie zadbanie, aby miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego były aktualne i adekwatne do
prezentowanych potrzeb. W ramach celu przewidywane są następujące
kierunki działań, m.in.:
• Pielęgnacja i ochrona przestrzeni publicznej – działania na rzecz
rewitalizacji przestrzeni publicznej i dostosowanie jej do charakteru
miejsca i potrzeb/oczekiwań mieszkańców;
• Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego – działania
na rzecz aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego pod kątem oczekiwań społecznych oraz
realizowanych kierunków rozwoju;
3.4. Kompetentna i dostępna administracja – założeniem tego celu jest
podniesienie jakości usług świadczonych przez administrację gminy.
Składa się na to zarówno warstwa infrastrukturalna (wyposażenie,
systemy komputerowe itp.) zasoby ludzkie (kompetencje i poziom
motywacji) jak również procedury przystępności komunikacji
i współpracy. Dzięki temu mieszkańcy otrzymają adekwatną do potrzeb
obsługę administracyjną spełniającą najwyższe oczekiwania. Do
najważniejszych kierunków działań zaliczyć należy m.in.:
• Infrastruktura na rzecz dostępności – działania na rzecz poprawy
warunków pracy, jakości wyposażenia i dopasowania ich pod kątem
dopasowania do potrzeb mieszkańców gminy;
• Kompetentna i zmotywowana kadra administracyjna – działania na
rzecz ciągłego podnoszenia kompetencji oraz motywacji wśród
pracowników poprzez działania nastawione na kształcenie i rozwój
osobisty;
• Wzmocnienie współpracy i komunikacji z mieszkańcami – działania
na rzecz podniesienia jakości komunikacji na linii administracja –
mieszkaniec z wykorzystaniem różnych form kontaktu (zarówno
osobistego jak również na odległość);
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Cele
operacyjne

1.1. Baza
infrastrukturalna i
turystyczna

Kierunki działań

Oczekiwane rezultaty

Wskaźniki

Wzrost liczby użytkowników wybudowanych ścieżek rowerowych
Ograniczenie ruchu samochodowego na rzecz rowerowego
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych pochodzących
z transportu samochodowego

Długość wybudowanych ścieżek pieszo-rowerowych

1.1.2. Budowa, modernizacja i przebudowa
dróg, chodników oraz infrastruktury
okołodrogowej

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Wzrost liczby osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury
turystycznej
Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy

Długość wybudowanych, zmodernizowanych
i przebudowanych dróg oraz chodników

1.1.3. Tworzenie przestrzeni wraz
z infrastrukturą na potrzeby turystyki
i rekreacji

Rozwój infrastruktury turystycznej

Powierzchnia wybudowanej, zmodernizowanej
i przebudowanej przestrzeni
Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub
przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej /
rekreacynej

1.1.4. Budowa miejsc postojowych i
infrastruktury alternatywnych form
transportu

Wzrost liczby samochodów korzystających z miejsc postojowych
w wybudowanych obiektach
Wzrost liczby samochodów z alternatywnym napędem

Liczba miejsc postojowych
Powierzchnia wybudowanej, zmodernizowanej
i przebudowanej przestrzeni
Liczba zarejestrowanych pojazdów z alternatywnym
napędem

1.2.1. Termomodernizacja i poprawa
efektywności energetycznej obiektów
publicznych

Poprawa jakości powietrza
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
użyteczności publicznej
Wzrost ilości zaoszczędzonej energii cieplnej

Wartość otrzymanego wsparcia
Liczba obiektów poddanych termomodernizacji
Liczba zlikwidowanych źródeł ciepła
Liczba wymienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła
Poziom redukcji zużycia energii pierwotnej
Poziom redukcji zużycia energii cieplnej
Poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych
Poziom redukcji emisji pyłów zawieszonych

1.2.2. Pomoc i wsparcie mieszkańców
w procesie likwidacji lub wymiany
niskoemisyjnych źródeł ciepła

Likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła na terenie gminy
Poprawa jakości powietrza
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej
Wzrost ilości zaoszczędzonej energii cieplnej
Budowa sieci gazowej

Wartość udzielonego wsparcia
Liczba zlikwidowanych źródeł ciepła
Liczba wymienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła

1.2.
Zeroemisyjność
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Kierunki działań dla poszczególnych celów rozwojowych

56

Cel strategiczny: 1. Środowisko i adaptacja do zmian klimatu
Cele
operacyjne

1.2.
Zeroemisyjność

1.3.
Gospodarka
o obiegu
zamkniętym

1.4.
Bioróżnorodność i ochrona
środowiska
naturalnego

Kierunki działań

Oczekiwane rezultaty

Wskaźniki

1.2.3. Promocja i wsparcie rozwiązań
z zakresu ekologicznych źródeł ciepła

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
Zwiększenie wykorzystania OZE przez mieszkańców

Liczba gospodarstw domowych korzystających z OZE

1.2.4. Tworzenie i wspieranie infrastruktury
alternatywnych napędów

Powszechność korzystania z stacji ładowania pojazdów eklektycznych
oraz o napędzie alternatywnym

Liczba punktów infrastruktury z alternatywnymi napędami

1.3.1. Wsparcie segregacji odpadów u źródła

Poprawa systemu gospodarki odpadami
Zwiększenie liczby osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów
Zwiększenie świadomości mieszkańców z zakresu gospodarki
odpadami

Liczba odpadów zebranych selektywnie w relacji do ogółu
odpadów
Liczba dzikich wysypisk

1.3.2. Informacja i edukacja na rzecz
wsparcia selektywnej zbiórki odpadów

Zwiększenie świadomości mieszkańców z zakresu gospodarki
odpadami

Liczba odpadów zebranych selektywnie w relacji do ogółu
odpadów
Liczba dzikich wysypisk

1.3.3. Rozbudowa infrastruktury wspierającą
selektywną zbiórkę odpadów

Zwiększenie liczby obiektów wspierających selektywną zbiórkę
odpadów

Liczba osób korzystających z infrastruktury PSZOK

1.4.1. Promocja lokalnych walorów
turystycznych

Poprawa stanu i bioróżnorodności środowiska naturalnego

Liczba wzmianek w mediach na temat walorów
turystycznych gminy

1.4.2. Ochrona bioróżnorodności
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz
terenów Natura 2000

Zwiększenie powierzchni siedlisk wspieranych w celu uzyskania
lepszego statusu ochrony

Wartość inwestycji na rzecz ochrony

1.4.3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
Zmodernizowana infrastruktura wodno-ściekowa
ścieków oraz infrastruktury wodnoWysoka jakość procesu oczyszczania
kanalizacyjnej

1.4.4 Ochrona zasobów wód podziemnych i
powierzchniowych

Poprawa naturalnej zdolności retencyjnej gruntów,
Rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury
Promocja i wsparcie działań w zakresie retencji

Poziom przepustowości oczyszczalni
Liczba mieszkańców i/lub gospodarstw domowych
posiadających dostęp do sieci kanalizacji
Liczba mieszkańców posiadająca dostęp do
zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej/ wodociągowej
Wartość inwestycji na rzecz ochrony zasobów wód
podziemnych i powierzchniowych
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Cel strategiczny: 2. Warunki i komfort życia mieszkańców
Cele
operacyjne

2.1.
Dostępność
służby zdrowia

2.2. Kultura
i dziedzictwo
kulturowe

2.3.
Bezpieczeństw
o i system
wsparcia dla
wszystkich
grup
społecznych

Kierunki działań

Oczekiwane rezultaty

Wskaźniki

2.1.1. Modernizacja ośrodków zdrowia oraz
wsparcie rozwiązań umożliwiających dostęp
społeczności lokalnej do specjalistycznej
opieki zdrowotnej

Poprawa profilaktyki i diagnostyki
Poprawa dostępności i jakości usług medycznych
Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia

Liczba inwestycji zmodernizowanych przy wsparciu gminy
Liczba pacjentów korzystających z zmodernizowanej
infrastruktury ochrony zdrowia

2.1.2. Promocja, edukacja i działania
prozdrowotne

Wzrost świadomości społecznej w zakresie zdrowia

Liczba akcji prozdrowotnych koordynowanych przez gminę
lub jej jednostki organizacyjne

2.2.1. Ochrona zabytków i dziedzictwa
kulturowego w gminie

Promocja zabytków i wydarzeń kulturalnych
Wzrost liczby odwiedzin obiektów zabytkowych
Wzrost liczby zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej

Liczba inwestycji polegajacych na restauracji obiektów
zabytkowych (przy wsparciu gminy lub innego wsparcia
zewnętrznego)
Liczba osób odwiedzajacych odrestaurowane zabytki

