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Wstęp
Strategia rozwoju jest dokumentem wyznaczający najistotniejsze kierunku rozwoju jednostki
samorządu terytorialnego. Określa wizję, misję, założone obszary i cele strategiczne oraz pola
operacyjne, jak również wskazuje na otwarte kierunki rozwoju. Zalecenia Komisji Europejskiej mówią,
że każda jednostka samorządowa swoje działania, a zwłaszcza inwestycje finansowane ze środków Unii
Europejskiej, powinna podejmować w oparciu o jasno sformułowany plan długofalowego rozwoju. Jest
to istotne tym bardziej teraz, gdy rozpoczyna się kolejny okres programowania Funduszy Europejskich
na lata 2015-2022. Profesjonalne budowanie dokumentu strategicznego wymagało także wdrożenia
działań uspołeczniających (konsultacje z głównymi interesariuszami strategii).
Budując Strategię Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022 (dalej: SRGW 2015-2022)
przyjęto zasadę, że wszystkie zidentyfikowane kierunki działania powinny realizować zasady podejścia
obszarowego, tj. ukierunkowanego na realizację projektów zintegrowanych i partnerskich,
inkorporujących korzyści synergiczne, a za rozwój Gminy odpowiedzialność ponoszą nie tylko władze
samorządowe, ale także inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa, organizacje samorządowe
i mieszkańcy.
Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022 została opracowana w oparciu
o perspektywę wizji regionu w 2020 roku, podkreślając jego specyfikę i wskazując na indywidualne
rozwiązania, odpowiednie do jego charakterystyki, wyzwań i potrzeb. Przedłożona strategia będzie
zatem dokumentem pomocnym przy realizacji wyznaczonych perspektywicznych kierunków rozwoju
regionu, dążeniu do osiągnięcia najważniejszych celów. Strategia jest dokumentem programowym,
który określa cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów. Takie podejście zgodne jest
z zasadami przygotowywania dokumentów strategicznych, w których wskazuje się wyłącznie kluczowe
obszary interwencji.
Niniejszy dokument składa się z części programowej, stanowiącej najważniejszy rezultat
procesu budowania Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022, zawierającej wizję, misję,
obszary strategiczne i cele strategiczne, oraz pola operacyjne i otwarty katalog kierunków działania.
Część programowa zawiera również wskazanie źródeł finansowania, analizę spójności strategii
z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu oraz szczegółową procedurę monitorowania, ewaluacji
i aktualizacji strategii. Integralnym elementem strategii są załączniki:
1.

Załącznik nr 1. Sytuacja społeczno-gospodarcza.

2.

Załącznik nr 2. Analiza SWOT.

3.

Załącznik nr 3. Raport z badania ankietowego.

4.

Załącznik nr 4. Informacja z konsultacji społecznych.
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1. Metodologia
Proces budowy Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022 przebiegał wieloetapowo:
1.

Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej – celem było stworzenie obrazu obecnej sytuacji
gminy w aspektach społecznych i gospodarczych, a także ocena potencjału rozwojowego. Efektem
prac zespołu było powstanie diagnozy, opisującej podstawowe uwarunkowania rozwojowe gminy.
Dokument został opracowany w oparciu o dane zastane, pozyskane m.in. z Banku Danych
Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Gminy w Walce oraz innych jednostek.

2.

Badanie ankietowe mieszkańców Gminy Walce – celem było uzyskanie jak najszerszych
informacji od mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych
dotyczących poziomu jakości życia, warunków rozwoju działalności, identyfikacji problemów oraz
kluczowych kierunków rozwoju obszaru. Każdy uczestnik badania miał także możliwość
wskazania konkretnego rozwiązania, propozycji zadania do realizacji w okresie 2015-2022 na
terenie gminy.

3.

Analiza mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń jej rozwoju (analiza SWOT) – celem
było przeanalizowanie obecnych mocnych i słabych stron gminy a także szans i zagrożeń istotnych
z punktu widzenia jego dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Analiza SWOT została
podzielona na obszary tematyczne, tj.: przestrzeń, infrastruktura i usługi publiczne; mieszkańcy,
trzeci

sektor;

przedsiębiorczość,

turystyka,

współpraca

zewnętrzna.

Analizę

SWOT

przeprowadzono między innymi w trakcie warsztatów strategicznych.
4.

Przygotowanie projektu planu strategicznego – celem była identyfikacja kierunków rozwoju
Gminy Walce na lata 2015-2022 w podziale na obszary i cele strategiczne, pola operacyjne oraz
otwarte kierunki działania. Plan strategiczny powstał w oparciu o wcześniejsze analizy,
opracowania, materiały wypracowane w trakcie warsztatów, jak również w wyniku badania
ankietowego mieszkańców. Projekt strategii został opracowany także w oparciu o założenia w
dokumentach strategicznych wyższego szczebla tj. powiatowego, wojewódzkiego, krajowego oraz
europejskiego.

5.

Opracowanie procesu monitorowania, ewaluacji i aktualizacji strategii – celem było opracowanie
zasad monitorowania i ewaluacji celów i realizacji poszczególnych kierunków działań oraz
aktualizowania dokumentu.
Podstawą wyznaczania strategii rozwoju Gminy Walce jest określenie misji i wizji oraz

wyznaczenie obszarów strategicznych i pól operacyjnych, a także przypisanie im celów strategicznych.
Do każdego pola operacyjnego rekomendowano proponowane kierunki działania. Okres
obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Walce to przedział lat 2015-2022.
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Rysunek 1 Podstawowe definicje

określa nadrzędny cel, któremu ma służyć opracowanie,
Misja

uspołecznienie i wdrożenie SRGW 2015-2022

kreuje docelowy obraz obszaru pozwalający efektywnie
Wizja

realizować wyznaczoną misję

określają kluczowe priorytety niezbędne dla osiągnięcia

Obszary
strategiczne

Pola
operacyjne

Kierunki
działania

wizji SRGW 2015-2022 i realizacji wyznaczonej misji oraz
wskazują na cele strategiczne

stanowią wiązki kierunków działań i zostały wyznaczone
dla realizacji celów strategicznych

definiują kierunki działań niezbędne dla realizacji
poszczególnych celów operacyjnych

Źródło: Opracowanie własne.
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2. Wizja i misja
2.1. Wizja
Na potrzeby opracowania niniejszej Strategii wizja Gminy Walce zdefiniowana została w następujący
sposób:

Gmina Walce to wielofunkcyjny obszar konkurencyjnego rolnictwa,
rozwijającej się przedsiębiorczości i usług turystycznych.
Gmina Walce to ekologiczne i przyjazne środowisko życia o
wysokim standardzie infrastruktury i usług publicznych wspierające
mieszkańców w realizacji ich aspiracji osobistych, społecznych i
zawodowych.
Wizja precyzyjnie określa pożądane cechy Gminy Walce oraz precyzuje kluczowe wartości Strategii.
Wizja została sformułowana w możliwie jak najbardziej przystępny sposób, tak aby przekaz był
czytelny dla każdego odbiorcy.

2.2. Misja
Na potrzeby opracowania niniejszej Strategii misja Gminy Walce zdefiniowana została w następujący
sposób:

Gmina Walce prowadzi politykę rozwoju zgodną z potrzebami i
aspiracjami mieszkańców oraz wspiera rozwój rolnictwa,
przedsiębiorczości i usług turystycznych.
Gmina Walce dąży do zapewnienia jak najwyższych standardów
infrastruktury i usług publicznych z poszanowaniem zasad ekologii.
Misja precyzyjnie wskazuje cel działania Gminy Walce oraz precyzuje kluczowe obszary Strategii.
Misja została sformułowana w możliwie jak najbardziej przystępny sposób, tak aby przekaz był czytelny
dla każdego odbiorcy.
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3. Założenia strategiczne
3.1. Logika założeń strategicznych
Dla efektywnej realizacji misji i osiągnięcia wizji przyjęto do realizacji cztery obszary strategiczne, tj.
1.

Potencjał endogeniczny.

2.

Infrastruktura techniczna i społeczna.

3.

Usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców.

4.

Współpraca i promocja.

Wskazanym obszarom strategicznym przypisano katalog pól operacyjnych wraz z proponowanymi
kierunkami działania. Wszystkie proponowane kierunki działania jako wynik prac warsztatowych mogą
i powinny być katalogiem otwartym. W założonym horyzoncie czasowym mogą pojawić się idee,
projekty, działania, które nie zostały uwzględnione w zaproponowanych kierunkach działania.
Podstawowym kryterium spójności z przedmiotową strategią będzie przyczynianie się do realizacji
danego celu strategicznego. Możliwość realizacji danego kierunku działania nie będzie wynikała z
ujęcia danej aktywności wprost w zapisach strategii ale z wykładni spójności.
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Tabela 1 Matryca SRGW 2015-2022
Obszar strategiczny

Cel strategiczny

Pole operacyjne
Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze

Potencjał endogeniczny1

Gospodarcze wykorzystanie zasobów Gminy Walce

Turystyka i rekreacja
Dziedzictwo kulturowe i zasoby kultury oraz dziedzictwo
przyrody
Gospodarka wodno-ściekowa i odpadami
Tereny inwestycyjne
Gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła energii

Infrastruktura techniczna i społeczna

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości spójnej i
podnoszącej standard życia infrastruktury

Infrastruktura transportowa
Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Infrastruktura opieki nad osobami zależnymi
Rewitalizacja i mieszkalnictwo
Bezpieczeństwo publiczne
Wsparcie rodziny, wsparcie młodych małżeństw, polityka
prorodzinna
Wysoka jakość i dostępność edukacji na wszystkich etapach
kształcenia

Usługi na rzecz mieszkańców i
przedsiębiorców

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług

Aktywne i zdrowe społeczeństwo
Włączenie społeczne
Przedsiębiorczość i zatrudnienie
E-usługi

1

Wewnętrzny.
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Doskonalenie kadr administracji publicznej
Aktywizacja partnerów społecznych
Współpraca i promocja

Wzrost partycypacji społecznej i intensywności relacji
partnerskich

Współpraca sektorowa/ międzysektorowa i zewnętrzna
Promocja Gminy Walce

Źródło: Opracowanie własne.
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3.2. Obszar strategiczny nr 1 Potencjał endogeniczny2
Celem obszaru strategicznego nr 1 Potencjał endogeniczny jest gospodarcze wykorzystanie zasobów
Gminy Walce, w tym głównie zidentyfikowanych najważniejszych silnych stron Gminy stanowiących
tak zwane przewagi konkurencyjne, tj.: rozwijające się rolnictwo; warunki przyrodnicze odpowiednie
do tworzenia oferty turystyki aktywnej, w tym weekendowej i agroturystyki oraz warunki kulturowe i
zasoby kulturalne odpowiednie do tworzenia oferty turystyki poznawczej i edukacyjnej.
Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego winien być realizowany poprzez
wzmacnianie specjalizacji rolnictwa (spójnie z założeniami Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020,
dalej PROW), rozwój rolnictwa zrównoważonego, w tym tworzenie i wykorzystanie obszarów
ekologicznych do wzmocnienia wielofunkcyjnego rolnictwa, różnicowanie funkcji wsi, rozwój
współpracy gospodarczej rolników i grup producentów rolnych oraz wspieranie współdziałania sektora
rolno-spożywczego z instytucjami otoczenie biznesu i sektorem badawczo-rozwojowym. Dla realizacji
w/w kierunków działania niezbędne będzie nawiązanie współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania
Odmian Roślin Uprawnych; Terenowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Krapkowicach; Agencją
Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.
Realizacja kierunków działania w ramach pól operacyjnych Turystyka i rekreacja oraz
Dziedzictwo kulturowe, zasoby kultury i dziedzictwo przyrody winno być realizowane w sposób
synergiczny i we współpracy z innymi samorządami, w tym przede wszystkim w ramach Aglomeracji
Opolskiej. Od jakości współpracy z innymi partnerami rozwoju uzależniona będzie w szczególności
realizacja działań związanych z wypracowaniem spójnej koncepcji szlaków, tras i ścieżek turystycznych
rowerowych/ pieszych/ konnych/ wodnych etc. oraz ich wytyczenie budowa/ modernizacja/
uporządkowanie/ oznakowanie, jak również współpraca w zakresie ich łączenia i promocji. Planuje się
także wsparcie i promocję rozwoju agroturystki jako naturalnego kierunku dla rozwoju
wielofunkcyjności obszaru, jak również opracowanie, wdrożenie i udostępnienie multimedialnego
informatora turystycznego gminy uwzględniającego przemyślaną i spójną koncepcję rozwoju turystyki.
Kluczowe będzie jednak przygotowanie innowacyjnej oferty turystyki poznawczej w oparciu o tradycję,
obyczaje, kulturę, wytwórczość obszarów wiejskich, uwzględniającej m.in. wizyty studyjne,
wydarzenia kulturalne, warsztaty, w tym opracowanie i realizacja koncepcji wydarzenia kulturalnego o
zasięgu ponadlokalnym nawiązującego do tradycji kulinarnej, obyczajów, twórczości i wytwórczości
wsi opolskiej. Dla realizacji w/w działań niezbędne będzie zaangażowanie mieszkańców oraz ścisła
współpraca z Lokalną Grupą Działania Kraina Św. Anny i Muzeum Wsi Opolskiej.

2

Potencjał wewnętrzny wynikający z zasobów Gminy Walce.

Rysunek 2 Obszar strategiczny nr 1 – logika interwencji
Pola operacyjne

1.1.

Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze

1.2.

Turystyka i rekreacja

1.3.

Dziedzictwo kulturowe i zasoby kultury
oraz dziedzictwo przyrody

Obszar
strategiczny nr 1
Potencjał
endogeniczny

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2 Obszar strategiczny nr 1 – wskaźniki produktu i rezultatu
Pole operacyjne

Wskaźniki produktu [P] i rezultatu [R]
Liczba zrealizowanych projektów doradczych w zakresie rolnictwa [P]

Rolnictwo i przetwórstwo rolnospożywcze

Liczba rozwiązań innowacyjnych wdrożonych do praktyki w sektorze
rolno spożywczym, będących wynikiem zrealizowanych projektów [R]
Liczba gospodarstw rolnych, które otrzymały wsparcie [R]
Liczba zrealizowanych projektów infrastrukturalnych w zakresie turystyki
i rekreacji [P]

Turystyka i rekreacja

Liczba zrealizowanych wydarzeń/ projektów miękkich z zakresu turystyki
i rekreacji [R]
Długość wybudowanych/ zmodernizowanych/ oznakowanych ścieżek/
szlaków i tras turystycznych [P]
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury turystyki [R]
Liczba zrealizowanych projektów infrastrukturalnych
dziedzictwa kulturowego i kultury [P]

Dziedzictwo kulturowe i zasoby kultury
oraz dziedzictwo przyrody

w

zakresie

Liczba zrealizowanych wydarzeń/ projektów miękkich z zakresu turystyki
kulturowej i poznawczej [P]
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury w zakresie
dziedzictwa kulturowego i kultury [R]
Liczba osób uczestniczących w zrealizowanych projektach z zakresu
turystyki kulturowej i poznawczej [R]

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 3 Obszar strategiczny nr 1 – proponowane kierunki działania
Proponowany kierunek działania

Podmiot odpowiedzialny

Podmiot wspierający

1.1.

– gospodarstwa rolne;
– Terenowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Krapkowicach;
– Centralnym Ośrodkiem Badania
Odmian Roślin Uprawnych
– LGD Kraina Św. Anny3;

– ARiMR4;;

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej prowadzące do
różnicowania funkcji wsi i tworzenia lokalnych rynków prac

1.1.

– gospodarstwa rolne;
– Terenowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Krapkowicach;
– LGD Kraina Św. Anny5;

– ARiMR6;;

Przekształcenia struktury agrarnej, promocja scalania gruntów
oraz zmiany zawodowe ludności w kierunku działalności
nierolniczej

1.1.

– gospodarstwa rolne;
– Terenowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Krapkowicach;

– ARiMR;

Wsparcie powstawania i rozwój grup producenckich w sektorze
przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rozwój współpracy
gospodarstw rolnych i sektora przetwórczego

1.1.

– gospodarstwa rolne;
– Terenowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Krapkowicach;

– ARiMR;

Wdrożenie polityki informacyjnej i doradztwa dla rolnictwa w
zakresie prowadzenia i rozwoju działalności rolniczej

1.1.

– Terenowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Krapkowicach;

– ARiMR;
– Gmina Walce;

Zwiększenie dostępności dróg transportu rolnego oraz rozwój
infrastruktury dróg publicznych z uwzględnieniem potrzeb
transportu rolnego

1.1.

– Gmina Walce;
– Powiat Krapkowicki

– gospodarstwa rolne;

Wypracowanie spójnej koncepcji szlaków, tras turystycznych i
ścieżek rowerowych/ pieszych/ konnych/ wodnych etc. oraz ich
wytyczenie
budowa/
modernizacja/
uporządkowanie/

1.2.

– Gmina Walce;
– Stowarzyszenia Aglomeracja
Opolska;

– przedsiębiorstwa;

Identyfikacja
potencjału
ekologicznej
i/
lub
wysokospecjalizowanej produkcji rolnej; promocja i wsparcie
rolnictwa ekologicznego i wyspecjalizowanego

LGD – lokalna grupa działania.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
5
LGD – lokalna grupa działania.
6
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3
4

Pole operacyjne

– LGD Kraina Św. Anny;
– sąsiadujące jednostki samorządu
terytorialnego;

oznakowanie, jak również współpraca w zakresie ich łączenia i
promocji
Opracowanie, wdrożenie i udostępnienie multimedialnego
informatora turystycznego gminy uwzględniającego przemyślaną
i spójną koncepcję rozwoju turystyki

1.2./ 1.3.

Rozwój agroturystyki, w tym gospodarstw kwalifikowanych
oferujących dodatkowe usługi turystyczne

1.2.

– Gmina Walce;
– sąsiadujące jednostki samorządu
terytorialnego;

– LGD Kraina Św. Anny;
– organizacje pożytku publicznego;
mieszkańcy;

– prywatni inwestorzy;

– LGD Kraina Św. Anny;

– Gmina Walce;
– Stowarzyszenia Aglomeracja
Opolska;
– LGD Kraina Św. Anny;
– sąsiadujące jednostki samorządu
terytorialnego;
– organizacje pozarządowe;
– mieszkańcy;

– Muzeum Wsi Opolskiej;

Przygotowanie innowacyjnej oferty turystyki poznawczej w
oparciu o tradycję, obyczaje, kulturę, wytwórczość obszarów
wiejskich, uwzględniającej m.in. wizyty studyjne, wydarzenia
kulturalne, warsztaty, w tym opracowanie i realizacja koncepcji
wydarzenia kulturalnego o zasięgu ponadlokalnym nawiązującego
do tradycji kulinarnej, obyczajów, twórczości i wytwórczości wsi
opolskiej

1.2./ 1.3.

Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (np.
siłownie zewnętrzne)

1.2.

– Gmina Walce;
– organizacje pozarządowe;
– mieszkańcy;

– LGD Kraina Św. Anny;
–

1.3.

– Gmina Walce;
– Stowarzyszenia Aglomeracja
Opolska;
– LGD Kraina Św. Anny;

– sąsiadujące jednostki samorządu
terytorialnego;

Zachowanie, ochrona, udostępnianie, przyjazne wykorzystanie,
promocja budynków, obiektów i przestrzeni dziedzictwa
kulturowego
Źródło: Opracowanie własne.
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3.3. Obszar strategiczny nr 2 Infrastruktura techniczna i społeczna
Celem obszaru strategicznego nr 2 Infrastruktura techniczna i społeczna jest zapewnienie dostępu do
wysokiej jakości spójnej i podnoszącej standard życia infrastruktury.
Rysunek 3 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji
Pola operacyjne

2.1.

Gospodarka wodno-ściekowa i odpadami

2.2.

Tereny inwestycyjne

2.3.

Gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła
energii

2.4.

Infrastruktura transportowa

2.5.

Infrastruktura edukacyjna i sportowa

2.6.

Infrastruktura opieki nad osobami zależnymi

2.7.

Rewitalizacja i mieszkalnictwo

2.8.

Bezpieczeństwo publiczne

Obszar
strategiczny nr 2

Infrastruktura
techniczna i
społeczna

Źródło: Opracowanie własne.

Podjęte zostaną działania zmierzające do racjonalnego i ekologicznego wykorzystania zasobów
gminy, w tym dokończenia zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową a rozpoczętych w ramach
prowadzonej w poprzednich latach polityki środowiskowej oraz działania zmierzające do wdrożenia
rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej i szerszego zastosowania odnawialnych źródła energii, jak
również poprawy bezpieczeństwa publicznego. Dla realizacji w/w działań niezbędne będzie
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współdziałanie i zaangażowanie samorządu gminnego; jednostek organizacyjnych Gminy Walce;
Nadleśnictwa Prószków; Lokalnej Grup Działania Kraina Św. Anny; organizacji mieszkańców oraz
przedsiębiorstw. W przypadku realizacji inwestycji związanych z energetyką odnawialną niezbędna
będzie współpraca z inwestorami prywatnymi.
Istotnym

kierunkiem

rozwoju

będzie

także

zagwarantowanie

większej

spójności

infrastrukturalnej w wymiarze transportowym, społecznym i edukacyjnym. Uzupełnieniem tychże
działań będzie podnoszenie jakości i estetyki przestrzeni publicznej i rozwój funkcji mieszkalnych. Dla
realizacji w/w działań niezbędne będzie współdziałanie i zaangażowanie samorządu województwa,
samorządu powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego, Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, samorządu gminnego i jednostek organizacyjnych Gminy Walce.
Zaplanowano także działania związane z wytyczeniem, uzbrojeniem i promocją terenów pod
zabudowę inwestycyjną.
Tabela 4 Obszar strategiczny nr 2 – wskaźniki produktu i rezultatu
Pole operacyjne

Gospodarka wodno-ściekowa i
odpadami

Wskaźniki produktu [P] i rezultatu [R]
Długość wybudowanej/ zmodernizowanej/ sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej [P]
Długość wybudowanej/ zmodernizowanej/ sieci wodociągowej [P]
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury w zakresie ochrony
środowiska [R]
Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych [P]

Tereny inwestycyjne

Liczba przedsiębiorstw działających na terenach inwestycyjnych [R]
Liczba projektów zrealizowanych z zakresu odnawialnych źródeł energii
[P]

Gospodarka niskoemisyjna i OZE

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujących OZE [R]
Produkcja energii cieplnej
wykorzystujących OZE [R]

z

nowo

wybudowanych

instalacji

Liczba zrealizowanych projektów z zakresu infrastruktury drogowej [P]
Infrastruktura transportowa

Całkowita długość nowych dróg [R]
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [R]
Liczba zrealizowanych projektów infrastrukturalnych w jednostkach
edukacyjnych [P]

Infrastruktura edukacyjna i sportowa

Liczba zakupionego sprzętu badawczo-laboratoryjnego, multimedialnego,
TiK dla jednostek edukacyjnych [P]
Liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury i zakupionego
wyposażenia [R]

Infrastruktura opieki nad osobami
zależnymi

Liczba zrealizowanych projektów infrastrukturalnych w zakresie opieki
społecznej [P]
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury opieki społecznej i
ochrony zdrowia [R]
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Rewitalizacja i mieszkalnictwo

Liczba zrealizowanych
mieszkalnictwa [P]

projektów

infrastrukturalnych

w

zakresie

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury w zakresie
mieszkalnictwa [R]
Liczba wdrożonych narzędzi z zakresu bezpieczeństwa publicznego [P]

Bezpieczeństwo publiczne

Liczba zrealizowanych projektów z zakresu bezpieczeństwa publicznego
[P]
Liczba ludności odnoszącej korzyści w ramach projektów z zakresu
bezpieczeństwa publicznego [R]

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 5 Obszar strategiczny nr 2 – proponowane kierunki działania
Proponowany kierunek działania

Pole operacyjne

Podmiot odpowiedzialny

Podmiot wspierający

– Gmina Walce;
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieci wodociągowej oraz
sieci tranzytowej

2.1.

– Samorządowy Zakład Budżetowy
Wodociągi i Kanalizacja w
Walcach;
– Związek Gmin Aqua Silesia;
– Gmina Walce;

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury uzdatniania wody oraz
przesyłu wody

2.1.

– Samorządowy Zakład Budżetowy
Wodociągi i Kanalizacja w
Walcach;
– Gmina Walce;

Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sieci
kanalizacji sanitarnej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na
obszarze nieskanalizowanych sołectw oraz rozbudowa i
modernizacja kanalizacji deszczowej

2.1.

Prowadzenie działań melioracyjnych gruntów rolnych oraz dla
poprawy stosunków wodnych

2.1.

– Gmina Walce;

Wytyczenie, uzbrojenie i promocja terenów pod zabudowę
inwestycyjną

2.2.

– Gmina Walce;

Podniesienie efektywności energetycznej budynków/ obiektów i
infrastruktury, w tym publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie
planu gospodarki niskoemisyjnej

2.3.

– Gmina Walce;

2.3.

– organizacje pożytku publicznego;
– jednostki organizacyjne
samorządu gminnego;
– Nadleśnictwo Prószków;

– LGD;
– Gmina Walce;

2.3.

– wspólnoty/ spółdzielnie
mieszkaniowe/ towarzystwa
budownictwa społecznego;
– przedsiębiorstwa

– Gmina Walce;
– LGD;

Opracowanie i wdrożenie kampanii promocyjno-informacyjnej w
zakresie odnawialnych źródeł energii (w tym rozproszonych –
prosument) oraz promocja postaw ekologicznych wśród
mieszkańców
Efektywność energetyczna
przedsiębiorstwach

w

sektorze

mieszkaniowym

i

– Samorządowy Zakład Budżetowy
Wodociągi i Kanalizacja w
Walcach;
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Identyfikacja możliwości budowy i efektywności wykorzystania
odnawialnych źródeł energii oraz pozyskanie inwestorów

2.3.

– Gmina Walce;
– inwestor prywatny;

– LGD;

Modernizacji układu dróg powiatowych, szczególnie tych które
bezpośrednio łączą teren gminy z układem drogowym wyższego
rzędu

2.4.

– Powiat Krapkowicki;

– Gmina Walce;

Budowa obwodnicy wsi Stradunia w pasie drogi krajowej DK45
oraz wsi Walce

2.4.

– GDDKiA;

– Powiat Krapkowicki;
– Gmina Walce;

Budowa/ przebudowa/ modernizacja wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i obiektami inżynieryjnymi dróg gminnych oraz
dojazdów do nowopowstających osiedli i domów jednorodzinnych

2.4.

– Gmina Walce;

Uspokojenie ruchu kołowego w strategicznych miejscach gminy
(w powiązaniu z koncepcją rewitalizacyjną przestrzeni), m.in.
wyznaczanie stref o ograniczonej prędkości; wyznaczenie stref
uprzywilejowujących pieszych i rowerzystów; organizacja miejsc
parkingowych

2.4.

– Gmina Walce;

Zwiększenie dostępności dróg transportu rolnego oraz rozwój
infrastruktury dróg publicznych z uwzględnieniem potrzeb
transportu rolnego

2.4.

– Gmina Walce;
– Powiat Krapkowicki

Systemowe rozwiązanie problemów transportu zbiorowego, w tym
komunikacja z obszarami sąsiednimi oraz aglomeracją opolską w
tym w zakresie dojazdu do centrów aktywności gospodarczej

– gospodarstwa rolne;

– Powiat Krapkowicki;
2.4.

– Stowarzyszenie Aglomeracja
Opolska

– Gmina Walce;

– Gmina Walce;
Upowszechnienie opieki instytucjonalnej/ środowiskowej/
alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3

2.5.

– inne podmioty świadczące usługi
opieki żłobkowej;

– Stowarzyszenia Aglomeracja
Opolska;

– organizacje pożytku publicznego;
Upowszechnienie i zwiększenie dostępności do edukacji
przedszkolnej poprzez tworzenie nowych miejsc w przedszkolach,
i rozwój alternatywnych form wychowania przedszkolnego oraz
doposażenie tychże placówek w sprzęt dydaktyczny, w tym do
wczesnej nauki przedmiotów matematyczno‐przyrodniczych,

2.5.

– Gmina Walce;
– Przedsiębiorcy będący organem
prowadzącym dla placówki
przedszkolnej;

– Stowarzyszenia Aglomeracja
Opolska;
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informatycznych, języków obcych i przedsiębiorczości oraz
wydłużenie czasu pracy przedszkoli
Doposażenie jednostek edukacji podstawowej i gimnazjalnej w
sprzęt i materiały dydaktyczne na potrzeby pracowni w tym m.in.
do
nauki
przedmiotów
matematyczno‐przyrodniczych,
informatycznych i języków obcych

2.5.

– Gmina Walce;

Budowa obiektów sportowych przy placówkach edukacyjnych

2.5.

– Gmina Walce;

Przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, w tym m.in.
budowa boiska sportowego przy boisku LZS Walce

2.5.

– Gmina Walce;

– Stowarzyszenia Aglomeracja
Opolska;

– Gmina Walce;
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego

2.6.

– Ośrodek Pomocy Społecznej;
– Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie;
– Ośrodek Pomocy Społecznej;

Organizacja form dziennej i / lub całodobowej opieki dla seniorów

2.6.

– Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie;
– organizacje pozarządowe;
– prywatni inwestorzy;

Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji lub
innego równoważnego dokumentu programującego działania
rewitalizacyjne

– organizacje pozarządowe;
2.7.

Uczestnictwo w procesach planowania, rozbudowy i modernizacji
infrastruktury technicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego i
bezpieczeństwa publicznego; przeciwdziałania zagrożeniom

– kościoły, związki wyznaniowe;
– instytucje kultury;
– mieszkańcy;

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w tym terenów zielonych,
obiektów małej architektury
Wytyczenie, uzbrojenie i promocja terenów pod zabudowę
mieszkaniową

– Gmina Walce;

– Gmina Walce;
2.7.

2.8.

– organizacje pozarządowe;
– mieszkańcy;

– Gmina Walce;

– inwestorzy prywatni;

– Gmina Walce;

– Krajowy System
Gaśniczy;

Ratowniczo-

– Państwowa Straż Pożarna;
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naturalnym i antropogenicznym;
naturalnych i alarmowania

monitoringu

– OSP7;

zagrożeń

– Ochotnicze Straże Pożarne;
– Nadleśnictwo Prószków ;
– Służba Policji;
– gminy powiatu krapkowickiego;

Wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczogaśniczy dla przeciwdziałania i likwidacji skutków katastrof oraz
doskonalenie procesów ratowniczo-gaśniczych OSP w ramach
specjalistycznych szkoleń

2.8.

Rozwój narzędzi monitoringu (strefy zamieszkania, obszary
aktywności publicznej)

2.8.

– Gmina Walce;

– Krajowy System
Gaśniczy;

– OSP;

– Państwowa Straż Pożarna;

Ratowniczo-

– Ochotnicze Straże Pożarne;
– Gmina Walce;

– Służba Policji;

Źródło: Opracowanie własne.

7

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna.
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3.4. Obszar strategiczny nr 3 Usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców
Celem obszaru strategicznego nr 3 Usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców jest zapewnienie
dostępu do wysokiej jakości usług umożliwiających mieszkańcom realizację ich aspiracji osobistych,
społecznych i zawodowych.
Rysunek 4 Obszar strategiczny nr 3 – logika interwencji
Pola operacyjne

3.1.

Obszar

Wsparcie rodziny, wsparcie młodych małżeństw,
polityka prorodzinna

3.2.

Wysoka jakość i dostępność edukacji na wszystkich
etapach kształcenia

3.3.

Aktywne i zdrowe społeczeństwo

3.4.

Włączenie społeczne

3.5.

Przedsiębiorczość i zatrudnienie

3.6.

E-usługi

3.7.

Doskonalenie kadr administracji publicznej

strategiczny nr 3

Usługi na rzecz
mieszkańców
i przedsiębiorców

Źródło: Opracowanie własne.