2.2.2. Promocja tradycji lokalnych

Wzrost liczby zrealizowanych wydarzeń promocyjnych

Liczba projektów/ działań związanych z promocją tradycji
lokalnych

2.2.3. Budowa i modernizacja infrastruktury
kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej

Rozwój bazy kulturalnej oraz zwiększenie jej dostępności

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kulturalnej
Liczba osób korzystających z nowej i zmodernizowanej
infrastruktury kulturalnej

Poprawa jakości życia osób starszych, samotnych i
2.3.1. Rozwiązania wspierające osoby starsze,
z niepełnosprawnościami
samotne i potrzebujące wsparcia oraz
Zwiększenie oferty form wsparcia dla osób starszych i
placówki im pomagające
z niepełnosprawnościami

Liczba wspartych placówek
Liczba beneficjentów pomocy

2.3.2. Promocja inicjatyw adresowanych do
osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem

Integracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem

Liczba beneficjentów pomocy

2.3.3. Wsparcie wyposażenia OSP

Poprawa jakości wyposażenia OSP

Liczba zakupionego sprzętu ratowniczo-gaśniczego

2.3.4. Przeciwdziałanie i ograniczanie
skutków zjawisk ekstremalnych

Lepsza koordynacja w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej
Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego

Liczba interwencji/udzielonej pomocy poszkodowanym
Liczba zakupionego sprzętu ratowniczo-gaśniczego
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Cel strategiczny: 2. Warunki i komfort życia mieszkańców
Cele
operacyjne

2.4. Jakość
i dostępność
edukacji

2.5. Integracja
i inicjatywy
społeczne

Kierunki działań

Oczekiwane rezultaty

Wskaźniki

2.4.1. Działania wspierające edukację
przedszkolną

Podniesienie jakości usług oraz poprawa dostępności opieki
żłobkowej i edukacji przedszkolnej

Liczba podmiotów korzystających ze wsparcia
Liczba beneficjentów pomocy

2.4.2. Działania wspierające edukację szkolną

Rozwój infrastruktury
Poprawa jakości kształcenia

Liczba podmiotów korzystających ze wsparcia
Liczba beneficjentów pomocy

2.4.3. Działania wspierające kształcenie
ustawiczne

Rozwój infrastruktury
Poprawa jakości kształcenia

Liczba podmiotów korzystających ze wsparcia
Liczba beneficjentów pomocy

2.4.4. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych

Wyrównywanie szans edukacyjnych
Zwiększenie oferty edukacyjnej

Liczba podmiotów korzystających ze wsparcia
Liczba beneficjentów pomocy

2.5.1. Działania integrujące i rozwijające
społeczność lokalną

Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców
Wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych oraz związków
hobbystycznych

Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych
Liczba osób uczestniczących w inicjatywach
Liczba zrealizowanych inicjatyw

2.5.2. Wsparcie rozwoju zainteresowań

Wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych oraz związków
hobbystycznych
Wzrost aktywności społecznej i sportowej

Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych
Liczba osób uczestniczących w inicjatywach
Liczba członków klubów sportowych

2.5.3. Pomoc w wymianie międzynarodowej

Wzrost aktywności społecznej

Liczba zrealizowanych inicjatyw.
Liczba osób uczestnicząca w prowadzonych działaniach

2.5.4. Finansowanie aktywności lokalnej fundusz sołecki

Wzrost aktywności społecznej
Wzrost partycypacji społecznej

Wielkość środków w funduszu
Liczba inicjatyw finansowanych ze środków zewnętrznych

2.5.5. Pomoc w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych

Wzrost aktywności podmiotów pochodzących z gminy
Wzrost aktywności społecznej
Wzrost partycypacji społecznej

Wielkość wsparcia pozyskanego w ramach projektów
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Cel strategiczny: 3. Konkurencyjność i efektywność gospodarki
Cele
operacyjne

3.1.
Gospodarka
lokalna
i rolnictwo

3.2. Promocja
przedsiębiorstw
i postaw
przedsiębiorczych

3.3. Świadoma
i aktywna
polityka
przestrzenna

3.4.
Kompetentna
i dostępna
administracja

Kierunki działań

Oczekiwane rezultaty

Wskaźniki

3.1.1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Wsparcie rozwoju lokalnych firm i gospodarstw rolnych

Powierzchnia uzbrojonego terenu inwestycyjnego

3.1.2. Wykorzystanie żyznych zasobów
glebowych w dolinie Odry

Ilośc producentów oferujących produkty ekologiczne

Powierzchnia z przeznaczeniem na urawy i hodowle
ekologiczne

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

Utworzenie rynku zbytu dla produktów lokalnych

Liczba lokalnych producentów oferujących lokalnie
produkty
Liczba produktów tradycyjnych

3.1.4. Gmina dobrze skomunikowana

Większa mobilność mieszkańców

Liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej
Liczba nowych połączeń komunikacyjnych

3.2.1. Promocja i edukacja na rzecz
przedsiębiorczości

Promocja lokalnego biznesu
Kształtowanie i wspieranie postaw przedsiębiorczych
Wzrost przedsiębiorczości lokalnej

Liczba biorących udział w przedsięwzięciach
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

3.2.2. Promocja oferty inwestycyjnej

Zwiększenie zasięgu promocji oferty inwestycyjnej
Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych
Wzrost zainteresowania inwestorów ofertą gminy

Liczba nowych podmiotów gospodarczych

3.3.1. Pielęgnacja i ochrona przestrzeni
publicznej

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej
Ochrona krajobrazu

Liczba zrewitalizowanych obiektów

3.3.2. Aktualizacja planów zagospodarowania
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
przestrzennego

Liczba aktualnych MPZP

3.4.1. Infrastruktura na rzecz dostępności

Poprawa warunków pracy oraz korzystania z usług urzędu
Zwiększenie dostępności i jakości obsługi

Liczba obiektów i przestrzeni publicznych, spełniających
wymogi dostępności

3.4.2. Kompetentna i zmotywowana kadra
administracyjna

Podniesienie efektywności świadczenia i jakości usług publicznych

Liczba szkoleń i kursów, w których brali udział pracownicy
urzędu

3.4.3. Wzmocnienie współpracy i komunikacji
Podniesienie jakości komunikacji na linii mieszkaniec urząd
z mieszkańcami
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Liczba osób korzystających z systemu komunikacji
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Gmina Popielów

Model struktury funkcjonalnoprzestrzennej gminy
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej ukazuje terytorialny wymiar
projektowanych działań rozwojowych, wskazując obszary realizacji
określonej polityki przestrzennej.
Punktem wyjścia do zarysowania modelu struktury funkcjonalnoprzestrzennej gminy są wyznaczone na poziomie kraju i regionu Obszary
Strategicznej Interwencji (OSI). Są to terytoria, na które powinna być
zwrócona szczególna uwaga, gdyż dotyczy to miast tracących swoją
funkcję społeczno-gospodarczą lub zagrożonych trwałą marginalizacją
(OSI na poziomie kraju). Gmina Popielów nie podlega żadnej
z wymienionych kategorii Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030 wskazuje natomiast strukturę funkcjonalno-przestrzenną
zawierającą 5 dedykowanych OSI.
Gmina Popielów zgodnie z przyjętym SRWO Opolskie 2030 modelem
zlokalizowana jest w całości w OSI Subregion Aglomeracji Opolskiej (AO),
w obszarze funkcjonalnym identyfikowanym jako wiejski oraz niemal cały
jako przyrodniczy. Z uwagi na sąsiedztwo rzeki Odry wskazuje się również
powiązanie funkcjonalne dotyczące transportu wodnego. Zgodnie
z przyjętym dokumentem wskazuje się, że obszar ten tworzy 21 gmin ze
stołecznym miastem regionu i aglomeracji Opolem, które stanowi
centrum powiązań funkcjonalnych obszaru (powiązanie ekonomiczne,
społeczne, komunikacyjne, infrastrukturalne, środowiskowe). Zakłada
się, że tego typu funkcje stanowią kluczowe powiązanie dla pozostałych
20 gmin, zapewniające funkcje kulturalne, naukowo-badawcze,
uniwersyteckie i edukacyjne, nowoczesnej infrastruktury ochrony
zdrowia i jakości życia, usług publicznych, a szczególnie
administracyjnych, ponadregionalnych funkcji komunikacyjnych
i sportowo-rekreacyjnych. Wskazuje się 4 kluczowe typy ukierunkowanej
interwencji:
• miasta średniej wielkości tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
• obszary zagrożone trwałą marginalizacją,
• miejskie Obszary Funkcjonalne Ośrodka Subregionalnego,
• miasta małe tracące funkcje społeczno-gospodarczą.
Opisana i uzasadniona w SRWO – Opolskie 2030 koncepcja zakłada
rozwój policentryczny województwa ze szczególną rolą Subregionu
Aglomeracji Opolskiej. Pomimo, że w tym ujęciu dla OSI Subregionu
Aglomeracji Opolskiej Gmina Popielów nie jest wskazana w żadnej
z kluczowych interwencji, wydaje się, że projektowany rozwój gminy
spełnia założenia celów i rekomendacji polityki przestrzennej na
poziomie regionu. W kolejnej części opracowania szczegółowo
zaprezentowano w jaki sposób cele polityki przestrzennej na poziomie
regionu, AO i gminy są ze sobą spójne.
Powiązania funkcjonalno-przestrzenne na poziomie regionu oraz
planowane kierunki rozwoju gminy Popielów determinują kształtowanie
struktur przestrzennych. Prezentowany rysunek ukazuje w jakim zakresie
rozmieszczone są tereny o różnej funkcji względem głównych szlaków
komunikacyjnych.
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Model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa opolskiego (SRWO 2030)