Tym samym planuje się podjąć działania:
–

podnoszące jakość i dostępność edukacji na wszystkich etapach kształcenia, w tym przede
wszystkim w zakresie kompetencji kluczowych (nauki języków obcych, nauk matematyczno‐
przyrodniczych i TIK oraz postaw kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości);

–

podnoszące jakość usług opieki zdrowotnej z ukierunkowanie na działania profilaktyki oraz
promocji i edukacji zdrowotnej zgodnie z potrzebami zdrowotnymi mieszkańców;
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–

rozwój instrumentów włączenia społecznego, głównie poprzez skierowanie usług
środowiskowych do grup wykluczonych oraz wymagających integracji, reintegracji i
aktywizacji;

–

promujące przedsiębiorczość, zatrudnienie;

–

rozwijające kompetencje samorządu w tym poprzez e-usługi i doskonalenie kadr administracji
publicznej.
Tabela 6 Obszar strategiczny nr 3 – wskaźniki produktu i rezultatu

Pole operacyjne

Wskaźniki produktu [P] i rezultatu [R]

Wsparcie rodziny, wsparcie młodych
małżeństw, polityka prorodzinna

Liczba działań/ instrumentów i projektów zrealizowanych w ramach
polityki prorodzinnej [P]
Liczba osób objętych działaniami/ instrumentami i projektami
zrealizowanymi w ramach polityki prorodzinnej [R]
Liczba zrealizowanych projektów edukacyjnych [P]

Wysoka jakość i dostępność edukacji na
wszystkich etapach kształcenia

Liczba uczniów uczestniczących w zrealizowanych projektach
edukacyjnych [R]
Liczba nauczycieli uczestniczących w zrealizowanych projektach
edukacyjnych [R]
Liczba osób uczestniczących w zrealizowanych projektach ochrony
zdrowia [R]

Aktywne i zdrowe społeczeństwo

Liczba dzieci uczestniczących w zrealizowanych projektach ochrony
zdrowia [R]
Liczba personelu medycznego uczestniczącego w zrealizowanych
projektach ochrony zdrowia [R]
Liczba zrealizowanych projektów w zakresie włączenia społecznego [P]
Liczba osób uczestniczących w zrealizowanych projektach włączenia
społecznego [R]

Włączenie społeczne

Liczba dzieci i seniorów uczestniczących w zrealizowanych projektach
włączenia społecznego [R]
Liczba seniorów uczestniczących w zrealizowanych projektach włączenia
społecznego [R]
Liczba
wdrożonych
przedsiębiorczość [P]

instrumentów

wspierających

lokalną

Liczba wdrożonych instrumentów wspierających zatrudnienie i rynek
pracy [P]
Przedsiębiorczość i zatrudnienie

Liczba osób uczestniczących w programach zatrudnienia [P]
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
zatrudnienia [R]
Liczba osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej [R]
Liczba podmiotów gospodarczych, które otrzymały wsparcie w ramach
wdrożonych instrumentów wspierających lokalną przedsiębiorczość [R]
Liczba wdrożonych e-usług [P]

E-usługi

Liczba osób korzystających z wdrożonych e-usług [R]
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Doskonalenie kadr administracji
publicznej

Liczba zrealizowanych projektów edukacyjnych i szkoleniowych
skierowanych do kadr administracji publicznej [P]
Liczba osób, które wzięły udział w zrealizowanych projektach
edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do kadr administracji
publicznej [R]

Źródło: Opracowanie własne.

23 | S t r o n a

Tabela 7 Obszar strategiczny nr 3 – proponowane kierunki działania
Proponowany kierunek działania

8

Pole operacyjne

Podmiot odpowiedzialny

Podmiot wspierający

Współpraca na rzecz rodziny i młodych małżeństw oraz
opracowanie systemu ulg finansowych i pozafinansowych
skierowanych do rodzin

3.1.

– Gmina Walce;
– Powiat Krapkowicki;
– Aglomeracja Opolska;

Rozbudowa/ modernizacja infrastruktury jednostek ochrony
zdrowia – zgodnie z potrzebami

3.2.

– Gmina Walce;

– jednostki edukacyjne;

Budowanie i realizacja programów edukacyjnych w zakresie
kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki
języków obcych, nauk matematyczno‐przyrodniczych i TIK8
oraz postaw kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości,
itp. na wszystkich etapach kształcenia

3.2.

– jednostki edukacyjne;

– Gmina Walce;

Opracowanie i realizacja programów pomocy stypendialnej dla
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in.
uczniowie niepełnosprawni, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni
przedwczesnym kończeniem nauki)

3.2.

– Gmina Walce;

– jednostki edukacyjne;
– organizacje pożytku publicznego;

Rozwój działań związanych z doradztwem zawodowym i
planowaniem ścieżki edukacyjnej na poziomie edukacji
gimnazjalnej

3.2.

– jednostki edukacyjne;
– Powiatowy Urząd Pracy;
– organizacje pożytku publicznego;

– Gmina Walce;

Promocja nauki na kierunkach zawodowych oraz edukacji
technicznej, udostępnianie wiedzy na temat kierunków
zamawianych; rozwój systemu praktyk i staży zawodowych

3.2.

– jednostki edukacyjne kształcenia
ponadgimnazjalnego;
– Powiatowy Urząd Pracy;

– Gmina Walce;
– Powiat Krapkowicki;
– przedsiębiorstwa;

Wprowadzenie szkoleń, doradztwa oraz innych form
podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników
pedagogicznych pod kątem kluczowych kompetencji uczniów
niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, tj. TIK,
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauczania
eksperymentalnego,
właściwych
postaw
uczniów
(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod

3.2.

– jednostki edukacyjne;

– Gmina Walce;

ICT – techniki informacyjne i komunikacyjne.
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zindywidualizowanego podejścia do ucznia oraz wykorzystania
narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną
na każdym etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów
niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych, zagrożonych
przedwczesnym kończeniem nauki)

Identyfikacja jednostek chorobowych oraz potrzeb zdrowotnych
specyficznych dla obszaru

Udział w budowaniu i realizacji kompleksowych populacyjnych
programów profilaktycznych skierowanych do różnych grup
docelowych (dzieci i młodzież; osoby aktywne na rynku pracy;
kobiety w okresie prokreacyjnym, seniorzy)

3.3.

–
–
–
–

3.3.

–
–
–
–

Kompleksowe działania integracji i aktywizacji społeczno‐
zawodowej;
zwiększenie
dostępu
do
poradnictwa
specjalistycznego oraz rozwój usług asystenckich i bytowych
m.in. dla osób/ rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym/ seniorów, osób samotnych oraz osób
niepełnosprawnych,

3.4.

Podnoszenie świadomości osób/ rodzin zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym/ seniorów oraz osób
niepełnosprawnych o dostępnych formach pomocy i doradztwa
specjalistycznego

3.4.

Diagnoza aspektów inicjacji alkoholowej i narkotykowej wśród
dzieci i młodzieży; zagrożenia przemocą w rodzinie, jak

3.3/ 3.4.

Gmina Walce;
gminy powiatu krapkowickiego;
Powiat Krapkowicki;
Stowarzyszenie Aglomeracja
Opolska;
– sąsiednie jednostki samorządu
terytorialnego;
– jednostki ochrony zdrowia;
Gmina Walce;
gminy powiatu krapkowickiego;
Powiat Krapkowicki;
Stowarzyszenie Aglomeracja
Opolska;
– sąsiednie jednostki samorządu
terytorialnego;
– jednostki ochrony zdrowia;

– Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna;
– Opolski Wojewódzki Oddział
Narodowego Funduszu Zdrowia;

– Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna;
– Opolski Wojewódzki Oddział
Narodowego Funduszu Zdrowia;

– Ośrodek Pomocy Społecznej;
– PCPR;
– organizacje pożytku publicznego;
– jednostki ochrony zdrowia;

– Ośrodek Pomocy Społecznej;
– PCPR;

– Gmina Walce;
– Powiat Krapkowicki;

– organizacje pozarządowe;

– Ośrodek Pomocy Społecznej;
– jednostki edukacyjnej;
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również zjawiska eurosieroctwa i ewentualne wdrożenie
programów profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu
życia; przemocy
Organizacja systemu wsparcia przedsiębiorczości, m.in.
poprzez wprowadzenie narzędzi doradczo-szkoleniowych i
mentorskich; wsparcie informacyjno-doradcze w zakresie
funduszy unijnych oraz preferencyjnych pożyczek; promocję
lokalnej przedsiębiorczości; wprowadzenie systemu ulg
finansowych i pozafinansowych dla nowopowstałych
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw generujących popyt na
pracę

3.5.

– LGD Kraina Św. Anny;
– Terenowy
Zespół
Doradztwa
Rolniczego w Krapkowicach;
– regionalne instytucje otoczenia
biznesu;

Promocja przechodzenia na własną działalność gospodarczą i
samozatrudnienia; wsparcie szkoleniowo-doradcze na rzecz
tworzenia nowych przedsiębiorstw i samozatrudnienia;
zwiększenie aktywizacji oraz mobilności zawodowej
mieszkańców

3.5.

– Gmina Walce;
– Powiatowy Urząd Pracy;

Wprowadzenie programów podnoszących kompetencje
zawodowe i rozwój doradztwa zawodowego na wszystkich
etapach kształcenia

3.5.

–
–
–
–

– Gmina Walce;

Gmina Walce;
Powiat Krapkowicki;
jednostki edukacyjne;
jednostki kształcenia zawodowego i
ustawicznego;
– Gminny Ośrodek Kultury;
– SPOZ Gminny Ośrodek Zdrowia;
– jednostki edukacyjne;
– Ośrodek Pomocy Społecznej;

Rozwój elektronicznych usług publicznych z uwzględnieniem
rozwoju systemów back-office oraz digitalizacją zasobów

3.6.

– Gmina Walce;

– Powiat Krapkowicki;
– Stowarzyszenie Aglomeracja
Opolska;
– organizacje pozarządowe;
– kościoły, związki wyznaniowe;
– instytucje kultury;
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– Gminny Ośrodek Kultury;
– SPOZ Gminny Ośrodek Zdrowia;
Szkolenia zawodowe pracowników administracji samorządowej
oraz jednostek organizacyjnych administracji samorządowej

3.7.

– jednostki edukacyjne;
– Ośrodek Pomocy Społecznej;

– Gmina Walce;

– Samorządowy Zakład Budżetowy
Wodociągi i Kanalizacja w Walcach;
Źródło: Opracowanie własne.
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3.5. Obszar strategiczny nr 4 Współpraca i promocja
Celem obszaru strategicznego nr 4 Współpraca i promocja jest wzrost partycypacji społecznej
i intensywności relacji partnerskich. Tym samym niezbędna będzie realizacja działań związanych z:
–

aktywizacją partnerów społecznych, tj. m.in. promocją i szerszym wykorzystaniem
instrumentów uczestnictwa obywatelskiego, np. inicjatyw lokalnych; promocją i szerszym
wykorzystaniem form konsultacji społecznych oraz wspieraniem i aktywizacją organizacji
pożytku publicznego;

–

współpracą sektorową/ międzysektorową i zewnętrzną, tj. m.in. inicjowanie i aktywne
uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska; Euroregionu Pradziad oraz
dalsze umacnianie współpracy z partnerami zagranicznymi;

–

rozwój instrumentów promocji Gminy Walce, w tym w zakresie promocji turystycznej,
mieszkalnictwa i osadnictwa oraz promocji gospodarczej, w tym rolniczej.
Rysunek 5 Obszar strategiczny nr 4 – logika interwencji
Pola operacyjne

4.1.

Aktywizacja partnerów społecznych

Obszar strategiczny
nr 4
4.2.

Współpraca sektorowa/
międzysektorowa i zewnętrzna

4.3.

Promocja Gminy Walce

Współpraca
i promocja

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 8 Obszar strategiczny nr 4 – wskaźniki produktu i rezultatu
Pole operacyjne

Wskaźniki produktu [P] i rezultatu [R]
Liczba projektów partnerskich zrealizowanych z udziałem organizacji
pożytku publicznego [P]
Liczba wdrożonych inicjatyw lokalnych [P]

Aktywizacja partnerów społecznych

Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych [P]
Liczba organizacji pożytku publicznego uczestniczących w projektach
partnerskich [R]
Liczba mieszkańców, która wzięła udział w konsultacjach społecznych [R]
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Współpraca sektorowa/
międzysektorowa i zewnętrzna

Liczba zrealizowanych projektów partnerskich [P]
Liczba partnerów uczestniczących w projektach partnerskich [R]
Liczba zrealizowanych projektów promocji [P]

Promocja Gminy Walce

Liczba odbiorców projektów promocji [R]

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 9 Obszar strategiczny nr 4 – proponowane kierunki działania
Proponowany kierunek działania

Pole operacyjne

Podmiot odpowiedzialny

Promocja i szersze wykorzystanie instrumentów uczestnictwa
obywatelskiego, np. inicjatyw lokalnych

4.1.

– Gmina Walce;
– mieszkańcy;
– organizacje pożytku
publicznego;
– inne podmioty;

Promocja i szersze wykorzystanie formy konsultacji społecznych,
w zakresie zadań/ projektów ważnych dla mieszkańców gminy

4.1.

– Gmina Walce;

Wspieranie i aktywizacja organizacji pożytku publicznego, w tym
poprzez realizację projektów partnerskich

4.1.

– Gmina Walce;
– organizacje pożytku publicznego;

Podmiot wspierający

– mieszkańcy;
– organizacje pożytku publicznego;

– Ośrodki Wsparcia Ekonomii
Społecznej;
Wpieranie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

4.1.

– Ośrodek Pomocy Społecznej;

– Gmina Walce;

– PCPR;
– organizacje pożytku publicznego;
– Gmina Walce;
– regionalne instytucje otoczenia
biznesu;

Rozwój kompetencji w zakresie współpracy samorządu i
przedsiębiorców

4.1./ 4.2.

Rozwój współpracy Gminy Walce z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego, sektorem przedsiębiorstw i organizacji
pozarządowej (w tym w formie partnerstwa publiczno-prywatnego
i partnerstwa publiczno-społecznego) oraz współpracy
zagranicznej

4.2.

– Gmina Walce;

Uczestnictwo w działaniach promocyjnych realizowanych przez
instytucje regionalne i krajowe

4.3.

– Gmina Walce;

– LGD;
– organizacje pożytku publicznego;

Źródło: Opracowanie własne.
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4. Źródła finansowania
Najważniejszym źródłem finansowania działań strategicznych będą środki z funduszy unijnych
(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR, Europejskiego Funduszu Społecznego –EFS
i Funduszu Spójności). Ponadto w finansowaniu działań SRGW 2015-2022 niezbędne będzie
zaangażowanie prywatnych środków, w tym pochodzących z bezzwrotnych i zwrotnych funduszy oraz
rozwój instrumentów finansowych opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym i partnerstwie
publiczno-społecznym. Źródła finansowania SRGW 2015-2022:
1.

Środki własne Gminy Walce.

2.

Krajowe i zagraniczne mechanizmy finansowe, w tym:


środki finansowe transferowane w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata
2014-2020;



środki finansowe z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Mechanizmu Norweskiego;



inne zagraniczne środki finansowe;



krajowe środki finansowe, w tym m.in. Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innych agencji
rządowych;


3.

inne źródła finansowania.

Komercyjne instrumenty finansowe, w tym:


pożyczki i kredyty bankowe;



leasing finansowy;



inne.
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5. Spójność z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi
dokumentami strategicznymi oraz tymi, które są na etapie projektowania
5.1. Krajowe dokumenty strategiczne
5.1.1. Strategia Europa 2020
Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022 wpisuje się w logikę interwencji Strategii Europa
2020 przede wszystkim na poziomie dwóch wzajemnie ze sobą powiązanych priorytetów: rozwój
zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej
środowisku i bardziej konkurencyjnej oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie
gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

5.1.2. Polska 2030. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności (DSRK)9
Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2020 wpisuje się w logikę interwencji Długookresowej
Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, m.in. na poziomie następujących:
–

celu 3 – poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie
konkurencyjności nauki;

–

celu 4 – wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki;

–

celu 5 – stworzenie Polski Cyfrowej;

–

celu 6 – rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia;

–

celu 7 – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska;

–

celu 10 – stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji publicznej;

–

celu 11 – wzrost społecznego kapitału rozwoju.

Tym samym założenia SRGW przyczyniają się do osiągnięcia celu głównego Strategii Rozwoju Kraju
Polska 2030, jakim jest poprawa jakości życia Polaków.

5.1.3. Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka,
sprawne państwo (SRK)10
Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022 wpisuje się w logikę interwencji Strategii Rozwoju
Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo na poziomie:

Polska 2030. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji. https://mac.gov.pl/files/wp.../12/Polska2030_final_november2012.pdf.
10
Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo,
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk_2020/strony.
9
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1.

Obszaru strategicznego I. Sprawne i efektywne państwo – poprzez wdrażanie działań
zapewniających ład administracyjny, działań prowadzących do rozwoju kapitału społecznego oraz
zwiększenie efektywności instytucji publicznych.

2.

Obszaru strategicznego II. Konkurencyjna gospodarka – poprzez rozwój kapitału ludzkiego;
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i środowiska; wzrost wydajności i zwiększenie
innowacyjności gospodarki oraz silniejsze wykorzystanie technologii cyfrowych.

3.

Obszaru strategicznego III. Spójność społeczna i terytorialna – poprzez zwiększenie aktywności
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; zmniejszenie ubóstwa w grupach
najbardziej nim zagrożonych; zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych
oraz podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych.

Polityka spójności zaproponowana na okres po 2013 roku umożliwia wszystkim państwom
członkowskim i regionom aktywne dążenie do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu11. Założenia te w pełni realizuje SRGW 2015-2022.

5.1.4. Krajowy Program Reform – Europa 2020
Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022 wpisuje się w logikę interwencji Krajowego
Programu Reform – Europa 2020 na poziomie: celu w zakresie zatrudnienia; celu energetycznego, celu
w zakresie edukacji oraz celu w zakresie przeciwdziałania ubóstwu. Realizacja SRGW 2015-2022
przyczyni się do odrabiania zaległości rozwojowych, w tym na zmniejszeniu dystansu
infrastrukturalnego m.in. w energetyce, infrastrukturze społecznej oraz podniesienia jakości usług
świadczonych przez administrację publiczną.

5.1.5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
Wiejskie (KSRR)12
Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022 wpisuje się w logikę interwencji Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie na poziomie realizacji polityki
regionalnej wspierającej konkurencyjność regionów i zapewniająca spójność terytorialną kraju w
ramach takich obszarów strategicznych jak:
1.

Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów – Konkurencyjność poprzez rozwijanie
potencjału rozwojowego i absorpcyjnego obszarów wiejskich; zwiększenie mobilności zawodowej
i przestrzennej; wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego;
tworzenie warunków do zwiększania inwestycji pozarolniczych; ukierunkowanie na poprawę
jakości życia, budowanie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

Inwestowanie w przyszłość Europy, Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010 r.,ISBN 978-92-79-17791-0,doi: 10.2776/26602
12
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, 13 lipca 2010r.
11
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Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych –

2.

Spójność poprzez restrukturyzację społeczną, gospodarczą i przestrzenną, poprawianie dostępu do
usług publicznych i zwiększanie ich jakości, zwiększanie dostępu do e-usług; przeciwdziałanie
zjawisku wykluczenia społecznego i wzrost integracji społecznej.
Tworzenie warunków dla skuteczniej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych

3.

ukierunkowanych terytorialnie – Sprawność poprzez wzmacnianie strategicznego podejścia na
wszystkich szczeblach; lepsze ukierunkowanie terytorialne środków publicznych; budowanie
kapitału społecznego przez sieci współpracy miedzy uczestnikami życia społeczno-gospodarczego.

5.2. Regionalne dokumenty strategiczne
5.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020
Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022 wpisuje się w logikę interwencji Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego 2020 na poziomie13:
Nr PO

Pole operacyjne

Osie priorytetowe RPO WO 2014-2020

Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze

– Cel strategiczny 3. Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

Turystyka i rekreacja

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność
regionalna;
– Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi
oraz atrakcyjna oferta turystycznokulturalna;
– Cel Strategiczny 8. Konkurencyjna
aglomeracja opolska;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

Dziedzictwo kulturowe i zasoby kultury oraz
dziedzictwo przyrody

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność
regionalna;
– Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi
oraz atrakcyjna oferta turystycznokulturalna;
– Cel Strategiczny 8. Konkurencyjna
aglomeracja opolska;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

2.1.

Gospodarka wodno-ściekowa i odpadami

– Cel strategiczny 7. Wysoka jakość
środowiska;
– Cel Strategiczny 8. Konkurencyjna
aglomeracja opolska;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

2.2.

Tereny inwestycyjne

– Cel strategiczny 3. Innowacyjna
konkurencyjna gospodarka;

1.1.

1.2.

1.3.

13

i

Spójność poszczególnymi działaniami SRWD 2020.
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– Cel Strategiczny 8. Konkurencyjna
aglomeracja opolska;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

Gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła
energii

– Cel strategiczny 7. Wysoka jakość
środowiska;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

Infrastruktura transportowa

– Cel strategiczny 6. Dobra dostępność
rynków pracy, dóbr i usług;
– Cel Strategiczny 8. Konkurencyjna
aglomeracja opolska;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

Infrastruktura edukacyjna i sportowa

– Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi
oraz atrakcyjna oferta turystycznokulturalna;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

Infrastruktura opieki nad osobami zależnymi

– Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi
oraz atrakcyjna oferta turystycznokulturalna;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

Rewitalizacja i mieszkalnictwo

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność
regionalna;
– Cel Strategiczny 8. Konkurencyjna
aglomeracja opolska;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

Bezpieczeństwo publiczne

– Cel strategiczny 7. Wysoka jakość
środowiska;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

Wysoka jakość i dostępność edukacji na
wszystkich etapach kształcenia

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność
regionalna;
– Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi
oraz atrakcyjna oferta turystycznokulturalna;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

Aktywne i zdrowe społeczeństwo

– Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi
oraz atrakcyjna oferta turystycznokulturalna;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

Włączenie społeczne

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność
regionalna;
– Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi
oraz atrakcyjna oferta turystycznokulturalna;
– Cel Strategiczny 8. Konkurencyjna
aglomeracja opolska;
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– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

Przedsiębiorczość i zatrudnienie

– Cel strategiczny 1. Konkurencyjny i
stabilny rynek prac;
– Cel
strategiczny
4.
Dynamiczne
przedsiębiorstwa;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

E-usługi

– Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi
oraz atrakcyjna oferta turystycznokulturalna;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

Doskonalenie kadr administracji publicznej

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność
regionalna;
– Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi
oraz atrakcyjna oferta turystycznokulturalna;
– Cel Strategiczny 8. Konkurencyjna
aglomeracja opolska;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

Aktywizacja partnerów społecznych

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność
regionalna;
– Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi
oraz atrakcyjna oferta turystycznokulturalna;
– Cel Strategiczny 8. Konkurencyjna
aglomeracja opolska;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

Współpraca sektorowa/ międzysektorowa i
zewnętrzna

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność
regionalna;
– Cel strategiczny 3. Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka;
– Cel Strategiczny 8. Konkurencyjna
aglomeracja opolska;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

Promocja Gminy Walce

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność
regionalna;
– Cel strategiczny 3. Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka;
– Cel Strategiczny 8. Konkurencyjna
aglomeracja opolska;
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne
obszary wiejskie;

Źródła: Opracowanie własne.
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5.3. Programy Operacyjne
5.3.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022 wpisuje się w logikę interwencji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
Tabela 10 Spójność SRGW 2015-2022 ze Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Opolskiego 2014-2020
Nr PO

Pole operacyjne

Osie priorytetowe RPO WO 2014-2020

1.1.

Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze

–

1.2.

Turystyka i rekreacja

– OP VI Ochrona środowiska, dziedzictwa
kulturowego i naturalnego

1.3.

Dziedzictwo kulturowe i zasoby kultury oraz
dziedzictwo przyrody

– OP VI Ochrona środowiska, dziedzictwa
kulturowego i naturalnego

2.1.

Gospodarka wodno-ściekowa i odpadami

– OP VI Ochrona środowiska, dziedzictwa
kulturowego i naturalnego

2.2.

Tereny inwestycyjne
Gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła
energii

2.3.

– OP III Konkurencyjna gospodarka
– OP IV Gospodarka niskoemisyjna

2.4.

Infrastruktura transportowa

– OP VII Zrównoważony transport na rzecz
mobilności mieszkańców

2.5.

Infrastruktura edukacyjna i sportowa

– OP X Wysoka jakość edukacji

2.6.

Infrastruktura opieki nad osobami zależnymi

– OP XI Inwestycje w infrastrukturę
społeczną

2.7.

Rewitalizacja i mieszkalnictwo

–

2.8.

Bezpieczeństwo publiczne
Wysoka jakość i dostępność edukacji na
wszystkich etapach kształcenia

– OP V Zapobieganie zagrożeniom

3.1.

– OP X Wysoka jakość edukacji

3.2.

Aktywne i zdrowe społeczeństwo

– OP IX Integracja społeczna;
– OP XI Inwestycje w infrastrukturę
społeczną;

3.3.

Włączenie społeczne

– OP VIII Konkurencyjny rynek pracy;
– OP IX Integracja społeczna;

3.4.

Przedsiębiorczość i zatrudnienie

– OP VIII Konkurencyjny rynek pracy;
– OP IX Integracja społeczna;

3.5.

E-usługi

– OP II E-Opolskie

3.6.

Doskonalenie kadr administracji publicznej

–

4.1.

Aktywizacja partnerów społecznych

– OP IX Integracja społeczna;

Współpraca sektorowa/ międzysektorowa i
zewnętrzna
Promocja Gminy Walce
4.3.
Źródło: Opracowanie własne.
4.2.

–
–
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5.3.2 Inne programy operacyjne
Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022 wpisuje się w logikę interwencji programów
operacyjnych o zasięgu krajowym i europejskim, takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020; Program Polska Cyfrowa 2015-2020; Program Wiedza Edukacja Rozwój; Program
Infrastruktura i Środowisko 2015-2020; Program Inteligentny Rozwój oraz Europejska Współpraca
Terytorialna 2015-2020. Nie wszystkie z w/w programów operacyjnych otwierają możliwości
pozyskiwania środków dla samorządu gminnego, ale spójność SRGW 2015-2022 umożliwia
aplikowanie o środki finansowe innym podmiotom, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się
do rozwoju obszaru.
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6. Monitoring i ewaluacja
6.1. Cel procedury
Niniejsza procedura ma na celu określenie sposobu funkcjonowania systemu monitorowania i ewaluacji
SRGW 2015-2022. Opisuje ona schemat i tryb postępowania, wskazuje narzędzia monitoringu
i ewaluacji oraz sposób pozyskiwania za ich pomocą danych, wprowadza zestaw wskaźników
monitorowania, a także określa strukturę organizacyjną wraz z podziałem obowiązków pomiędzy
uczestników procesu i harmonogramem pracy. Dzięki tak skonstruowanej procedurze założenia
uwzględnione w SRGW 2015-2022 zostaną zrealizowane w formie procesu ciągłego i dynamicznego.

6.2. Różnice między monitoringiem a ewaluacją
Integralną częścią SRGW 2015-2022 jest monitorowanie i ewaluacja efektów jej wdrażania.
Sformułowanej raz strategii nie należy traktować jako zamkniętego dokumentu, który ma obowiązywać
cały czas w niezmienionym kształcie, gdyż funkcjonująca jej postać została ukształtowana
w określonych warunkach społecznych, ekonomicznych oraz politycznych, które są stanami
dynamicznymi. Dlatego też osiąganie założonych celów wymaga systematycznego monitorowania
zmian wewnętrznych oraz zewnętrznych uwarunkowań rozwoju danej jednostki, ciągłej obserwacji oraz
oceny pozytywnych i negatywnych doświadczeń przy wdrażaniu strategii i opracowywania, a także
wdrażania programów korygujących odstępstwa od uprzednio przyjętych planów14.
Monitorowanie można zdefiniować jako proces systematycznego zbierania i analizowania
ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych w ramach strategii zadań oraz samej
strategii, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji zadań i strategii z wcześniej zatwierdzonymi
jej założeniami i celami. Terminem ewaluacja nazywamy natomiast ocenę realizacji strategii rozwoju
pod względem skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości zaplanowanych oraz wdrażanych
działań zgodnych z celami zapisanymi w dokumencie15.
Ewaluacja jest funkcjonalnie powiązana z monitoringiem, gdyż jest on podstawowym źródłem
informacji (danych wtórnych) bardzo istotnych z punktu widzenia wykonujących ewaluację danej
strategii. Efektywność i skuteczność funkcjonowania systemu monitoringu w dużej mierze determinuje
jakość i rzetelność oraz koszt przeprowadzonych badań ewaluacyjnych16.
Podobieństw między monitorowaniem a ewaluacją należy dopatrywać się w tym, że jeden
i drugi proces bazuje na analizie informacji, której podstawą są wskaźniki. Podstawową różnicą jest to,
że monitoring jest narzucony i obowiązkowy. Ponadto jest to proces współbieżny z harmonogramem.

„System monitorowania i ewaluacji strategii. Nowotarski — nowatorski. Samorząd zorientowany
projektowo”, Nowy Targ 2012, s. 17–18.
15
„Co to jest monitoring projektu? Co to jest ewaluacja projektu?”, dostęp online:
www.poradnik.ngo.pl/x/619933 [2014-03-20].
16
Tamże
14

39 | S t r o n a

Ewaluacja natomiast może występować punktowo, w postaci: ex ante – oceny szacunkowej przed
rozpoczęciem realizacji, mid term – przeprowadzenia nie później niż w ciągu roku następującego po
zakończeniu połowy okresu realizacji oraz ex post – pełnej, przeprowadzanej najpóźniej w rok
po zakończeniu realizacji.
Krótkie porównanie procesu monitoringu z ewaluacją przedstawia się w następujący sposób17:




monitorowanie:


rejestrowanie postępów z prowadzonych działań;



bieżące weryfikowanie zarówno tempa, jak i kierunku, w którym zmierza strategia;

ewaluacja – szersze spojrzenie na strategię oraz sposób jej realizacji; zidentyfikowanie i ocena:


celów przedsięwzięcia;



sposobów realizacji, zamierzonych i niezamierzonych efektów wybiegających poza czas
i miejsce wdrażania strategii.
Tabela 11 Różnice między monitoringiem a ewaluacją

Pytania

Czym jest?

Czemu służy?

Monitoring

Ewaluacja

 proces zbierania informacji systematyczne badanie, które
opiera się na pytaniach: czy
strategia przebiega zgodnie z
planem, czy udaje się osiągać
zamierzone
produkty
i rezultaty?;
 monitoring wykonywany jest
w trakcie realizacji strategii,
bada jej trzy elementy:
harmonogram działań, budżet
oraz zaplanowane rezultaty;
 osoby odpowiedzialne za
monitoring
to
osoby
zarządzające strategią.

 proces ciągły, systematyczne
badanie wybranych elementów
strategii;
 odpowiada na pytanie: czy
udało nam się osiągnąć
zamierzone cele oraz w jaki
sposób udało nam się je
osiągnąć?;
 ewaluacja wykonywana jest po
wybranym elemencie strategii
lub po całościowej realizacji
strategii;
 osoby odpowiedzialne za
ewaluację
to
osoby
zarządzające strategią (przy
ewaluacji wewnętrznej) albo
wynajęta
instytucja/osoba
(przy ewaluacji zewnętrznej).

 pozwala
ocenić
postępy
prowadzonych
działań,
zweryfikować
tempo
i kierunek, w którym zmierza
strategia;
 pozwala także na bieżącą
modyfikację
działań,
harmonogramu i budżetu, aby
w
razie
potrzeby
móc
dostosować
strategię
do

 pozwala
pomóc
w zaplanowaniu kolejnych
działań;
 dostarcza konkretnej oceny
strategii,
analizując
poszczególne
kryteria
i precyzując tym samym, jakie
elementy
strategii
trzeba
usprawnić i jak to zrobić;

B. Ledzion, Teoria i praktyka zastosowania metod pozyskiwania danych z systemów monitoringu dla
ewaluacji – sposoby weryfikacji i kontroli rzetelności i jakości danych monitoringowych, Ministerstwo
Gospodarki i Pracy.
17
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zmieniających się warunków
bądź do aktualnej sytuacji;
 dane
pochodzące
z
monitoringu są podstawą do
ich wykorzystania w ewaluacji.

 dostarcza
informacji
niezbędnych do
podjęcia
decyzji;
 ocenia czy i jak udało się
osiągnąć zakładany cel;
 dane pochodzące z ewaluacji
pomagają
w
planowaniu
kolejnych strategii, a nie
stanowią krytycznej oceny
naszej pracy.

Źródło: „Co to jest monitoring projektu? Co to jest ewaluacja projektu?”, http://poradnik.ngo.pl/x/619933 [201403-20].