Obszary funkcjonalne
miejskie
wiejskie

wojewódzki/
subregionalny/
ponadlokalny

Obszary strategicznej interwencji OSI

K rajowe

subregiony

Ośrodki wzrostu

miasta średnietracącefunkcje
społeczno-gospodarcze

Regionalne

Strefy funkcjonalnoprzestrzenne

subregiony (ZIT)

obszaryzagrożonetrwałą
marginalizacją

Główne powiązania funkcjonalne
transportowe lądowe
(europejskie/
krajowe i regionalne)

przyrodnicze

transportowewodne
(ODW)

obszaryszczególnego
zagrożeniapowodzią

rozwój powiązań
transgranicznych

A
B
C
D
E

Aglomeracja Opolska
Brzeski
Kędzierzyńsko-Strzelecki
Południowy
Północny
miastatracącefunkcje
społeczno-gospodarcze (IIT)
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Gmina Popielów

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Popielów (oprac. własne)

Kurznie
Karłowice

Stobrawa

Kuźnica
Katowska

Lubienia

Stare
Kolnie
Kaniów
Popielów
Rybna

tereny mieszkaniowe i drobne usługi

Nowe
Siołkowice

Popielowska Stare
Kolonia
Siołkowice

tereny inwestycyjne i produkcyjne
tereny rekreacyjne i sportu, w tym turystyki
tereny zabudowy rolniczej i zagrodowej
teren ekspoloatacji kopalin
teren rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
tereny lasów i zieleni publicznej
rzeki, stawy i cieki wodne
drogi
linia kolejowa

Szczególne znaczenie dla rozwoju gminy ma wykorzystanie terenów
inwestycyjnych i produkcyjnych. Tereny te zlokalizowane są w różnych
częściach gminy powodując, że nie nastąpi zbyt duża koncentracja
aktywności przemysłowej, która mogłaby mieć negatywny wpływ na
charakter gminy. Niemniej rozproszenie terenów inwestycyjnych
sprawia, że konieczne są kosztowne działania związane z uzbrojeniem
tych terenów.
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Rozmieszczenie planowanych inwestycji na terenie gminy Popielów (oprac. własne)

Kurznie
Karłowice

Kuźnica
Katowska

Stobrawa

Lubienia
Stare
Kolnie

Kaniów
Rybna

Nowe
Siołkowice

Popielów

Popielowska
Kolonia

Stare
Siołkowice

budowa obiektów kultury
i wsparcie świetlic wiejskich
remont ośrodka pomocy społecznej

kluby seniora

likwidacja barier architektonicznych

wsparcie OSP

modernizacja oczyszczalni ścieków

przebudowa drogi

modernizacja obiektów sportowych
i rekreacyjnych

mieszkania dla seniorów

modernizacja ośrodków zdrowia

budowa ścieżek rowerowych
i ciągów pieszo-rowerowych
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Gmina Popielów

Umiejscowienie terenów inwestycyjnych w gminie Popielów (oprac. własne)

Głównym założeniem strategii jest zaoferowanie mieszkańcom
dogodnych warunków do życia i mieszkania, co pociąga za sobą
następujące kierunki interwencji:
•

•

Rozbudowa infrastruktury służącej zarówno mieszkańcom jak
i przedsiębiorcom, lecz głównie mającej na celu ochronę środowiska.
Planowana rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz
z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną jest ważnym elementem
tworzenia warunków życia i symbiozy pomiędzy ludźmi a przyrodą.
Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór nieczystości za
pośrednictwem sprawnej i wydajnej infrastruktury stanowi
podstawę jakości życia, jak również dbania o najbliższe środowisko
naturalne.
Tworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców ściśle wiąże
się z zaspokojeniem potrzeb mobilności i dostępności usług
zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania. W tym zakresie
konieczne są działania związane z remontami, modernizacją oraz
budową dróg, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz
parkingów. W wielu zagadnieniach konieczne jest nawiązanie
współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Województwem
Opolskim w celu pobudzenia działań remontowo-modernizacyjnych
dróg znajdujących się pod zarządem tych jednostek.
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•

•

Walory wielokulturowości gminy, integracja jej mieszkańców oraz
potrzeba dostępności usług kulturalnych determinują powstanie
infrastruktury kultury. Wpłynie to nie tylko na pobudzenie
aktywności mieszkańców, ale zmieni sposób korzystania przez nich
z usług oferowanych poza gminą i wpłynie na realizację lokalnych
inicjatyw.
Uzupełnieniem wspomnianych kierunków rozwojowych jest
przestrzeń rekreacyjno-sportowa w tym turystyka, która stanowi
jeden z ważniejszych elementów związanych z oczekiwaniami
mieszkańców gminy. Posiadane walory przyrodnicze oraz bogate
dziedzictwo historyczne i kulturowe sprawiają, że teren ten jest
atrakcyjnym miejscem do turystyki jednodniowej, co wiąże się
z koniecznością renowacji i modernizacji zabytków oraz oznaczeniem
i dostosowaniem szlaków turystycznych.
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Gmina Popielów

5.
Jak
to osiągnąć?
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System realizacji strategii
W tej części opracowania wskazuje się najważniejsze zasady jakie
obowiązują na poziomie planowania oraz późniejszej jej realizacji
w przedmiotowej strategii. Dzięki zadeklarowanym zasadom twórcy na
etapie planowania i wykonawcy na etapie realizacji wiedzą według jakich
reguł prowadzić prace, aby przyjęte w niej założenia (wartości, cele,
narzędzia) były ze sobą spójne i działały na rzecz rozwoju gminy. Oprócz
zasad wskazuje się również zaangażowane podmioty ze wskazaniem roli
jaką ma pełnić wymieniony uczestnik w procesie realizacji strategii.

Zasady realizacji strategii Popielów 2030 (oprac. własne)

Zasada integralności/koherencji - realizacja strategii jest zintegrowana
z celami i kierunkami polityki spójności oraz krajową polityką rozwoju, a jej
wdrażanie następuje poprzez plany szczegółowe oraz konkretny projekty
rozwoju.
Zasada celowości - realizacja Strategii spełnia wymogi dostosowania
przedsięwzięć do możliwości finansowych i funkcjonalnych obszaru,
uwzględnia racjonalność ekonomiczną oraz kieruje interwencje na obszary
i dziedziny szczególnie wymagające wsparcia.
Zasada zrównoważonego rozwoju - realizacja Strategii zapewnia
zachowanie równowagi społecznej, ekologicznej i przestrzennej, a jakość
życia mieszkańców ulega poprawie bez szkody dla środowiska naturalnego.
Zasada elastyczności - umożliwia realizację przedsięwzięć służących
osiąganiu celów Strategii, mimo iż nie zostały one bezpośrednio wskazane
w dokumencie na etapie jego opracowania; pozwala na reagowanie na
zmiany zachodzące w gminie i jej otoczeniu
Zasada synergii - działania podejmowane w ramach realizacji Strategii
obejmują wymiary: społeczny, gospodarczy i przestrzenny, co umożliwia
zwiększenie ich skuteczności oraz lepsze dostosowanie inicjatyw do
uwarunkowań lokalnych.
Zasada wrażliwości społecznej - działania podejmowane w ramach
realizacji Strategii są realizowane z uwzględnieniem kontekstów
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w interakcjach społecznych, służą budowaniu solidarności i poczucia
wspólnoty oraz integracji lokalnej społeczności ze szczególnym
uwzględnieniem grup marginalizowanych.
Zasada równości szans oraz niedyskryminacji - adresatem Strategii jest
każdy, bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności, kolor skóry lub
pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd czy orientację
seksualną;
na
jednakowych
zasadach
może
uczestniczyć
w przedsięwzięciach podejmowanych w ramach realizacji celów; ma
równe prawa i obowiązki oraz równy dostęp do zasobów i możliwości
rozwoju.
Zasada współdziałania i partycypacji - realizacja Strategii odbywa się przy
możliwie najszerszym włączeniu partnerów - podmiotów publicznych
i niepublicznych oraz mieszkańców gminy.
Zasada zachowania ładu przestrzennego - realizacja Strategii uwzględnia
racjonalną i efektowną politykę przestrzenną i planistyczną.
Podmioty zaangażowane w realizację strategii Popielów 2030 (oprac. własne)