6.3. Podstawowe zasady monitoringu
Podstawą skutecznego wdrażania założeń strategii rozwoju jest system informacji o zjawiskach
i procesach społeczno-gospodarczych zachodzących na obejmowanym przez nią terenie. Inicjując
działania mające na celu osiągnięcie wytyczonych w strategii pól, należy systematycznie gromadzić
informacje o efektach ich realizacji i skuteczności zastosowanych instrumentów. Głównymi obszarami
monitorowania i ewaluacji strategii są, zatem wyznaczone kierunki działań jej realizacji oraz wskaźniki.
Istotą prowadzenia monitoringu tychże obszarów jest wyciąganie wniosków z tego, jakie zadania
w określonych kierunkach zadań zostały zrealizowane. Jest nią również modyfikowanie dalszych
poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele w przyszłości. Dlatego też kluczowym elementem
monitorowania jest wypracowanie takich technik zbierania informacji, które będą jak najbardziej
miarodajnie odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań18.
Monitoring będzie, zatem skutecznym narzędziem wdrażania założeń strategicznych tylko
wówczas, gdy będzie kierował się następującymi zasadami19:


zasada wiarygodności – informacja musi być wiarygodna i musi opierać się na niepodważalnych
danych; niedokładne dane w systemie monitorowania oznaczają powstanie ryzyka podjęcia
niewłaściwych działań korygujących;



zasada aktualności – informacje powinny być gromadzone, przekazywane i oceniane w sposób
ciągły, który umożliwia podjęcie działań korygujących;



zasada obiektywności – monitorowanie prowadzone w oparciu o analizę wskaźników
porównawczych

daje

możliwość

prowadzenia

obiektywnej

oceny

niezakłóconej

subiektywnością wynikającą z przywiązania do własnych pomysłów i dążeń;


zasada koncentracji na punktach strategicznych – monitorowanie powinno skupiać się przede
wszystkim na tych obszarach życia społeczno-gospodarczego, w których istnieje

„System monitorowania i ewaluacji strategii. Nowotarski – nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”,
Nowy Targ 2012, s. 19.
19
Tamże, s .19
18
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prawdopodobieństwo

wystąpienia

największych

odchyleń,

mogących

wywoływać

zahamowania w realizacji założeń strategii lub ich zatrzymanie;


zasada realizmu – monitorowanie musi być zgodne z realiami realizowanych zadań; dana
jednostka wdrażając strategię, powinna dostrzegać przede wszystkim te elementy procesu, które
świadczą o wydajności i jakości dostarczanych produktów;



zasada koordynacji informacji – monitorowanie musi być prowadzone w taki sposób, aby było
skoordynowane z tokiem prowadzonych prac i jednocześnie nie wpływało na ich zahamowanie
oraz nie przeszkadzało w realizacji podejmowanych działań; informacje płynące
z prowadzonego monitoringu powinny docierać do wszystkich zainteresowanych, tak aby
umożliwić im właściwe podejmowanie decyzji mających znaczenie strategiczne;



zasada elastyczności – proces monitorowania musi być bardzo elastyczny i zapewniający
szybkie reagowanie na zachodzące zmiany; także w przypadku zmian i korekt należy
modyfikować system oceny w sposób dostosowany do zmieniających się oczekiwań
w przyszłości.

6.4. Narzędzia monitoringowe
Dla miarodajnej oceny realizacji przyjętych założeń strategii potrzebne są konkretne dane ilościowe
o charakterze statystycznym, które po przetworzeniu powinny zostać ujęte w serie wskaźników. Dzięki
tym wskaźnikom można określić poziom wyjściowy oraz stopień osiągnięcia zakładanych celów.
Wyniki zapisane w postaci wskaźników czy bezwzględnych informacji statystycznych mają także duże
znaczenie w procesie uzyskiwania poparcia społecznego dla wprowadzanych zmian oraz świadczenia
usług. Dają one czytelny i jednoznaczny obraz sytuacji, a analiza ich wartości pozwala ocenić, na ile
podejmowane działania są zgodne z zakładanymi celami. Źródłem pochodzenia danych, które stanowią
zobrazowanie stopnia przyjętych w strategii założeń, mogą być: jednostka własna, informacje
ogólnodostępne, jak i sfera benchmarkingu. Ideą mierników opartych na danych wewnętrznych
jednostki jest stworzenie narzędzi do pozyskiwania wiarygodnych i miarodajnych informacji przy
minimalnym zaangażowaniu jej pracowników. W tym zakresie należy korzystać z materiałów
przekazywanych obowiązkowo do GUS-u, urzędu wojewódzkiego, właściwego ministerstwa itp.
Osobną grupę danych stanowią ogólnodostępne informacje publikowane w Banku Danych Lokalnych
na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego. Ich pozytywną stroną jest ich zakres oraz
obiektywizm, zaś negatywną ich publikacja z rocznym opóźnieniem. Mając jednakże na uwadze fakt,
iż zarządzanie strategiczne jest procesem rozłożonym w czasie, należy uznać źródło GUS-u jako cenny
materiał do globalnej oceny podjętych działań. Kolejnym narzędziem służącym do oceny efektów
realizacji strategii może być porównanie osiąganych wyników z tymi, jakie osiągają inne jednostki.
Taka sposobność może prowadzić do zidentyfikowania najlepszych wzorów, których wspólnym
mianownikiem jest wydajność, gdyż benchmarking jest swojego rodzaju badaniem porównawczym
polegającym na zestawianiu procesów i działań stosowanych przez własną jednostkę z tymi
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preferowanymi przez inne, uważane za najlepsze w danej dziedzinie, gdzie wynik niniejszej analizy
służy jako podstawa doskonalenia.
W oparciu o informacje własne jednostki oraz te ogólnodostępne, możliwym jest szybkie
reagowanie na negatywne efekty podejmowanych działań w ramach strategii rozwoju. To, przy
założeniu, iż uda się pozyskać do współpracy inne jednostki z zakresu benchmarkingu, daje szansę na
dostęp do kompletu informacji zarządczej umożliwiającej nie tylko ocenę wewnętrznej zmiany,
ale również zobiektywizowanie pozyskanej informacji w odniesieniu do globalnej sytuacji danej
jednostki.

6.5. Struktura organizacyjna oraz podział zadań
Dla prowadzenia kompleksowego i szczegółowego procesu monitoringu strategii wskazane jest
powołanie Zespołu roboczego ds. opracowania, monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju, w którym
powinni znaleźć się kierownicy wydziałów/referatów związanych z różnymi dziedzinami życia
społeczno-gospodarczego gminy. Koordynatorem prac Zespołu roboczego powinna zostać natomiast
osoba znajdująca się na stanowisku, któremu instytucjonalnie powierzono kompetencje nadzorowania
wdrażania i monitoringu strategii. Powołując Zespół roboczy ds. opracowania, monitorowania
i ewaluacji strategii rozwoju należy ustalić tryb działania zgodnie z punktem 6.7. niniejszego rozdziału.
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest, aby wszystkie czynności związane z procesem monitoringu
strategicznego były wykonywane systematycznie – zgodnie ze specyfiką przyjętych w strategii założeń.
Tak przygotowane analizy i raporty powinny zostać podane do publicznej wiadomości po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Wójta Gminy. Aby proces opracowywania, monitorowania i ewaluacji SRGW
2015-2022 przebiegał bez problemów, a jego efekt był zgodny z oczekiwaniami, to oprócz opracowania
struktury organizacyjnej procesu niezbędne jest określenie i opisanie modelu współpracy zawierającego
dokładny opis ról, funkcji i zadań poszczególnych jego członków:
Referat Infrastruktury i Inwestycji:
Prowadzi systematyczny monitoring i ewaluację zgodnie z zapisami niniejszej procedury zadań ujętych
w SRGW 2015-2022, w tym:
–

gromadzi informacje o prowadzonych przez inne jednostki Urzędu Gminy oraz inne jednostki
organizacyjne Gminy Walce, działaniach strategicznych;

–

sporządza roczną informację o stanie realizacji SRGW 2015-2022 i przedstawia ją Wójtowi
Gminy.

Wójt Gminy:
–

zatwierdza roczne Raporty o stanie realizacji SRGW 2015-2022;

–

prezentuje roczne Raporty o stanie realizacji SRGW 2015-2022 Radzie Gminy Walce;

–

przedstawia do publicznej informacji Raporty o stanie realizacji SRGW 2015-2022;
43 | S t r o n a

Rada Gminy Walce:
–

opiniuje projekt uchwały zatwierdzającej SRGW 2015-2022;

–

uchwala SRGW 2015-2022.

Prawidłowo przeprowadzony proces monitoringu strategicznego w oparciu o wyżej wskazany schemat
postępowania powinien przynieść korzyści w postaci:


pozyskiwania danych pozwalających dokonać oceny postępu w realizacji strategii i jej wpływu
na rozwój jednostki;



efektywnej realizacji zadań zapisanych w strategii;



osiągania założonych rezultatów;



identyfikacji ewentualnych opóźnień lub nieprawidłowości w realizacji zadań i działań;



podejmowania działań naprawczych;



wniosków z systematycznie prowadzonego procesu monitorowania dokumentu strategicznego;



wniosków z prowadzonego monitoringu, które mogą być również podstawą do przyjęcia
założeń rozwoju strategicznego w następnym okresie.
Wyniki z corocznych raportów monitoringowych powinny stanowić podstawę ewaluacji

przyjętych w strategii założeń, gdyż monitorowanie to sposób mierzenia tego, co się dzieje, natomiast
ewaluacja pozwala nam stwierdzić, co to oznacza.

6.6. Terminy
Terminy dotyczące przekazywania uczestnikom procesu dokumentów stanowiących narzędzia
monitoringu i ewaluacji przedstawia poniższa tabela.
Tabela 12 Terminy dotyczące przekazywania dokumentów uczestnikom procesu
Uczestnicy procesu monitorowania,

Dokument

ewaluacji i aktualizacji realizacji strategii

Podanie

rozwoju

informacji do

Częstotliwość
opracowywania

publicznej

Referat
Infrastruktury i

Wójt

Rada

wiadomości

maj

czerwiec

czerwiec

listopad

grudzień

grudzień

Inwestycji
raport
monitoringowy

jednorazowo, każdego roku

o stanie realizacji

obowiązywania strategii

strategii rozwoju
śródokresowy
raport
ewaluacyjny
o stanie realizacji
strategii rozwoju

jednorazowo, nie później niż
w ciągu roku następującego
po zakończeniu połowy
okresu realizacji strategii

do kwietnia roku
następującego po
okresie monitorowania

do października roku
następującego po
okresie ewaluacji
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końcowy raport
ewaluacyjny

jednorazowo, najpóźniej

do października roku

w rok po zakończeniu

następującego po

realizacji strategii

okresie ewaluacji

o stanie realizacji
strategii rozwoju

listopad

grudzień

grudzień

Źródło: Opracowanie własne.

Z uwagi na prace służb statystycznych i częstotliwość ukazywania się wyników, monitoring
strategii odbywa się w trybie rocznym, uwzględniającym opóźnienie wynikające z czasu publikacji
danych statystycznych, gdzie ostateczny raport z jego przeprowadzenia powinien być upubliczniony
w czerwcu każdego następnego roku po okresie monitoringu.
Z kolei w połowie okresu realizacji strategii powinna zostać wykonana analiza celów
strategicznych oraz ewaluacja śródokresowa (mid-term), z przeprowadzenia, której ostateczny raport
powinien zostać upubliczniony w grudniu następnego roku po okresie realizacji niniejszej ewaluacji.
Po zakończeniu okresu trwania strategii rozwoju powinna natomiast nastąpić ewaluacja końcowa (expost), z przeprowadzenia, której ostateczny raport powinien zostać upubliczniony w grudniu następnego
roku po okresie realizacji niniejszej ewaluacji.

6.7. Szczegółowy opis postępowania
Szczegółowy plan przygotowywania Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji SRGW
2015-2022 powinien być przedkładany Wójtowi Gminy przy zachowaniu niżej wskazanej ścieżki
postępowania.
Tabela 13 Szczegółowy plan postępowania w ramach przygotowania Rocznego raportu
monitoringowego
Lp.

Realizator

Opis czynności

Termin

Występuje o informacje dotyczące realizacji SRGW
luty każdego kolejnego roku
obowiązywania Strategii

1

Referat Infrastruktury i
Inwestycji

2015-2022. Niezwłocznie dostarczone dane
gromadzi i na ich podstawie sporządza roczny Raport
o stanie realizacji Strategii

2

Referat Infrastruktury i
Inwestycji

Przedstawia roczny Raport o stanie realizacji
Strategii Wójtowi Gminy

3

Wójt Gminy

Opiniuje i zatwierdza przedłożony materiał.

Po otrzymaniu Raportu.

4

Wójt Gminy

Prezentuje materiał Radzie Gminy Walce

Niezwłocznie
zatwierdzeniu raportu

po

Niezwłocznie

po

5

Wójt Gminy

Zleca umieszczenie zatwierdzonej wersji Raportu na
właściwej stronie internetowej.

Pierwsza

połowa

maja

każdego następnego roku
obowiązywania Strategii

zatwierdzeniu przez Radę
Gminy Walce jednak nie
później niż do końca czerwca
każdego następnego roku
obowiązywania Strategii.

Źródło: Opracowanie własne.
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Dla Śródokresowego i Końcowego raportu monitoringowo-ewaluacyjnego o stanie realizacji SRGW
2015-2022 szczegółowy plan postępowania powinien przedstawiać się w analogiczny sposób,
z dostosowaniem ram czasowych niniejszej procedury.
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Załącznik nr 1 Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
Z-1.1. Przestrzeń i środowisko
Z-1.1.1. Położenie administracyjno-geograficzne
Gmina wiejska Walce położona jest w przestrzeni administracyjnej powiatu krapkowickiego, znajdującego
się w południowo – centralnej części województwa opolskiego. Gmina zlokalizowana jest w południowej
części powiatu; graniczy od północy z gminą Krapkowice, a także gminami Głogówek (od południowego
zachodu), Reńska Wieś (od wschodu) a także Zdzieszowice (od północnego-wschodu). Atutem gminy jest
jej korzystne położenie, w obrębie Aglomeracji Opolskiej oraz w obszarze uprzemysłowionej strefy
pomiędzy Kędzierzynem - Koźlem, Głogówkiem i Krapkowicami.
Tabela 14 Odległości od ważniejszych ośrodków miejskich
Miejscowość

Odległość [km]

Czas dojazdu [min]

Krapkowice

11

16

Kędzierzyn-Koźle

26

28

granica w okolicy miasta Osobłoga

31

43

Opole

36

37

Katowice - Lotnisko

116

80

Wrocław - Lotnisko

125

79

Kraków

179

123

Warszawa

336

250

Gdańsk

524

371

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, Serwis Map, Google Maps, https://www.google.pl/maps/.

Gmina Walce geograficznie położona jest w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej,
w mezoregionie Kotliny Raciborskiej. Obszar gminy jest w większości równinny, w częściach południowowschodniej i północno-zachodniej przechodzący w rzeźbę falistą. Przestrzennie teren gminy nachylony jest
w kierunku północno-wschodnim, zgodnie z linią Płaskowyżu Głubczyckiego – Doliny Odry. Płaska
powierzchnia gminy przecięta jest dolinami rzek Straduni i Swornicy.
Głównymi elementami geograficznymi gminy są Dolina Odry, Wysoczyzna Plejstoceńska,
współczesne doliny dopływów Odry. Dolina Odry – tworzy północno-wschodnią granicę gminy. Forma
dolinna oddzielona jest od obszaru wysoczyzny krawędzią erozyjną i wypełniona osadami fluwialnymi,
tworzącymi rozbudowany system teras rzecznych. Wysoczyzna Plejstoceńska – znosi się w przedziale
wysokościowym 175 – 198 m. n.p.m., cechuje się rzeźbą równinną, fragmentami przechodzącą
w falistą. Doliny rzeczne Straduni i Swornicy są szerokie (200 – 700 m.), podmokłe, wcięte od 5 do 15
m. w otaczającą wysoczyznę. W dolinie Swornicy miejscami występują torfowiska. Budowa

geologiczna oraz warunki gruntowo-wodne sprawiają, że doliny wykorzystywane są pod trwałe użytki
zielone20.

20

Strategia Rozwoju Gminy Walce do roku 2015, Urząd Gminy Walce, http://www.walce.pl/.
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Rysunek 6 Położenie gminy Walce w powiecie krapkowickim

Źródło: Vademecum Samorządowca, Główny Urząd Statystyczny, http://opole.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_opolskie/portrety_gmin/krapkowicki/gmina_Walce.pdf.