partnerzy
w kraju

partnerzy
w regionie

gmina
i jednostki
zależne

realizator

podmioty
prywatne

wójt

rada
gminy

urząd
gminy
sojusznicy
i kibice

NGO

Oprócz wspomnianych na początku opracowania interesariuszach
strategii warto wspomnieć i wymienić grupę podmiotów
zaangażowanych w jej realizację. Do grona realizatorów należy zaliczyć
oprócz gminy także podmioty z nią powiązane i zależne (np. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Publiczne Szkoły Podstawowe,
Samorządowe Centrum Kultury), a także podmioty prywatne oraz lokalne
organizacje pozarządowe. Wymienieni realizatorzy nie stanowią katalogu
zamkniętego, a jedynie przykład jednostek, które najczęściej będą brały
udział w procesie rozwoju dzięki podejmowanym przedsięwzięciom.
Drugą grupę stanowią podmioty z otoczenia gminy i tu identyfikujemy
najczęściej przedstawicieli administracji rządowej (np. ministerstwa,
wojewodę, agencje rządowe) oraz partnerów w regionie (np.
Aglomerację Opolską, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
Starostwo Powiatowe, sąsiednie gminy, regionalne organizacje - np. LGD
Stobrawski Zielony Szlak, Euroregion Pradziad, Stowarzyszenie Rybacka
LGD „Opolszczyzna”). Osobną kategorie stanowią podmioty
identyfikowane jako sojusznicy i kibice, do których zaliczyć należy
podmioty wspierające wdrażanie strategii (RDOŚ, PGW Wody Polskie) lub
tylko się przyglądające (np. jednostki naukowo-badawcze).
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Rekomendacje w zakresie
kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej
Na tle celów polityki przestrzennej identyfikowanej w regionie
wyspecyfikowano rekomendacje dla Subregionu Aglomeracji Opolskiej
w której znajduje się gmina Popielów. W odniesieniu do prezentowanych
wskazań zaproponowano ustalenia i rekomendacje właściwe dla rozwoju
gminy, które mają ścisły związek z stawianymi w dokumentacji
strategicznej celami rozwoju. Zatem, aby realizacja strategii przyniosła
zamierzony efekt konieczne jest uwzględnienie wymienionych poniżej
zaleceń dzięki czemu zachowana będzie zarówno spójność na poziomie
regionu, jak również osiągnięcie celów rozwoju lokalnego przyczyni się
do efektów uzyskiwanych na poziomie całego regionu.

Ustalenia i rekomendacja dla gminy Popielów w zakresie kształ‐
towania i prowadzenia polityki przestrzennej
Cele polityki
przestrzennej w
regionie

Rekomendacja SRWO Opolskie 2030 dla
Subregionu Aglomeracji Opolskiej

Ustalenia i rekomendacja dla gminy
Popielów
•

•

Wzmocnienie
powiązań
funkcjonalnoprzestrzennych

•

•

•

Tworzenie warunków dla rozwoju
zintegrowanego systemu transportu
publicznego;
Budowa, rozbudowa i modernizacja
infrastruktury transportowej
(drogowej i kolejowej);
Kształtowanie systemów ścieżek
i szlaków rowerowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
Rozwój powiązań systemu
przyrodniczego.

•

•

Wykorzystanie infrastruktury
drogowej z dostępną w gminie linią
kolejową bez uciążliwego wpływu na
przyrodę i warunki życia
mieszkańców;
Rozbudowa ścieżek rowerowych
i pieszo-rowerowych wykorzystująca
układ komunikacyjny gminy oraz
dostępne walory przyrodnicze;
Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury transportowej łączącej
poszczególne miejscowości gminy
oraz komunikację z sąsiednimi
gminami.
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Cele polityki
przestrzennej
w regionie

Rekomendacja SRWO Opolskie 2030 dla
Subregionu Aglomeracji Opolskiej

Ustalenia i rekomendacja dla gminy
Popielów
•

•
•
Wzmocnienie
konkurencyjności
zagospodarowania

•
•
•

•

•
Wzmocnienie
potencjału
energetycznego

•
•
•

•
Wzmocnienie
•
odporności
•
przestrzeni na
zagrożenia naturalne

Zapewnienie
mieszkańcom
bezpieczeństwa
powodziowego

Kształtowanie i realizacja wspólnej
polityki przestrzennej;
Kształtowanie atrakcyjnych
przestrzeni publicznych;
Budowa, rozbudowa i modernizacja
infrastruktury technicznej;
Tworzenie warunków dla rozwoju
funkcji turystycznych;
Zwiększenie dostępności do
infrastruktury (społecznej
i technicznej);
Zwiększenie znaczenia sfery
społecznej w procesie rewitalizacji.

Budowa, rozbudowa i modernizacja
infrastruktury energetycznej;
Zwiększanie efektywności
energetycznej;
Zwiększenie udziału odnawialnych
źródeł energii OZE;
Proekologiczna modernizacja
gospodarki.
Zwiększenie dyspozycyjności
zasobów wodnych i odporności na
susze;
Bieżące utrzymywanie infrastruktury
przeciwpowodziowej;
Prewencyjna ochrona obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią
i wystąpienia ryzyka powodziowego
w planach zagospodarowania
przestrzennego.

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

Realizacja działań technicznych
związanych ze zbiornikami i ciekami
wodnymi.

Ochrona i zachowanie
najważniejszych ekosystemów;
Wzmacnianie znaczenia turystyki
w zakresie dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego;
Uzgodnienia i prace z sąsiednimi
gminami nad rozwiązaniami
infrastrukturalnymi dla wspólnej
polityki przestrzennej;
Budowa, rozbudowa i modernizacja
infrastruktury technicznej
uatrakcyjniająca przestrzeń gminy;
Zadbanie o atrakcyjność zabudowań
ujednolicającą charakter lokalny
gminy, unikanie budowania obiektów
nieharmonizujących z zabudową.
Wykorzystanie indywidulanych OZE
dla dywersyfikacji źródeł energii;
Wsparcie wymiany źródeł ciepła na
wysokoefektywne;
Wspieranie procesów przebudowy,
rozbudowy i modernizacji
infrastruktury energetycznej.
Wparcie procesów tworzenia
infrastruktury zabezpieczającej
mieszkańców, przedsiębiorców
i rolników przed powodziami oraz
suszami w sposób nie zakłócający
walorów środowiska naturalnego
oraz życia mieszkańców;
Wsparcie dla infrastruktury OSP
i rozmieszczenia jej w sposób
pozwalający prowadzić sprawnie
działania interwencyjne.
Wsparcie procesów adaptacji
i aktualizacji dokumentacji na
potrzeby wyznaczenia miejsc
zabudowy mieszkaniowej wolnej od
powodzi i podtopień.
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Cele polityki
przestrzennej w
regionie

Rekomendacja SRWO Opolskie 2030 dla
Subregionu Aglomeracji Opolskiej

Ustalenia i rekomendacja dla gminy
Popielów
•
•

Ochrona i poprawa
jakości środowiska
oraz walorów
krajobrazowych

•
•
•
•

Poprawa jakości powietrza;
•
Ograniczenie emisji hałasu i poprawa
klimatu akustycznego;
•
Kształtowanie przestrzeni dla
nowoczesnej gospodarki odpadami;
Ochrona cennych obszarów
przyrodniczo-krajobrazowych.
•

•
Kształtowanie
spójnego systemu
przyrodniczego

•

•
•
Poprawa ładu
przestrzennego

•
•

•

Rozwój powiązań systemu
przyrodniczego.