Z-1.1.2. Charakterystyka sieci osadniczej
Gmina Walce zajmuje 6 924 ha (tj. 69 km2), co stanowi 15,6% powierzchni powiatu krapkowickiego
i 0,7% powierzchni województwa opolskiego. Walce, wraz z gminą Zdzieszowice, należą do
najmniejszych pod względem powierzchni gmin w powiecie. W 2013 roku w gminie żyło 5 602
mieszkańców, najmniej spośród gmin w powiecie krapkowickim (ludność gminy stanowi 8,6% ludności
powiatu). Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 81 os na km2. Siedzibą gminy jest miejscowość Walce,
położona w południowo-wschodniej części gminy. Miejscowość ta jest również centrum
administracyjnym gminy.
Na terenie gminy znajduje się 9 sołectw21: Brożec, Ćwiercie, Dobieszowice, Grocholub,
Kromołów, Rozkochów, Stradunia, Walce, Zabierzów.
Tabela 15 Powierzchnia sołectw (2013 r.)
Lp.

Sołectwo

1

Brożec

2

Ćwiercie

3

Dobieszowice

666,0

4

Grocholub

704,0

5

Kromołów

490,0

6

Rozkochów

7

Stradunia

8

Walce

9

Zabierzów

Powierzchnia [ha]
1 297,0
62,0

1 069,0
971,0
1 324,0
341,0
6 924,0

Suma

Źródło: Zasoby informacyjne Gminy Walce, Gmina Walce, http://www.walce.pl/.
Tereny zabudowane i zurbanizowane zajmują 325 ha, co stanowi 4,7% ogólnej powierzchni
gminy. W ich strukturze przeważają drogi (60,9%).
Tabela 16 Grunty zabudowane i zurbanizowane według kategorii (2013 r.)
Kategoria

Powierzchnia [ha]

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe

73

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe

9

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane niezabudowane

16
0

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i wypoczynku

24

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - drogi

198

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - kolejowe

4

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - inne

0

21

Zasoby informacyjne Gminy Walce, Gmina Walce, http://www.walce.pl/.

grunty zabudowane i zurbanizowane - użytki kopalne
grunty zabudowane i zurbanizowane razem

1
325

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Stan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy, ukształtował się głównie w kontekście
rozwoju szlaków komunikacyjnych i przekształcania form zagospodarowania terenów. Na terenie
gminy dominuje zabudowa wiejska w formie zabudowy ulicowej jednorodzinnej (większe
miejscowości) oraz zagrodowej (mniejsze miejscowości i kolonie). Na terenie całej gminy wyróżnia się
budynki mieszkalne; obiekty użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, remizy OSP, urzędy) oraz
obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe (podmioty gospodarcze).
Główne usługi z zakresu podstawowej obsługi ludności oraz obsługi rolnictwa skoncentrowane
są we wsi Walce (funkcja ośrodka lokalnego), a także na terenie miasta powiatowego Krapkowice oraz
ośrodka regionalnego – Opole. W Walcach swoją siedzibę mają władze gminy oraz Urząd Gminy
i jednostki organizacyjne, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej; Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w
Walcach; Gminny Zespół Oświaty w Walcach; Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury
oraz placówki edukacyjne, tj. Publiczne Przedszkole; Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne
Gimnazjum. Ponadto na terenie wsi znajdują się:
–

filia Urzędu Pocztowego Krapkowice 1;

–

Oddział Banku Spółdzielczego w Krapkowicach;

–

placówki ochrony zdrowia, w tym gabinety stomatologiczne oraz apteka;

–

jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej;

Funkcje lokalnych ośrodków wspomagających, świadczących, m.in. usługi administracyjne, pełnią
także:
–

–

Stradunia, gdzie zlokalizowane są następujące instytucje:


Publiczne Przedszkole;



Publiczna Szkoła Podstawowa;



filia Gminnej Biblioteki Publicznej;



świetlica wiejska;



jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej;

Brożec, gdzie zlokalizowane są następujące instytucje:


Publiczne Przedszkole;



Publiczna Szkoła Podstawowa;



filia Gminnej Biblioteki Publicznej;



świetlica wiejska;



jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej;
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W Rozkochowie, Kromołowie zlokalizowane są oddziały przedszkolne. Ponadto jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej znajdują się w Dobieszowicach, Grocholubie, Kromołowie, Rozkochowie
i Zabierzowie.

Z-1.1.3. Opis wykorzystania terenów i zasobów naturalnych
Użytki rolne zajmują 5 932 ha, tj. 85,7% powierzchni gminy Walce. Ponad 99,0% stanowią użytki rolne
w dobrej kulturze. Na obszarze gminy Walce występują średniej jakości bonitacyjnej gleby, zaliczane
do II, III i IV klasy gruntów ornych (w granicach wsi Walce, Rozkochów, Stradunia). Gleby klasy
I praktycznie nie występują.
Tabela 17 Struktura użytkowania gruntów w gminie Walce (2013 r.)
Użytki rolne

Powierzchnia [ha]

Udział w użytkach rolnych [%]

5 118

86,3

14

0,2

użytki rolne - łąki trwałe

558

9,4

użytki rolne - pastwiska trwałe

122

2,1

użytki rolne - grunty rolne zabudowane

116

2,0

użytki rolne - grunty pod stawami

0

0,0

użytki rolne - grunty pod rowami

4

0,1

5 932

100,0

użytki rolne - grunty orne
użytki rolne - sady

Użytki rolne razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Tabela 18 Struktura gruntów leśnych
Kategoria

Powierzchnia [ha]

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem

513
33
546

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Tabela 19 Struktura gruntów pod wodami
Kategoria
grunty pod wodami morskimi wewnętrznymi

Powierzchnia [ha]
0

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi

81

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

1

Grunty pod wodami razem

82

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Do najcenniejszych walorów przyrodniczych gminy należy zaliczyć naturalne zespoły leśne,
kwalifikowane według ekologicznych warunków występowania:
–

łęg wiązowo – jesionowy występujący na siedliskach wilgotnych, żyznych obszaru dolnego
Odry;

52 | S t r o n a

–

bór mieszany sosnowo – dębowy występujący na siedliskach świeżych, średnio żyznych na
obszarze wysoczyzny Plejstoceńskiej część północna i środkowa gminy;

–

grąd środkowo europejski w odmianie śląsko – wielkopolskiej występujący na siedliskach
świeżych żyznych i bardzo żyznych na obszarze Wysoczyzny Plejstoceńskiej – część
południowa gminy.
Wysoka wartość użytkowa gleby gminy, jej przydatność dla rolnictwa oraz intensyfikacja tego

typu gospodarki i inne procesy antropogeniczne, doprowadziły do wylesienia obszaru, a naturalna
roślinność leśna, na skutek intensyfikacji gospodarki, uległa znacznym przemianom w chwili obecnej
praktycznie zespoły naturalnej roślinności leśnej praktycznie nie istnieją, lub są w różnym stopniu
przekształcone.
Na terenie gminy występują następujące typy lasów: las mieszany (świeży i wilgotny), ols
jesionowy. Oddziaływanie czynników antropogenicznych powoduje, że obszary leśne gminy Walce są
uszkodzone w stopniu odpowiadającym drugiej klasie uszkodzeń przemysłowych. Dodatkowo, na
skutek rozwoju organizmów pasożytniczych i osłabienia biologicznego, całkowitym wymarciem
zagrożony jest drzewostan świerkowy. Powoduje to konieczność prowadzenia stopniowej przebudowy
drzewostanu. Oprócz formacji leśnych istotnym elementem uzupełniającym ekosystem gminy są
obszary występowania formacji trawiastych i agrocenozy. Formacje trawiaste związane są ściśle
z dolinami rzecznymi Odry i jej dopływów. W obrębie terenów intensywnej produkcji rolnej,
do najcenniejszych elementów przyrodniczych należy zaliczyć wystąpienia zadrzewień i zakrzaczeń
śródpolnych, pełniących bardzo często funkcje remiz ochronnych.
Cennym elementem ekologicznym i krajobrazowym są występujące układy zieleni przydrożnej,
enklawy zieleni śródpolnej oraz przywodnej, w szczególności w sąsiedztwie starorzeczy i cieków
wodnych. Oprócz funkcji ekologicznych i krajobrazowych pełnią one bardzo ważne funkcje (wodo –
i glebochronne oraz klimatyczne). Ciekawostki przyrodnicze i zarazem miejsca szczególne gminy
stanowi Użytek Ekologiczny „Stara Odra” oraz zabytkowy park wiejski we wsi Rozkochów22.
Ocenia się, że gminę Walce cechuje potencjał turystyczny, w zakresie turystyki pieszej,
rowerowej, konnej i wodnej, agroturystki i turystyki poznawczej (dziedzictwo wsi opolskiej), głównie
w ujęciu weekendowym. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Opole identyfikuje
możliwość wytyczenia tras rowerowych o łącznej długości 67 km.

22

Strategia Rozwoju Gminy Walce, Gmina Walce, Walce 2004 r.
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Rysunek 7 Obszary chronione – Gmina Walce

Źródło: Obszary chronione, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.
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Rysunek 8 Mapa zagrożenia powodziowego – Gmina Walce

Źródło: Mapy zagrożenia powodziowego, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, http://mapy.isok.gov.pl.
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Pod względem klimatycznym, gmina Walce zalicza się do regionu nadodrzańskiego, najcieplejszego
w województwie23. Południowa i środkowa część gminy posiada najbardziej korzystne warunki dla
osadnictwa, bowiem obejmuje region bardzo ciepły – średnia temperatura waha się w granicach 8,2°C
– 8,6°C, przy średniej stycznia 1,5°C i lipca 18,5°C24. Warunki usłonecznienia swobodne nawietrzanie
i przewietrzanie są dobre25. Długość okresu wegetacyjnego ~ 277 dni, a średnia roczna suma opadów
wynosi 650 mm26. W ciepłej porze roku przeważają wiatry zachodnie i północno–zachodnie, w chłodnej
porze roku południowe i południowo–wschodnie oraz południowo–zachodnie i zachodnie27.

Z-1.1.4. Opis zasobów kulturowych
Pierwsze formy osadnictwa pojawiły się na terenie gminy Walce około 6 000 – 4 500 lat p.n.e. w epoce
kamiennej. Znaleziska potwierdzające pobyt ludzi w tym okresie znajdują się na gruntach Straduni, Walec
i Rozkochowa.
Udokumentowany rozkład stanowisk potwierdza fakt kulminacji prehistorycznego osadnictwa
w północnej części gminy - w dolinie rzeki Odry, a dopiero w późniejszym czasie w jej zachodniej części na gruntach Brożca, Kromołowa i Rozkochowa. Niewątpliwie, obok sprzyjających warunków naturalnych,
decydujące znaczenie dla rozwoju osadnictwa na terenie gminy miał, biegnący z Opola na Morawy
prawdopodobnie przez Brożec, Kromołów, Rozkochów i Głogówek, „bursztynowy” szlak handlowy.
Wczesnośredniowieczne osadnictwo zaczęło rozwijać się dopiero w XII i XIII wieku za sprawą
Zakonu Cystersów, który miał swoją siedzibę w Kazimierzu za Głogówkiem. W 1228 roku książę opolski
Kazimierz przekazuje ziemie położone pomiędzy rzeką Stradunią, a Osobłogą Zakonowi Norbertanek
w Czarnowąsach pod Opolem ze wsiami Brożec, Grocholub, Stradunia i Walce oraz w 1193
wzmiankowanym Kromołowem. Wojny husyckie (1419-1456) oraz panujące po nich zarazy dokonały
ogromnych spustoszeń we wszystkich wsiach gminy.
W XVI wieku w wyniku tworzenia się dużych majątków ziemskich Zakon Norbertanek stracił
prawo do tych terenów i wsi. Najdłużej, bo do 1810 roku należała do tego zakonu wieś Stradunia.
Dalsze spustoszenia na tych terenach dokonane zostały w czasie wojny trzydziestoletniej (16181648) oraz trzech wojen śląskich. W XVII i XVIII wieku dziesiątkowały tutejszą ludność choroby zakaźne
i epidemie. Zaczęli napływać nowi osiedleńcy zarówno z Polski jak i Niemiec. Świadczą o tym chociażby
nazwiska, które zostały do dnia dzisiejszego.
W wyniku I wojny śląskiej (1740-1742) Śląsk, a zarazem gmina Walce po 216 latach panowania
Habsburgów przeszła pod panowanie Prus. Po pokoju zawartym w Hubertsburgu (15.02.1763)

23

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce, Albeko, Opole 2015.
Tamże.
25
Tamże.
26
Tamże.
27
Tamże
24
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z dotychczasowych powiatów Prudnik, Głogówek i Biała utworzono powiat prudnicki, do którego należały
Walce z pozostałymi wsiami, za wyjątkiem Straduni należącej wówczas do powiatu opolskiego28.
Ciekawa i wielonarodowa historia regionu pozostawiła również na terenie gminy Walce szereg
obiektów, które uzyskały status zabytków.
Tabela 20 Obiekty o statusie zabytków w gminie Walce (2014 r.)
Brożec
ul. Reymonta

Obiekt
Kościół par. p.w. Wszystkich Świętych 1778 r.

ul. Reymonta 38

Kapliczka z początku XX w.

ul. Reymonta 62

Kapliczka z początku XX w.

Skrzyżowanie ul. Polnej i Konopnickiej

Kapliczka z pierwszej połowy XX w.

ul. Reymonta 40

Pomnik żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej
30 XX w.

ul. Reymonta 65

Budynek szkoły z 1910 r.

ul. Reymonta 34

Dawna karczma z 1880 r.

ul. Reymonta 97

Rządówka w zespole folwarcznym koniec XIX w. i I
połowa XX w.

ul. Reymonta 95

Spichlerz w zespole folwarcznym koniec XIX w.

ul. Reymonta 95

Obora w zespole folwarcznym koniec XIX w.

ul. Reymonta 95

Stodoły w zespole folwarcznym koniec XIX w.

ul. Reymonta 28

Dom z początku XX w.

ul. Reymonta 30

Dom z początku XX w.

ul. Reymonta 40

Dom z końca XIX w.

ul. Reymonta 43

Dom z początku XX w.

ul. Reymonta 44

Dom z końca XIX w.

ul. Reymonta 47

Dom z końca XIX w.

ul. Reymonta 48

Dom z końca XIX w.

Dobieszowice

Obiekt

centrum wsi

Kapliczka z końca XIX w.

ul. Głównej 57

Kapliczka z końca XIX w.

ul. Górnej 40

Kapliczka z początku XX w.
Dwór z przełomu XIX/XX w.

ul. Kozielska 32
ul. Kozielska 10-12

Dom folwarczny – rządówka połowa XIX w.

ul. Kozielska

Spichlerz w zespole dworsko-folwarcznym, pierwsze
połowa XIX w.

ul. Kozielska

Stodoły zespole dworsko-folwarcznym, początek XX
w.

ul. Kozielska 22

Dom w zespole dworsko-folwarcznym z końca XIX w.

ul. Kozielska 24-26

Dom w zespole dworsko-folwarcznym z końca XIX w.

28

Zasoby informacyjne Gminy Walce, Gmina Walce, http://www.walce.pl/.
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ul. Kozielska 28

Dom w zespole dworsko-folwarcznym z końca XIX w.

ul. Główna 27

Dom z pierwszej połowy XX w.

ul. Główna 29

Dom z pierwszej połowy XX w.

ul. Główna 33

Dom z 1885 r.

ul. Główna 37

Dom z pierwszej połowy XX w.

ul. Główna 39

Dom z pierwszej połowy XX w.

ul. Główna 41

Dom z pierwszej połowy XX w.

ul. Główna 50

Dom z końca XIX w.

ul. Górna 36

Dom z pierwszej połowy XX w.

na zachód od zespołu dworsko-folwarcznego

Młyn z zagrodą z końca XIX w.

Grocholub

Obiekt

ul. Opolska

Kapliczka dzwonnica z początku XIX w. i początku
XX w.

ul. Opolska

Pomnik ofiar I wojny światowej lata 20. XX w.

ul. Opolska 19
ul. Dolna 2

Budynek dawnej szkoły z końca XIX w. i lat 20. XX
w.
Dom z końca XIX w.

ul. Opolska 47

Dom z 1873 r. i lat 80 XX w.

ul. Opolska 15

Kuźnia z końca XIX w.

Kromołów

Obiekt

obok domu nr 30

Kapliczka, , pocz. XX w.

obok domu nr 30

Kapliczka pocz. XX w.

obok domu nr 51

Kapliczka, , pocz. XX w.

obok domu nr 40

Kapliczka, , k. XIX w.

obok domu nr 80

Kapliczka, , k. XIX w.

pośrodku wsi naprzeciw domu nr 83
nr 50a

Kapliczka, , pocz. XX w.
Remiza strażacka z ok. 1900 r.

nr 5

Gospoda z końca XIX w.

nr 6

Dom z 1912 r.

nr 10

Dom z początku XX w.

nr 38

Dom z 1890 r.

nr 42

Dom z 1899 r.

nr 55

Dom z 1889 r.

nr 59

Dom z 1890 r.

nr 79

Dom z końca XIX w.

nr 95

Dom z początku XX w.

Rozkochów

Obiekt
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ul. Wiejska

Kościół par. p. w. św. Katarzyny z połowy XIX w.

ul. Wiejska 7

Kapliczka z 1913 r.

ul. Wiejska 9

Kapliczka z początku XX w.

ul. Wiejska 31

Kapliczka z początku XX w.

ul. Wiejska 38

Plebania z około 1930 r.
Pałac z drugiej połowy XVI w.
Park w zespole pałacowo-folwarcznym z połowy
XIX w.

ul. Głogowska 5

Budynek gospodarczo-mieszkalny w zespole
pałacowo-folwarcznym z końca XIX w.

ul. Głogowska 7

Budynek gospodarczo-mieszkalny w zespole
pałacowo-folwarcznym z początku XIX w. i początku
XX w.

ul. Głogowska 9

Dom w zespole pałacowo-folwarcznym z drugiej
ćwierci XIX w. i początku XX w.

ul. Głogowska 11

Budynek gospodarczo-mieszkalny w zespole
pałacowo-folwarcznym z początku XX w.
Spichlerz w zespole pałacowo-folwarcznym z drugiej
ćwierci XIX w. i początku XX w.
Stodoła w zespole pałacowo-folwarczny końca XIX w.
i początku XX w.
Gorzelnia w zespole pałacowo-folwarcznym z końca
XIX w.

ul. Wiejska 28

Budynek szkoły z lat 20. XX w.

ul. Wiejska 64

Dom z końca XIX w.

Stradunia
ul. Opolska
ul. Powstańców Śląskich 1
ul. Powstańców Śląskich 25
Opolska 60
przy drodze do Grocholubia

Walce
ul. Opolska
ul. Podgórna

Obiekt
Kościół par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z
lat 1921-1923 i lat 70 XX w.
Kapliczka przy domu, z drugiej ćwierci XIX w.
Kapliczka z końca XIX w.
Kapliczka słupowa przy domu z początku XIX w.
Kapliczka słupowa z końca XIX w.

Obiekt
Kościół par. p.w. św. Walentego z lat 1892-1894 r.
Kapliczka z końca XIX w.

ul. Opolska

Grota (ołtarz polowy) na cmentarzu z lat 20. XX w.

ul. Opolska

Pomnik Krzyża na cmentarzu z końca XIX w.

ul. Opolska

Pomnik św. Jana Nepomucena przy murze
cmentarnym z drugiej połowy XVIII w.

ul. Opolska

Pomnik żołnierzy poległych w I wojnie Światowej przy
murze cmentarnym z lat 20. XX w.
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ul. Opolska 61

Dawna plebania obok budynku gospodarczego z końca
XIX w.

Pl. Górny 8

Dwór z drugiej połowy XVIII w. oraz lat 20 XX w. i
lat 90 XX w.

Pl. Górny 3

Zabudowania gospodarczo-mieszkalne w zespole
dworsko-folwarcznym z XVIII/ XIX w., początku XX,
i lat 70 XX w.

Pl. Górny 7

Zabudowania gospodarczo-mieszkalne w zespole
dworsko-folwarcznym z XVIII/ XIX w., początku XX
w. i lat 90. XX w.

Pl. Górny 9-10

Pl. Górny 11

ul. Zamkowa 10

Zabudowania gospodarczo-mieszkalne w zespole
dworsko-folwarcznym z XVIII/ XIX w., z początku
XX w. i lat 70. XX w.
Dom w zespole dworsko-folwarcznym z początku XX
w.
Spichlerz dawnym w zespole pałacowo-folwarcznym z
końca XIX w. i początku XX w.

ul. Zamkowa 10

Gorzelnia dawnym w zespole pałacowo-folwarcznym z
końca XIX w.

ul. Zamkowa 10

Budynek gospodarczy w dawnym zespole
folwarcznym z drugiej ćwierci XIX w.

ul. Opolska 32

Dom ludowy z czwartej ćwierci XIX w.

ul. Studzienna 1

Dawny zajazd z 1872 r. i lat 70. XX w.

ul. 1 Maja 38

Wiatrak holenderski z drugiej ćwierci XIX w. i lat 50
XX w.

ul. Opolska 24

Dom z 1925 r.

ul. Opolska 36

Dom z około 1900 r.

ul. Opolska 38

Dom z lat 20. XX w.

ul. Opolska 44

Dom z 1928 r.

ul. Opolska 48

Dom z lat 20. XX w.

ul Opolska 49

Dom z 1929 r.

ul. Opolska 51

Dom z około 1925 r. oraz z lat 80. XX w.

ul. Podgórna 15
ul. Studzienna 23

Zabierzów
pośrodku wsi obok domu nr 13
obok domu nr 34
nr 50
nr 7

Dom z czwartej ćwierci XIX w.
Dom z około 1920 r.

Obiekt
Kapliczka-dzwonnica z połowy XIX w.
Kapliczka z początku XX w.
Dawna szkoła z początku XX w.
Zagroda z pierwszej ćwierci XX w.

Źródło: Zasoby własne Gminy Walce, Urząd Gminy Walce, http://www.walce.pl/1003/strona-glowna.html.
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Z-1.2. Sfera społeczna
Z-1.2.1. Struktura demograficzna i społeczna
Gmina Walce na koniec roku zamieszkiwana była przez 5 602 osoby, z czego 2 932 stanowiły kobiety
(52,3%). Liczba ludności gminy stanowi 8,6% populacji powiatu krapkowickiego. W latach 2009 – 2013
zauważalny jest spadek liczby ludności, z wartością najniższą w roku 2013. Gmina Walce charakteryzuje
się jednym z najmniejszych wskaźników gęstości zaludnienia (81 os./km2) na tle powiatu krapkowickiego
(147 os. na km2) województwa opolskiego (107 os. na km2) a także kraju (123 os. na km2). Cechą
charakterystyczną gminy, jest wysoki odsetek mniejszości niemieckiej zamieszkującej gminę.
Tabela 21 Liczba ludności w gminie Walce w latach 2009–2013
Wyszczególnienie [os.]

2009

2010

2011

2012

2013

kobiety

3 044

2 949

2 932

2 934

2 932

mężczyźni

2 762

2 686

2 681

2 688

2 670

Suma

5 806

5 635

5 613

5 622

5 602

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Tabela 22 Liczba mieszkańców w sołectwach Gminy Walce
Sołectwo

Liczba mieszkańców [os.]

Walce

1874

Brożec

840

Ćwiercie

60

Dobieszowice

465

Grocholub

375

Kromołów

437

Rozkochów

534

Stradunia

877

Zabierzów

137

Suma

5 599

Źródło: Zasoby własne Gminy Walce, Urząd Gminy Walce, http://www.walce.pl/746/1055/solectwa-gminywalce.html.

Saldo migracji wewnętrznych jest dodatnie (7 w roku 2013), zauważalne jest jednak zmniejszenie
jego wartości na przestrzeni lat 2011 – 2012. Saldo migracji zagranicznych w analizowanych latach jest
zmienne, z największym wychyleniem ujemnym zanotowanym w roku 2013, wynoszącym – 10 os.
Tabela 23 Saldo migracji w gminie Walce w latach 2009-2013
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

saldo migracji wewnętrznych

3

19

-4

-5

7

saldo migracji zagranicznych

4

10

-13

7

-10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
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Przyrost naturalny w gminie Walce w ostatnich latach wykazuje tendencję ujemną,
o zróżnicowanej skali w zależności od roku, z wyjątkiem roku 2012, gdy zanotowano wartość dodatnią
wynoszącą 7 os. Najniższy poziom odnotowany został w roku w 2009 (-30). Ujemny przyrost naturalny
jest zjawiskiem zauważalnym również na poziomie powiatu krapkowickiego, województwa oraz kraju.
W roku 2013 w gminie urodziły się 53 osoby, o cztery mniej niż w roku poprzednim. Wartość
ta jest wyższa niż dla roku 2009 o 11 osób. W latach 2009-2012 odnotowano stały wzrost urodzeń żywych.
Wskaźnik urodzeń żywych dla gminy jest korzystniejszy niż dla powiatu krapkowickiego (1 punkt w roku
2013) oraz województwa opolskiego (o 1,3), jednak mniejszy niż dla Polski o 0,1 pkt.
Tabela 24 Przyrost naturalny w gminie Walce w latach 2009-2013
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

przyrost naturalny

-30,0

-16,0

-5,0

7,0

-11,0

42,0

47,0

49,0

57,0

53,0

10,2

9,5

urodzenia żywe
urodzenia żywe na 1000 os.

7,2
8,4
8,7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Ekonomiczna struktura wiekowa w gminie Walce odpowiada obserwowanej w powiecie
krapkowickim, w województwie opolskim oraz w Polsce. Dominuje grupa osób w wieku produkcyjnym
(15-64 lata), która w roku 2013 stanowiła 65,5% udziału ludności w gminie (3 855 osób). Wartość
wskaźnika jest o 0,5 punktu procentowego mniejsza niż średnia dla powiatu krapkowickiego i 0,8 pkt.
wyższa niż dla województwa opolskiego.
W analizowanych latach zauważany jest podobny rozkład danych świadczących o ilości osób
w wieku poprodukcyjnym (zmniejszenie o 0,1% w okresie 2009 – 2013), co świadczy o zrównoważonym
procesie starzenia społeczeństwa w gminie. Jest to wynik korzystniejszy, niż w tym samym okresie dla
powiatu krapkowickiego (wzrost o 1,6%), województwa opolskiego oraz Polski (wzrost odpowiednio
o 1,9%)
Wskaźnik obciążenia demograficznego, czyli stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym, nieznacznie zmniejszył się na przestrzeni lat 2009-2013, w ostatnim
badanym roku wynosząc 28,4. Gmina Walce charakteryzuje się korzystniejszą dynamiką wskaźnika
obciążenia demograficznego od średniej dla powiatu krapkowickiego (wzrost o 2,7 pkt.%) jak i od
województwa opolskiego (wzrost o 3,3 pkt.%) oraz Polski (wzrost o 3,4%).
Tabela 25 Wskaźnik obciążenia demograficznego w gminie Walce w latach 2009-2013
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

wskaźnik obciążenia demograficznego

28,8

28,2

28,3

28,5

28,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
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Wykres 1Ludność według ekonomicznych grup wieku w gminie Walce (2013 r.)
w wieku poprodukcyjnym
19%

w wieku
przedprodukcyjnym
16%

w wieku produkcyjnym
65%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

W celu analizy zmian zachodzących w poszczególnych grupach wiekowych, zastosowano metodę
różnicową, pozwalającą na określenie trendów w ruchach wielkości populacji w dokładnych przedziałach
wiekowych. Analiza wskazuje na silny wzrostowy trend w grupie wiekowej 55-64 lat oraz umiarkowany
w grupach 25-34 i 0-2 lata. W pozostałych grupach wiekowych zauważa się spadek, w tym największy
w grupach wiekowych między 7 a 24 rokiem życia.
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Wykres 2 Zmiany liczebności populacji według grup wieku w gminy Walce w latach 2009-2013

65 i więcej

55-64
45-54

35-44

25-34

20-24

16-19

13-15

7-12

3-6

0-2
-100

-50

0

50

100

150

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Prognozy demograficzne dla regionu również są niekorzystne. Na podstawie danych Głównego
Urzędu Statystycznego obliczono współczynniki zmiany liczebności populacji obszarów wiejskich
powiatu krapkowickiego. Następnie wyliczone współczynniki zastosowano do ekstrapolacji trendów
demograficznych w gminie Walce.
Tabela 26 Prognoza liczby ludności dla obszarów wiejskich powiatu krapkowickiego
Powiat krapkowicki

2013

2015

2020

2025

2030

2035

29 673

29 076

28 629

28 336

27 960

27 595

98,7%

98,7%

98,0%
98,5%
99,0%
zmiana % r/r
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Na podstawie otrzymanych wyników ocenia, się, że populacja gminy Walce zmniejszy się do
2035 r. o ~7,0% w stosunku do 2013 r..
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Tabela 27 Prognoza ludności dla gminy Walce na lata 2015-2035
2013

2015

2020

2025

2030

2035

5 602

5 489

5 405

5 350

5 279

5 210

Gmina Walce
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Analizę potrzeb zdrowotnych rozpoczęto od przeprowadzenia analizy PYLL29 dla gminy Walce. W tym
celu wykorzystano statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. Analizę PYLL przeprowadzono przy
założeniu, że średnia oczekiwana długość życia dla populacji powiatu krapkowickiego wynosi 78 lat
(zaokrąglona do liczby całkowitej, średnia dla mężczyzn: 73,8 i kobiet: 81,2). Łączna liczba potencjalnie
utraconych lat życia w powiecie krapkowickim wyniosła w 2013 r. 6 511 lat i stanowiła 7,3% wszystkich
potencjalnie utraconych lat życia w województwie opolskim (88 644).
Tabela 28 Analiza PYLL dla powiatu krapkowickiego
Przedział

Dolna granica Górna granica

Średni wiek

LL Liczba zgonów

PYLL

0-4

0

4

2

76

6

456

5-9

5

9

7

71

2

142

10-14

10

14

12

66

0

0

15-19

15

19

17

61

1

61

20-24

20

24

22

56

7

392

25-29

25

29

27

51

4

204

30-34

30

34

32

46

2

92

35-39

35

39

37

41

7

287

40-44

40

44

42

36

8

288

45-49

45

49

47

31

13

403

50-54

50

54

52

26

28

728

55-59

55

59

57

21

35

735

60-64

60

64

62

16

62

992

65-69

65

69

67

11

51

561

70 i więcej

70

80

75

3

390

1170

Suma

6 511

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Biorąc pod uwagę, iż populacja powiatu krapkowickiego stanowi 6,5% populacji województwa, ocenia
się, że wskaźnik PYLL jest wyższy niż wynikałoby to z wnioskowania statystycznego. W związku
z powyższym zakres priorytetowych potrzeb zdrowotnych określono na podstawie analizy dostępnych
danych zdrowotnych, w tym danych dotyczących standaryzowanego współczynnika umieralności

PYLL – potencjalnie utracone lata życia (ang. potential years of life lost). Wskaźnik informujący o wpływie
ogólnej liczby zgonów na daną populację.
29
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(dalej: SMR) udostępnionego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład
Higieny (dalej: NIZP-PZH)30.
Tabela 29 Problemy zdrowotne mieszkańców powiatu krapkowickiego
Standaryzowany
wskaźnik umieralności

Miejsce wśród
powiatów

cukrzyca

1,871

353

C00-C97

nowotwory ogółem

1,236

293

I00-I99

choroby układu krążenia

1,086

218

N00-N99

choroby układu moczowo-płciowego

0,964

196

G00-G99

choroby układu nerwowego

0,865

147

K00-K93

choroby układu trawiennego

0,746

48

V01-Y98

zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu

0,756

33

J00-J99

choroby układu oddechowego

0,630

24

M00-M99

choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej

0,000

17

ICD-10

nazwa jednostki chorobowej

E10-E14

Źródło: Atlas umieralności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
http://www.atlas.pzh.gov.pl/ALL0911/lista_map_ALL0911.html.

Dla zdrowotności mieszkańców powiatu krapkowickiego, a więc także i gminy Walce
największe znaczenie mają choroby metaboliczne, w tym cukrzyca oraz nowotwory i choroby układu
krążenia. Analizę przeprowadzono na potrzeby planowania celowanych programów profilaktycznych,
dla realizacji których niezbędna będzie współpraca z innymi podmiotami.