Wsparcie procesów wymiany źródeł
ciepła na wysokoefektywne
Wsparcie i promocja dla
alternatywnych środków komunikacji
(rower, samochody elektryczne);
Segregacja i gospodarcze
wykorzystanie odpadów;
Modernizacja układu
komunikacyjnego z uwzględnieniem
rozwiązań ograniczających
uciążliwość akustyczną;
Zakaz lokalizacji obiektów
stanowiących zagrożenie dla terenów
cennych przyrodniczo i/lub
krajobrazowo;
Ochrona ekosystemów leśnych
i łąkowych przed przekształceniami.

•

Adaptacja i modernizacja elementów
zabudowy i krajobrazu do potrzeb
systemu przyrodniczego.

•

Konserwacja i rewaloryzacja
obiektów i terenów zabytkowych;
Wzbogacanie zieleni na terenach
osadniczych;
Wspieranie działań podnoszących
bezpieczeństwo drogowe,
przeciwpożarowe,
przeciwpowodziowe i względem
mienia;
Ochrona historycznego układu
miejscowości;
Partycypacja społeczna nad
kierunkiem zmian rewitalizacji oraz
aktualizacją miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego;

•
Kształtowanie atrakcyjnych
przestrzeni publicznych;
•
Zwiększanie partycypacji społecznej
w działaniach planistycznych;
Ograniczanie rozpraszania zabudowy;
Wprowadzanie rozwiązań
poprawiających bezpieczeństwo
•
publiczne;
Ochrona zabytkowych układów
•
urbanistycznych i ruralistycznych

72

Gmina Popielów

Strategiczne uwarunkowania rozwoju
Strategia rozwoju gminy Popielów jest dokumentem umiejscowionym
w systemie regionalnych i krajowych dokumentów strategicznych.
Myśląc o skutecznym i ustawicznym rozwoju koniecznym staje się
wykorzystanie założenia celów strategii wyższego rzędu. Dzięki temu
gmina jest w stanie wykorzystać efekt synergii, który oznacza większe
możliwości ze wspólnego działania w określonym kierunku. Opracowana
strategia jest zatem spójna z wymienionymi poniżej strategiami.

Powiązanie celów strategicznych i operacyjnych z dokumentami
strategicznego w regionie i kraju
Cele strategiczne i opracyjne strategii Popielów 2030

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego - OPOLSKIE 2030

1. Człowiek i
relacje –
mieszkańcy
gotowi na
wyzwania i
tworzący otwartą
wspólnotę

1. Trwałe więzi społeczne

2. Środowisko i
rozwój –
środowisko
odporne na
zmiany
klimatyczne i
sprzyjające
rozwojowi

5. Opolskie zeroemisyjne

3. Silna
gospodarka –
gospodarka
inteligentna
wzmacniająca
konkurencyjność
regionu

2. Wykwalifikowani
mieszkańcy
3. Rozwinięte i dostępne
usługi
4. Bezpieczny region

6. Przyjazne środowisko i
racjonalna gospodarka
zasobami
7. Wysokie walory
przyrodniczokrajobrazowe
8. Gospodarka otwarta
na współpracę
9. Silne branże
10. Region dostępny
komunikacyjnie
11. Ceniona marka
regionu

3.4. Kompetentna i dostępna
administracja

3.3. Świadoma i aktywna polityka
przestrzenna

3.2. Promocja przedsiębiorstw i postaw
przedsiębiorczych

3. Konkurencyjność
i efektywność
gospodarki

3.1. Gospodarka lokalna i rolnictwo

2.5. Integracja i inicjatywy społeczne

2.4. Jakość i dostępność edukacji

2.3. Bezpieczeństwo i system wsparcia dla
wszystkich grup społecznych

2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe

2. Warunki i komfort życia
mieszkańców

2.1. Dostępność służby zdrowia

1.4. Bioróżnorodność i ochrona
środowiska naturalnego

1.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym

1.2. Zeroemisyjność

Cele szczegółowe (operacyjne) dokumentów
powiązanych

1.1. Baza infrastrukturalna i turystyczna

1. Środowisko
i adaptacja do zmian
klimatu
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Cele strategiczne i opracyjne strategii Popielów 2030
1. Środowisko
i adaptacja do zmian
klimatu

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju

Cele szczegółowe (operacyjne) dokumentów
powiązanych
I. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz
silniej o wiedzę, dane i doskonałość
organizacyjną
II. Rozwój społecznie wrażliwy
i terytorialnie zrównoważony
III. Skuteczne państwo i instytucje służące
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu
i gospodarczemu

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

1. Zwiększenie
spójności
rozwoju kraju
w wymiarze
społecznym,
gospodarczym,
środowiskowym
i przestrzennym

1.4 Przeciwdziałanie
kryzysom na obszarach
zdegradowanych.
1.5 Rozwój
infrastruktury
wspierającej
dostarczanie usług
publicznych
i podnoszącej
atrakcyjność
inwestycyjną obszarów.
2.1 Rozwój kapitału
ludzkiego i społecznego.
2.2 Wspieranie
przedsiębiorczości na
szczeblu regionalnym
i lokalnym.

2. Wzmacnianie
regionalnych
przewag
konkurencyjnych 2.3 Innowacyjny rozwój
regionu i doskonalenie
podejścia opartego na
Regionalnych
Inteligentnych
Specjalizacjach.

3. Podniesienie
jakości
zarządzania
i wdrażania
polityk
ukierunkowanych
terytorialnie

3.1 Wzmacnianie
potencjału administracji
na rzecz zarządzania
rozwojem.
3.2 Wzmacnianie
współpracy
i zintegrowanego
podejścia do rozwoju na
poziomie lokalnym,
regionalnym
i ponadregionalnym.
3.3 Poprawa organizacji
świadczenia usług
publicznych.

2. Warunki i komfort życia
mieszkańców

3. Konkurencyjność
i efektywność
gospodarki

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
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Strategia jest również zbieżna z celami strategicznymi wskazanymi w innych
dokumentach strategicznych, a w szczególności:
Strategią Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015 - 2025
I. Czyste środowisko naturalne
1. Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej
2. Zwiększanie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii
3. Ochrona i promocja różnorodności biologicznej i dziedzictwa
naturalnego
II. Aktywne i bezpieczne społeczeństwo
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu
2. Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych
3. Podnoszenie jakości edukacji, w tym kształcenia zawodowego
4. Wspieranie wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości
5. Wspieranie osób starszych w kierunku zdrowego i aktywnego trybu
życia
6. Poprawa bezpieczeństwa publicznego i systemu ostrzegania przed
zagrożeniami naturalnymi
III. Innowacyjna gospodarka i rynek pracy
1. Budowanie relacji partnerskich i wspieranie powiązań biznesowych
2. Dostosowanie edukacji do rynku pracy
IV. Nowoczesna infrastruktura techniczna i ekologiczny transport
1. Poprawa jakości i nośności systemu dróg powiatowych
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportu publicznego
3. Rozwój i promocja ekologicznych form transportu
4. Wsparcie infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie
zagrożeniom życia i zdrowia
V. Infrastruktura społeczna przyjazna ludziom i środowisku
1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną
2. Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych i opieki nad osobami
starszymi i niepełnosprawnymi
3. Zachowanie, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
4. Zwiększenie dostępu do usług społecznych, kulturalnych
i rekreacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych
Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego 2030
II. Rozwój kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach
1. Podniesienie kompetencji społecznych oraz umiejętności praktycznych
przedsiębiorców i pracowników firm w województwie opolskim,
reprezentujących wszystkie trzy rodzaje specjalizacji regionalnej.
2. Zwiększenie liczby małych i średnich firm, w szczególności firm
rodzinnych, podejmujących aktywność innowacyjną.
IV. Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
1. Zwiększenie liczby przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje,
w szczególności wśród liderów średnich technologii, rzemiosła i firm
usługowych reprezentujących specjalizacje gospodarki regionalnej.
2. Zwiększenie liczby przedsiębiorstw (w tym usługowych) finansujących
działalność innowacyjną.
Ponadto oprócz wymienionych dokumentów należy wspomnieć
o zgodności celów z następującymi strategiami: Politykę Ekologiczną
Państwa 2030, Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego do 2030
(współdziałanie, kultura, kreatywność), Strategię Zrównoważonego
Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030, Politykę energetyczną Polski do
2040 (PEP2040).
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Oprócz wymienionych dokumentów, z którymi przedmiotowa strategia
jest spójna należy wspomnieć o zbieżności z założeniami jakie dotyczą
dokumentów będących w trakcie opracowania.
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (projekt)
1. Jakościowy, innowacyjny rozwój gospodarki prowadzący do
zwiększenia jej produktywności, uwzględniający transformację cyfrową
kraju i społeczeństwa;
2. Zielona transformacja gospodarki oraz rozwój zielonej, inteligentnej
mobilności;
3. Wzrost kapitału społecznego i jakości życia, w szczególności poprzez
zapewnienie poprawy stanu zdrowia obywateli oraz wyższej jakości
edukacji i umiejętności dostosowanych do potrzeb nowoczesnej
gospodarki.
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (projekt, wersja 1),
zgodność z celami polityki:
1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu
innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz
regionalnej łączności cyfrowej
2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca
w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej,
zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym,
łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania
ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności
miejskiej
3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności
4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca
włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych
(EFRR)
5. Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego
i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów i inicjatyw
lokalnych
Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do roku 2030 (wersja robocza
w trakcie uzgodnień)
1. Bezpieczna Aglomeracja Opolska
2. Dostępna Aglomeracja Opolska
3. Zeroemisyjna Aglomeracja Opolska
4. Czysta Aglomeracja Opolska
5. Aglomeracja Opolska dostosowana do wyzwań
6. Aglomeracja Opolska otwarta na mieszkańca
7. Aglomeracja Opolska - dziedzictwo i tradycja
8. Aglomeracja Opolska - współpraca i partnerstwo
Wszystkie wymienione powyżej dokumenty będące strategiami
w kształcie ostatecznym, jak również dokumenty będące w fazie projektu
odznaczają się wysokim stopniem spójności celów z dokumentem
strategii Popielów 2030. Oznacza to, że realizacja przedmiotowej
strategii przyczynia się do osiągnięcia celów stawianych w tych
dokumentach oraz stanowi ważny element rozwoju regionu i kraju.
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Monitoring i ewaluacja
W procesie wdrażania kluczowym elementem jest proces realizacji
założeń, a w związku z tym konieczne są czynności związane
zmonitorowaniem przebiegu oraz ewaluacja. Poprzez gromadzenie
i analizę danych, wprowadzony zostanie system stałej kontroli i oceny
efektów realizacji ustaleń strategii. Takie podejście pozwala
wyeliminować ewentualne nieprawidłowości oraz w przypadku ich
wystąpienia zapobiegać negatywnym skutkom. Proces ten polegać
będzie na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji
ilościowych oraz jakościowych na temat stanu realizacji w aspekcie
rzeczowym, a także 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.
Wnioski z analiz będą wykorzystywane w bieżącej pracy Urzędu Gminy
w Popielowie oraz w procesie aktualizacji strategii.
Wdrażając strategię, gmina będzie dbała o dobrą współpracę
z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi, ale również z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego oraz administracją rządową. Dodatkowo gmina Popielów
będzie aktywnie uczestniczyć w konsultacjach innych strategii
przyjmowanych przez podmioty z jej otoczenia, do których należy.
Jednocześnie wszystkie zadania zaplanowane do realizacji i wymagające
wieloletnich inwestycji będą uwzględniane w Wieloletniej Prognozie
Finansowej w trakcie jej uchwalania i aktualizacji. Dodatkowo gmina
będzie dążyć do wprowadzenia rozwiązań związanych z inteligentnym
zarządzaniem, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjnokomunikacyjne. Narzędzia te zapewnią sprawną pracę urzędu gminy,
jednostek podległych, ale również wpłyną na ochronę środowiska
i możliwości pomiaru jakości życia w gminie.
W celu pozyskania dodatkowego finansowania na zaplanowane działania
samorząd będzie pozyskiwał środki z funduszy zewnętrznych –
programów regionalnych, krajowych oraz unijnych. Aby osiągnąć
zakładane cele planuje się aktywne włączenie szerokiego grona
interesariuszy łącząc kompetencje i fundusze na rzecz rozwoju. Dzięki
temu pojawi się efekt internalizacji, czyli identyfikacji celów
strategicznych jako celów własnych, co w praktyce przekłada się
na większą skuteczność realizowanych działań.
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Wartości docelowe wskaźników realizacji celów operacyjnych

Cel operacyjny

Wskaźnik

Wartość bazowa

Wartość
docelowa

Rok osiągnięcia

Metodologia
monitoringu

…
1.3. Gospodarka
o obiegu
zamkniętym
…
2.1. Dostępność
służby zdrowia
…

W ramach prac nad strategią przewidziano analizę ex-ante, której celem
jest weryfikacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności
realizacji strategii rozwoju. Czynność ta następuje przed przyjęciem
dokumentu. Pomimo, że ustawodawca nie nakłania do prowadzenia
ewaluacji w trakcie realizacji, to rekomenduje się jej przeprowadzenie,
jak również po jej zakończeniu.
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Wytyczne do sporządzania
dokumentów wykonawczych
Realizacja strategii pociąga za sobą konieczność zarządzania zapisami
wielu dokumentów strategicznych. Wraz z realizacją strategii konieczne
staje się zwrócenie uwagi na spójność zapisów w zakresie całości
dokumentacji strategicznej w gminie.

Rekomendacje do opracowania dokumentów wykonawczych
Dokument

Rekomendacje

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy

Dokument opracowany w roku 2015 został zaktualizowany w roku 2017
i przyjęty uchwałą nr XXXV/294/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 17 maja
2018 r. Proponowana strategia w znakomitej większości jest zgodna
z przyjętym wtedy dokumentem niemniej szczegółowe zapisy odnoszące
się do konkretnych projektów mogą powodować, że będzie konieczne jego
zaktualizowanie.

Miejscowe Plany
Zagospodarowania
Przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny zostać
zaktualizowane w kierunku uwypuklenia działań zwiększających rolę
potencjału turystycznego, gospodarczego i infrastruktury społecznej.

Program Ochrony Środowiska dla
Dokument zgodny, choć z uwagi na perspektywę obowiązywania
Gminy Popielów na lata 2016-2020 rekomenduje się przeprowadzenie prac nad nowym dokumentem.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Popielów

Dokument zgodny co do zasady, choć z uwagi na perspektywę
obowiązywania i nowe wyzwania wskazane w strategii rekomenduje się
przeprowadzenie prac nad nowym dokumentem.

Założenia do Planu Zaopatrzenia
w Ciepło, Energię Elektryczną
i Paliwa Gazowe dla Gminy
Popielów na lata 2012-2027

Dokument opracowany w 2012 roku w momencie obowiązywania
poprzednich założeń strategicznych na poziomie UE i kraju. Z uwagi na
konieczność dostosowania zapisów do aktualnych wymagań wskazuje się
jego aktualizację.

Gminny Program Opieki nad
Zabytkami Gminy Popielów na lata
2016-2019

Dokument zgodny, choć z uwagi na perspektywę obowiązywania
rekomenduje się przeprowadzenie prac nad nowym dokumentem.
Program sporządza się na okres 4 lat.

Strategia Rozwoju Oświaty
w Gminie Popielów

Dokument obejmujący odległą perspektywę rozwoju gminy. Rekomenduje
się przeprowadzenie prac nad nowym dokumentem.

Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy
Popielów na lata 2016-2025

Dokument zgodny niemniej przeprowadzenie prac w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji będzie wymuszał przeprowadzenie prac
aktualizujących.

Gminny Program Rewitalizacji

Brak. Rekomenduje się przeprowadzenie prac nad tym dokumentem.

Wieloletnia prognoza finansowa

Dokument zgodny ze strategią, aktualizowany na bieżąco.
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Ramy finansowe i potencjalne źródła
finansowania
Gmina podejmując się działań strategicznych powinna być pewna, że na
planowane działania będzie dysponować źródłem finansowania. Aby
móc precyzyjnie określić szanse i możliwości jej realizacji konieczne jest
przeanalizowanie dotychczasowego stanu finansów jednostki.
Przeprowadzone prace w tym zakresie i porównania z gminami
o podobnej charakterystyce wskazują, że kondycja finansowa jest na
dobrym poziomie i spełnia wszelkie wymagania stawiane w aktach
prawnych. Rokrocznie Uchwała Budżetowa uzyskuje pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej, która szczegółowo weryfikuje
spełnienie wymagań w tym zakresie i sprawdza poprawność przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej działań inwestycyjnych
i prorozwojowych. Zakłada się, że realizacja projektów na realizację
przedmiotowej strategii będzie się odbywać na podstawie montażu
finansowego łączącego ze sobą różne źródła finansowania. O skali
zaangażowania i aktywności niech świadczy fakt, że w trakcie realizacji
prac nad strategią na terenie gminy realizowane były 53 projekty oraz
zaplanowano realizację kolejnych 25 przedsięwzięć identyfikowanych
jako kluczowe. Wszystkie te przedsięwzięcia z udziałem finansów gminy
znalazły swoje miejsce w WPF.