Z-1.2.2. Struktura organizacji pozarządowych
W ogólnopolskiej bazie organizacji pozarządowych, w gminie Walce figuruje 13 organizacji
pozarządowych31. Działalność organizacji pozarządowych koncentruje się głównie na wspierania
i upowszechnianiu kultury, w tym aktywności fizycznej i sportu, pomocy ofiarom katastrof, klęsk
żywiołowych oraz ratownictwie i ochronie ludności oraz wspomaganiu rozwoju wspólnot i społeczności
lokalnych.
Tabela 30 Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
Miejscowość

OPP32

Brożec

Nie

Dobieszowice

Nie

Ochotnicza Straż Pożarna w Grocholubiu

Grocholub

Nie

Ochotnicza Straż Pożarna

Kromołów

Nie

Ochotnicza Straż Pożarna w Rozkochowie

Rozkochów

Nie

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Rozkochów

Rozkochów

Nie

Nazwa
Ochotnicza Straż Pożarna w Brożcu
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszowicach

Atlas umieralności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
http://www.atlas.pzh.gov.pl/ALL0911/lista_map_ALL0911.html.
31
Ogólnopolska baza organizacji pozarządowych, http://bazy.ngo.pl/.
32
Organizacja pożytku publicznego.
30
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Ochotnicza Straż Pożarna w Straduni

Stradunia

Nie

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia

Stradunia

Tak

Ochotnicza Straż Pożarna w Walcach

Walce

Nie

Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach

Walce

Nie

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich

Walce

Nie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce

Walce

Nie

Zabierzów

Nie

Ochotnicza Straż Pożarna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rejestr Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, Ministerstwo
Sprawiedliwości, https://ems.ms.gov.pl/.

Aktywną organizacją jest Związek Śląskich Kobiet Wiejskich, którego celem jest reprezentacja
interesów kobiet mieszkających na obszarach wiejskich (obszar działania wykracza poza gminę Walce).
Stowarzyszenie zajmuje się też promocją produktów regionalnych, pielęgnowaniem i kultywowaniem
śląskich tradycji kulturowych, poprzez organizację warsztatów, wystaw, seminariów i współpracą
z organizacjami o podobnym profilu w kraju i za granicą. Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Gminne Zrzeszenie w Walcach zajmuje się m.in. promocją aktywności i kultury fizycznej w gminie
Walce, będąc wykonawcą zadań publicznych z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej. Ponadto jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej znajdują się w 8 sołectwach: Walcach,
Straduni, Brożcu, Dobieszowicach, Grocholubie, Kromołowie, Rozkochowie i Zabierzowie.
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Stradunia od siedmiu lat działa na rzecz rozwoju
społeczności lokalnej podejmując wyzwania mające ogromne znaczenie dla mieszkańców.
Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla Szkoły Publicznej w Straduni (od września 2012 r.).
Podmiot ten aplikuje i pozyskuje środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej oraz bierze czynny
udział w imprezach wiejskich.
Tabela 31 Projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Stradunia ze
środków finansowych Unii Europejskiej
Tytuł projektu

Wartość projektu PLN

Dofinansowanie z EU PLN

Bliski sercu zakątek - projektujemy, tworzymy

48 455,00

41 186,75

Chcę, potrafię, wiem jak.

45 630,00

38 785,50

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mapa dotacji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekty?wojewodztwo=&powiat=&beneficjent=Stradunia.

Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Walce również działa na rzecz społeczności lokalnej
realizując zadania związane ze wspomaganiem przedsiębiorczości; edukacją, oświatą i wychowaniem,
usługami czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwem, turystyką i kulturą.
Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe m.in. od samorządu województwa, rady sołeckiej oraz
sponsorów na realizację projektów aktywizujących i integrujących.
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Z-1.3. Sfera gospodarcza
Z-1.3.1. Struktura podstawowych branż gospodarki
Według Głównego Urzędu Statystycznego, w gminie Walce na koniec 2013 roku zarejestrowanych było
327 podmiotów gospodarczych. W ostatnim pięcioleciu dostrzega się wzrost liczby przedsiębiorstw
w gminie, dynamiczny w latach 2009-2010, następnie utrzymujący się na podobnej wartości w latach
kolejnych. Ogółem w badanych latach nastąpił wzrost liczby podmiotów o ~17,0%.
Tabela 32 Podmioty gospodarcze wg PKD 2007 i rodzajów działalności w gminie Walce
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

15

16

19

19

16

przemysł i budownictwo

103

119

124

122

126

pozostała działalność

161

173

185

186

185

Suma

279

308

328

327

327

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Dominują przedsiębiorstwa sektora prywatnego (313, tj. 95,7%). Większość podmiotów zalicza się do
kategorii mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających do 9 osób. Takich przedsiębiorstw było w gminie 317.
Pracowników 10 lub więcej zatrudnia tylko dziesięć firm, w tym jedna to średnie przedsiębiorstwo,
z zatrudnieniem powyżej 50 osób.
Tabela 33 Podmioty gospodarcze według liczby pracowników (stan na 2013 r.)
Liczba zatrudnianych pracowników

Liczba jednostek gospodarczych [szt.]

0–9

317

10–49

9

50-249

1

Suma

327

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

W strukturze podmiotów gospodarczych dominują przedsiębiorstwa należące do tzw. pozostałej
działalności gospodarczej, działające w sektorze usług – 57% podmiotów ogółem. Budownictwem
i przemysłem trudni się 39% przedsiębiorstw. Działalność rolniczą prowadzi 5% podmiotów
gospodarczych.
Tabela 34 Podmioty gospodarcze wg sekcji i działów PKD 2007 w gminie Walce w 2013 r.
Sekcje i działy według PKD 2007

Wartość [szt.]

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie

16
0

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe

37

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i
powietrze do układów klimatyzacyjnych
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3

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją

1

Sekcja F – Budownictwo

85

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle

73

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa

7

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

8

Sekcja J – Informacja i komunikacja

3

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

6

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

6

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

17

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

7

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

10

Sekcja P – Edukacja

7

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

10

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

8

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne
potrzeby

23

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

0

Suma

327

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Liczba podmiotów zdolnych do obsługi ruchu turystycznego jest niewielka, zwłaszcza
w kontekście zakwaterowania. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie usług restauracyjnych,
jednakże zidentyfikowano tylko dwa podmioty wyspecjalizowane w zakresie gastronomii.
Liczba osób pracujących w gminie Walce systematycznie rosła, o czym świadczą dane
statystyczne z lat 2009-2012. W latach 2012-2013 analizuje się spadek liczby pracujących o 25 osób.
Całościowo w okresie ostatnich pięciu lat w gminie wzrosła liczba pracujących o 8,7% (37 osób). Na
koniec 2013 roku pracowały 462 osoby, z czego 213 stanowiły kobiety. Ogółem na 1 000 ludności
w gminie były 82 osoby pracujące. Jest to wynik dużo niższy od statystyki w powiecie krapkowickim
(261 os.), województwie opolskim (203 os.) i w kraju (226 os.).
Tabela 35 Pracujący wg płci w gminie Walce w latach 2009–2013
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

mężczyźni

233

270

271

283

249

kobiety

192

206

205

204

213

Suma

425

476

476

487

462

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
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Ogółem w gminie na koniec 2013 roku zarejestrowanych było 157 osób bezrobotnych, z czego
105 stanowiły kobiety. Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniósł w 2013 r.
4,3% liczby ludności w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten jest korzystniejszy niż dla powiatu
krapkowickiego (6,0%), województwa (7,9%) i Polski (8,8%). Świadczy to pozytywnie o sytuacji na
rynku pracy w gminie.
Tabela 36 Stopa bezrobocia wg płci w gminie Walce w latach 2009–2013
Wyszczególnienie [os.]

2009

2010

2011

2012

2013

mężczyźni

2,6%

3,7%

3,1%

3,9%

2,8%

kobiety

5,8%

6,2%

6,3%

6,1%

5,8%

Suma

4,2%

4,9%

4,7%

5%

4,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Do największych pracodawców w gminie zalicza się w szczególności firmy takie jak:
Goodmills Polska Sp. z o.o. (Stradunia) oraz B+K Polska Sp. z o.o. (Walce), jak również
przedsiębiorstwa publiczne.

Z-1.3.2. Rolnictwo
Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku, w gminie istniało 581 gospodarstw
rolnych, z czego 314 (54%) prowadziło działalność rolniczą. Większość gospodarstw w gminie cechuje
się małą powierzchnią, od mniejszej niż 1 do 10 ha (78%, z czego 58,2% to gospodarstwa mniejsze niż
1ha), są to więc głównie gospodarstwa, z których dochód przeznaczany jest na bieżące utrzymanie
gospodarstwa domowego, z małą skalą planowania rozwoju inwestycyjnego. Gospodarstwa rolnych
dużych, o powierzchni 10 ha lub więcej było w gminie 22,1%. Świadczy o dywersyfikacji struktury
gospodarstw rolnych w gminie. Obok małych gospodarstw domowych, istnieją również większe,
prowadzące działalność rolniczą na szerszą skalę.
Tabela 37 Liczba gospodarstw prowadzących działalność rolniczą w gminie Walce (2010 r.)
Grupy obszarowe

Liczba gospodarstw [szt.]

Procent gospodarstw [%]

338

58,2

1 – 5 ha

78

13,4

5 – 10 ha

37

6,4

10 – 15 ha

34

5,9

15 ha i więcej

94

16,2

do 1 ha włącznie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
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Wykres 3 Liczba gospodarstw prowadzących działalność rolniczą w gminie Walce (2010 r.)
15 ha i więcej
16,2%

do 1 ha włącznie
58,2%

10 -15 ha 5,9%

5 - 10 ha 6,4%

1 - 5 ha 13,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Grunty orne zajmują łącznie powierzchnię 5 118 ha. W strukturze produkcji rolnej dominują
gospodarstwa uprawiające zboża (3 177 ha), w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi
(2 916 ha), pszenicę ozimą (1 053 ha), jęczmień ozimy (587 ha), uprawy przemysłowe (520 ha), rzepak
(423 ha) oraz pszenżyto ozime (408 ha). Nieco mniej gospodarstw uprawia kukurydzę na ziarno (260 ha)
oraz mieszanki zbożowe jare (261 ha).
W produkcji zwierzęcej dominuje drób (łącznie 303 gospodarstwa) a także trzoda chlewa (323
gospodarstwa). Pogłowie pozostałych zwierząt gospodarskich rozłożone jest równomiernie, pod
względem liczby gospodarstw zajmujących się tym rodzajem produkcji.
Tabela 38 Liczba gospodarstw wg pogłowia zwierząt gospodarskich w gminie Walce (2010 r.)
Zwierzęta gospodarskie

Liczba gospodarstw [szt.]

Pogłowie [szt.]

bydło razem

65

1 068

krowy razem

39

227

trzoda chlewna razem

173

16 827

trzoda chlewna lochy

150

1 652

8

31

drób ogółem razem

153

77 405

drób ogółem drób kurzy

150

74 595

konie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
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Z-1.3.3. Sołeckie specjalizacje
Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jest w miejscowości Walce (46,6%). Aktywne
gospodarczo są również miejscowości Brożec, Stradunia i Rozkochów.
Tabela 39 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze w CEIDG33 i KRS34
Sołectwo

CEIDG [szt.]

KRS [szt.]

37

2

Ćwiercie

0

0

Dobieszowice

8

0

Grocholub

10

3

Kromołów

13

0

Rozkochów

15

4

Stradunia

28

2

Walce

95

13

2

0

Brożec

Zabierzów

Suma
208
24
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
Ministerstwo Gospodarki, https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/, Rejestr Przedsiębiorstw Krajowego
Rejestru Sądowego, Ministerstwo Sprawiedliwości, https://ems.ms.gov.pl/.

W charakterystyce profilu gospodarczo-administracyjnego gminy Walce wyróżniają się funkcje
rolnicze, turystyczne, przetwórstwa drzewnego, przetwórstwa przemysłowego, budownictwa,
handlowo-usługowe, administracyjne i terenów inwestycyjnych. W miejscowości Walce (m.in.
opakowania giętkie dla przemysłu), Stradunia (m.in. branża stolarska, ogólnobudowlana) i Grocholub
(m.in. stolarka okienna i drzwiowa) działają większe podmioty gospodarcze, w tym produkcyjne
i rolnicze. We wsi Rozkochów silne jest piekarstwo, a w Kromołowie meblarstwo. W każdym sołectwie
funkcjonują gospodarstwa rolne. Ponadto we wsi Walce i Stradunia zlokalizowane są tereny
przeznaczone pod inwestycji.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki,
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/.
34
Rejestr Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, Ministerstwo Sprawiedliwości,
https://ems.ms.gov.pl/. Dane nie obejmują stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych, jak również
wspólnot mieszkaniowych, komitetów wyborczych oraz sektora publicznego.
33
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Tabela 40 Funkcje gospodarczo-administracyjne w sołectwach
Funkcje gospodarczo-administracyjne
Sołectwo

rolnicza

turystyczna

Walce

X

Brożec

X

Ćwiercie

X

X

Dobieszowice

X

X

Grocholub

X

Kromołów

X

Rozkochów

X

Stradunia

X

Zabierzów

X

przetwórstwo
drzewne

przetwórstwo
przemysłowe

budownictwo

X
X

administracja

tereny
inwestycyjne

X

X

X

X

X
X

X

handel i usługi

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Suma
Źródło: Opracowanie własne.
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Z-1.4. Infrastruktura techniczna
Z-1.4.1. Majątek Gminy Walce
W skład majątku gminy Walce w roku 2013 wchodziły grunty komunalne o powierzchni 234,4
ha, z czego 229,3 ha tworzyło gminny zasób nieruchomości. Jednostkom gminnym w trwały zarząd
powierzono 4,5 ha gruntów, a w użytkowanie wieczyste 0,6 ha. Osobom fizycznym w użytkowanie
przekazano grunty o powierzchni 0,4 ha35.
Analiza wskaźników dotyczących dochodów gminy w przeliczeniu na mieszkańca, wskazuje
na wahania w rzeczonym obszarze. Najwyższe dochody gmina osiągała w latach 2010 – 3 117,18 zł
i 2011 – 3 084,43. Dochody własne na 1 mieszkańca, w badanym okresie wykazują stopniowy wzrost
udziału w strukturze dochodów, najwyższą wartość notując w roku 2013, w wysokości 1 027,78 zł.
W latach 2012-2013 zanotowano spadek dochodów gminy na mieszkańca, jednak analizując
okres ostatnich pięciu lat notuje się wzrost wartości dochodów o 26,8%.
Tabela 41 Wskaźniki budżetowe (dochody) gminy Walce w latach 2009–2013 (w złotych)
Wyszczególnienie
dochody na 1 mieszkańca
dochody własne na 1 mieszkańca

2009

2010

2011

2012

2013

2 144,24

3 117,18

3 084,43

2 769,56

2 720,31

745,94

826,99

872,03

946,68

1027,78

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Wskaźnik dotyczący wydatków budżetowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca
ulega okresowym wahaniom. Najwyższe wydatki odnotowano w latach 2010 – 3 120,86 zł, 2011 –
3169,75 oraz 20132– 2 912,62 zł na mieszkańca. Stosunkowo dużą część stanowią wydatki na oświatę
i wychowanie – 1 250,51 zł na mieszkańca w roku 2013, tj. 47,0%. Wydatki na kulturę systematycznie
rosły w latach 2009-2012, natomiast w roku 2013 utrzymane zostały na podobnym poziomie, jak w roku
poprzednim.
Tabela 42 Wydatki Gminy Walce w latach 2009–2013 na 1 mieszkańca
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

wydatki ogółem

2 099,92

3 120,86

3 169,75

2 912,62

2 660,54

wydatki na oświatę i wychowanie

1 010,52

1 083,19

1 147,88

1 256,76

1 250,51

84,61

88,74

95,9

112,55

112,35

wydatki na kulturę

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Z-1.4.2. Infrastruktura komunikacyjna
Bezpośrednia zewnętrzna spójność komunikacyjna Gminy Walce jest ograniczona, bowiem przez teren
gminy przebiega jedynie droga krajowa DK 45 i to tylko na odcinku 2,566 km (klasa drogi GP,
35

Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
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nawierzchnia bitumiczna o stanie niezadowalającym). Pod względem długości dróg o znaczeniu
ponadlokalnym gmina Walce zajmuje przedostatnie miejsce wśród gmin tworzących aglomerację
Opolską. Pośrednia zewnętrzna spójność komunikacyjna