Źródła fiansowania strategii Popielów 2030

Źródła
finansowania
projektów
rozwoju

Oprócz działań infrastrukturalnych o charakterze instytucjonalnym, które
mają kluczowe znaczenie do tworzenia bazy niezbędnej do rozwoju
gminy, przewiduje się konieczność zrealizowania szeregu innych działań,
które niemożliwe są do wyspecyfikowania (opisania precyzyjnymi
parametrami projektowymi) na obecnym etapie. Niemniej nie oznacza
to, że działania takie nie będą miały istotnego wpływu na rozwój gminy,
a wręcz przeciwnie, wydaje się, że będą ważnym spoiwem łączącym
wszystkie działania rozwojowe ze sobą. Do obszarów działań
inwestycyjnych zaliczyć należy inwestycje w infrastrukturę indywidualną
(wsparcie działań inwestycyjnych osób i podmiotów lokalnych) oraz
wsparcie rozwoju kompetencji (zarówno mieszkańców jak i kadr
lokalnych).
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Kluczowe inwestycje do realizacji, wyłonione podczas prac nad
strategią

Lp.

Tytuł projektu

Zakres

Realizator

Możliwa
wartość
[PLN]

Termin
realizacji

Kierunki
działań

1.

Przebudowa i
doposażenie
pomieszczeń
budynku domu
kultury w
Popielowie wraz z
zagospodarowanie
m terenu wokół
budynku oraz
budowa świetlic w
Nowych
Siołkowicach I
Kuźnicy Katowskiej

Przebudowa i remont
pomieszczeń ośrodka
kultury, biblioteki
publicznej.
Likwidacja barier
architektonicznych (w tym
budowa windy), stworzenie
zaplecza kuchennego,
zagospodarowanie terenu
wokół obiektu, w tym
budowa placu zabaw.
Wymiana źródła ciepła.
Budowa nowych świetlic w
Nowych Siołkowicach I
Kuźnicy Katowskiej wraz
zagospodarowaniem terenu.

Gmina
Popielów

5 549 500

2021-2024

2.2.3.

2.

Poprawa
infrastruktury
społecznej w
gminie Popielów
poprzez
przebudowę
zapewniającą
poprawę
efektywności
energetycznej
Ośrodka Pomocy
Społecznej w
Popielowie

Likwidacja barier
architektonicznych przebudowa układów
komunikacyjnych wraz z
przynależnymi
pomieszczeniami, budowa
wind wraz z
zagospodarowaniem
terenu (dojście, dojazd).
Modernizacja pomieszczeń
wraz z wyposażeniem.
Wymiana źródła ciepła

Gmina
Popielów

2 167 096

2021-2027

2.3.1.

Modernizacja wraz
z rozbudową
oczyszczalni
ścieków w Starych
Siołkowicach

Modernizacja z rozbudową/
przebudową oczyszczalni
ścieków zwiększającą w
szczególności jej wydajność
z obecnej wydajności
oczyszczalni Q=600 m3/
dobę do Qśrd=1200 m3/
dobę i Qmaxd=1460 m3/
dobę

Gmina
Popielów

13 500 000

2021-2024

1.4.3.

4.

Modernizacja
obiektów
sportowych na
terenie gminy
Popielów i
rekreacyjnych w
gminie Popielów

Budowa nowego pasywnego
obiektu klubowego dla
drużyn sportowych w
Karłowicach, przebudowa
wraz z poprawą
efektywności energetycznej
obiektów klubowych w
Popielowie i Starych
Siołkowicach. Modernizacja
terenów rekreacyjnych i
paców zabaw na terenie
gminy Popielów

Gmina
Popielów

5 875 971

2021-2027

1.1.3.

5.

Rozwój system
ochrony zdrowia
poprzez modernizacje
ośrodków zdrowia w
Starych Siołkowicach I
Karłowicach

Modernizacja ośrodków
zdrowia w Starych
Siołkowicach I Karłowicach I
dostosowanie ich do potrzeb
osób o szczególnych
potrzebach

Gmina
Popielów

820 000

2021-2027

2.1.2.

3.
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Tytuł projektu

Zakres

Realizator

Możliwa
wartość
[PLN]

Termin
realizacji

Kierunki
działań

6.

Nowoczesne i
energooszczędne
oświetlenie
drogowe i uliczne w
Gminie Popielów

Wymiana istniejącego
oświetlenia ulicznego na
oświetlenie LED wraz z
uzupełnieniem oświetlenia
na terenie całej gminy z
wykorzystaniem
inteligentnego systemu
oświetleniowego

TAURON,
Gmina
Popielów

5 417 749

2021-2026

1.1.2.

7.

Budowa parkingów
wraz z
oświetleniem i
infrastrukturą dla
niepełnosprawnych
na kąpielisku w
Nowych
Siołkowicach

Budowa parkingów wraz z
oświetleniem i
infrastrukturą
umożliwiającą korzystanie
z kąpieliska osobom
niepełnosprawnym

Gmina
Popielów

462 600

2021-2027

1.1.3.

8.

Zwiększenie
dostępności do
transportu
publicznego w
gminie Popielów –
rozwój połączeń
kolejowych

Uzupełnienie istniejącej
sieci połączeń PKS.
Zwiększenie częstotliwości
połączeń oraz tworzenie
nowych połączeń kolejowych

Gmina
Popielów,
Województwo Opolskie

866 838

2021-2027

3.1.3.

9.

Zwiększenie
dostępności do
transportu
publicznego w
gminie Popielów –
rozwój sieci
połączeń
transportu
autobusowego

Uzupełnienie istniejącej
sieci połączeń PKS w formie
„Gminbusów” – ich zakupu
lub wynajmu. Zwiększenie
częstotliwości połączeń
oraz tworzenie nowych
połączeń

Gmina
Popielów,
Województwo Opolskie

866 838

2021-2027

3.1.3.

Poprawa
efektywności
energetycznej oraz
dostosowanie
przedszkoli w gminie
Popielów do potrzeb
osób
niepełnosprawnych
wraz z
wyposażeniem
gwarantującym
wysoką jakość
kształcenia

Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach
przedszkoli w Karłowicach,
Starych SIołkowicach i
Popielowie oraz likwidacja
barier architektonicznych przebudowa układów
komunikacyjnych wraz z
przynależnymi
pomieszczeniami, budowa
wind wraz z
zagospodarowaniem terenu
(dojście, dojazd) w
Przedszkolach w
Karłowicach, Popielowie i
Starych Siołkowicach.
Modernizacja pomieszczeń
wraz z wyposażeniem
gwarantującym wysoką
jakość kształcenia, również w
systemie zdalnym

Gmina
Popielów

4 876 200

2021-2027

1.2.1.
2.4.3.

Lp.

10.
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Tytuł projektu

Zakres

Realizator

Możliwa
wartość
[PLN]

Termin
realizacji

Kierunki
działań

11.

Zakup
samochodów
pożarniczych oraz
sprzętu
niezbędnego w
ratownictwie

Zakup ciężkiego pojazdu
gaśniczo-terenowego oraz
pojazdu gaśniczego
uterenowionego na
potrzeby OSP Karłowice i
OSP Popielów, zakup
agregatu o wysokiej
wydajności pow. 10 KW,
zakup kamery termowizyjnej

Gmina
Popielów

2 383 806

2021-2027

2.3.3.

12.

Przebudowa
skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr
458 zdrogą
wojewódzką nr 457
i powiatową nr
1149 O KarłowicePopielów w
Popielowie

Przebudowa skrzyżowania
drogi wojewódzkiej nr 458 z
drogą wojewódzką nr 457 i
powiatową nr 1149 O
Karłowice-Popielów w
Popielowie

Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu,
Zarząd Dróg
Powiatowych
w Opolu,
Gmina
Popielów

5 000 000

2021-2027

1.1.2.

13.

Przebudowa
skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr
457 zdrogą
wojewódzką nr 462
i powiatową nr
1190 O (Stobrawa
do DP 1348) w
Stobrawie wraz z
sygnalizacją świetlną

Przebudowa skrzyżowania
drogi wojewódzkiej nr 457 z
drogą wojewódzką nr 462 i
powiatową nr 1190 O
(Stobrawa do DP 1348) w
Stobrawie wraz z
sygnalizacją świetlną

Zarząd Dróg
Wojewódzkic
h w Opolu,
Zarząd Dróg
Powiatowych
w Opolu,
Gmina
Popielów

2 708 000

2021-2027

1.1.2.

Dostosowanie szkół
podstawowych w
gminie Popielów do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
wraz z
wyposażeniem
gwarantującym
wysoką jakość
kształcenia

Likwidacja barier
architektonicznych przebudowa układów
komunikacyjnych oraz
przynależnymi
pomieszczeniami, budowa
wind wraz z
zagospodarowaniem terenu
(dojście, dojazd).
Modernizacja pomieszczeń
wraz z wyposażeniem
gwarantującym wysoką
jakość kształcenia, w tym
sprzęt ICT umożliwiający
kształcenie w systemie
zdalnym

Gmina
Popielów

4 875 970

2021-2027

2.4.3.

Budowa ścieżek
rowerowych w
gminie Popielów

Budowa ścieżek rowerowych
wraz z punktowym
oświetleniem na odcinkach:
Popielów – Nowe Siołkowice
– Stare Siołkowice – Kaniów
– dł. ok. 10 km; Popielów –
Karłowice – dł. ok. 7 km;
Stare Siołkowice – Nowe
Siołkowice (dojazd do
kąpieliska) – 1,6 km; Popielów
– Lubienia (1,5 km)

Gmina
Popielów
wraz z
gminami
należącymi
do Stowarzyszenia
Aglomeracja
Opolska

18 528 702

2021-2027

1.1.1.

14.

15.
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Lp.

16.

Tytuł projektu

Zakres

Rozwój obiektów
instytucji kultury i
miejsc promocji
kultury w gminie
Popielów

Wymiana źródeł ciepła w
budynkach użyteczności
publicznej - Świetlica w
Lubieni,Kaniowie,
Kurzniach, Starych
Kolniach, Rybnej, Dom
Kultury w Karłowicach.
Wyposażenie świetlicy w
Kurzniach, Kaniowie,
Lubieni, Stobrawie, Rybnej
oraz, remont świetlicy w
Rybnej i Starych Kolniach
wraz z zagospodarowaniem
terenu obok świetlicy,
zagospodarowanie placów
wiejskich w Kuźnicy
Katowskiej i Popielowskiej
Kolonii poprzez rozwój i
doposażenie istniejącej
infrastruktury, stworzenie
bazy noclegowej w
świetlicy wiejskiej w
Kaniowie, Rybnej,
Lubieniach i Domu Kultury
w Karłowicach
Budowa targowiska przy
ul. Wolności w
Popielowie poprzez
utwardzenie terenu,
oświetlenie, budowę
przyłączy
wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz
toalet publicznych

Możliwa
wartość
[PLN]

Termin
realizacji

Gmina
Popielów

4 626 000

2021-2027

Gmina
Popielów

462 000 000

Realizator

Kierunki
działań

1.2.1.
2.2.3.

17.

Budowa placu
targowego w
Popielowie

18.

Tworzenie
infrastruktury,
przygotowanie i
uzbrojenie nowych
terenów
inwestycyjnych w
publiżu Doliny Odry
i Stobrawy pod
uprawę warzyw

Tworzenie infrastruktury,
przygotowanie i uzbrojenie
nowych terenów
inwestycyjnych w Dolinie
Odry i Stobrawy w tym
system retencji i
nawadniania pól pod
uprawę warzyw

Gmina
Popielów

4 626 000

2021-2027

3.1.2.

19.

Fotowoltaika na
budynkach
użyteczności
publicznej –
rozwiązania
kompleksowe w
kierunku
przeciwdziałaniu
zmianom
klimatycznym

Zapewnienie
kompleksowych rozwiązań
mających na celu ochronę
klimatu i przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym
polegających na montażu
na większości budynków
użyteczności publicznej (8
obiektów) paneli
fotowoltaicznych

Gmina
Popielów,
gminy
powiatu
opolskiego,
powiat
opolski,
województwo opolskie

2 300 000

2021-2027

1.2.1.
1.2.3.

Budowa gminnego
parku
sensorycznego w
Popielowie

Budowa w centrum
miejscowości Popielów
gminnego parku
sensorycznego i
bioróżnorodnościowego

Gmina
Popielów

655 000

2021-2027

20.

2021-2027

3.1.2.

1.4.1.
2.4.1.
2.4.2.

84

Gmina Popielów

Tytuł projektu

Zakres

Realizator

Możliwa
wartość
[PLN]

Termin
realizacji

Kierunki
działań

Rozbudowa
infrastruktury
drogowej wraz z
uzbrojeniem
terenów
inwestycyjnych i
mieszkaniowych w
Starych
Siołkowicach

Zadanie obejmuje budowę
strategicznej gminnej drogi
publicznej na odcinku
około 1,250 km wraz z
oświetleniem, przyległą
ścieżką rowerową i
infrastrukturą towarzyszącą
(sieć wod-kan i kanalizacja
deszczowa) łączącą
istniejące tereny
inwestycyjno-produkcyjne
przy w Starych
Siołkowicach z drogą
wojewódzką nr 457 relacji
Brzeg- Dobrzeń Wielki wraz
z rozbudową sieci wod-kan
jako uzbrojenie przyległych
terenów inwestycyjnych i
mieszkaniowych.

Gmina
Popielów

16 000 000

2021-2030

1.1.2.
1.4.4.
3.1.1.

22.

Cyfryzacja usług
publicznych w
gminie Popielów,
dostosowania ich
do potrzeb osób ze
szczególnymi
potrzebami wraz z
modernizacją
budynku gminnego
pod archiwum
zakładowe

Cyfryzacja usług
publicznych w gminie
Popielów wraz z
modernizacją budynku
gminnego pod archiwum
zakładowe, poprawa
dostępu mieszkańców do
cyfrowych gminnych usług
publicznych, poprawa
jakości stron
internetowych, portali
gminnych, w tym
zapewnienie wysokiej
jakości usług dla osób
niepełnosprawnych

Gmina
Popielów

1 850 000

2021-2030

3.4.1.
3.4.3.

23.

Modernizacja i
przebudowa budynku
publicznego –
Modernizacja
zajmowanego m.in. przez
budynku
sołectwo Stare Siołkowice i
publicznego w
OSP Stare Siołkowice celem
Starych
dostosowania ich do
Siołkowicach
potrzeb osób ze
poprzez
szczególnymi potrzebami,
dostosowanie ich
zapewnienie dostępu do
do potrzeb osób z
usług społcznoniepełnosprawności
kulturalnych wszystkim
ami
mieszkańcom
miejscowościom, w tym
osobom starszym

Gmina
Popielów

Lp.

21.

250 000

2021-2023

2.5.1.
2.3.2.
3.4.3.

85

Strategia Popielów 2030

Lp.

24.

25.

Tytuł projektu

Zakres

Realizator

Możliwa
wartość
[PLN]

Termin
realizacji

Utworzenie
mieszkań
wspomaganych/
chronionych w
Popielowie

Przebudowa i modernizacja
budynku gminnego na
potrzeby mieszkań
wspomaganych lub
chronionych dla osób
niesamodzilnych i/lub
potrzebujących wsparcia w
codziennym
funkcjonowaniu

Gmina
Popielów

360 000

2023-2030

Modernizacja i
przebudowa dróg
powiatowych
pomiędzy
Popielowem a
Kurzniami

Modernizacja i
przebudowa dróg
powiatowych nr 1149 O i
nr 1147 O pomiędzy
Popielowem a Kurzniami Powiat opolski
– Zarząd Dróg
łączącą istniejące tereny
Powiatowych,
inwestycyjno-produkcyjne
Gmina
oraz poprawa
Popielów
bezpieczeństwa poprzez
rozbudowę infrastruktury
turystycznej (pieszorowerowej)

19 500 000

2022-2030

Kierunki
działań

2.3.1.

1.1.2.

Prace nagrodzone w konkursie
plastycznym

„Stare Siołkowice
– miasteczko moich marzeń”
Joanna Żarkiewicz, lat 8

„Nowe Siołkowice
– miasteczko moich marzeń”
Marcin Żarkiewicz, lat 8

„Popielów
– najczęściej odwiedzane sklepy”
Adam Gnap, lat 9

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z terenu gminy Popielów z klas I-VIII (2 kategorie). Jego celem była promocja gminy oraz
przygotowanie samorządu do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030”

„Moja miejscowość, moja gmina
– mój świat dziś i za 10 lat”

„Popielów za 10 lat”
Barbara Bola, lat 10

„Stare Siołkowice dziś i za 10 lat”
Wiktoria Żarkiewicz, lat 10

„Plaża w Nowych Siołkowicach.
Moje dzieciństwo”
Dominik Sowa, lat 12

GMINA POPIELÓW
46-090 Popielów,
ul. Opolska 13,

KONTAKT
ug@popielow.pl
www.popielow.pl

Opolskie Centrum
Zarządzania Projektami Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
e-mail: biuro@oczp.pl
www.oczp.pl

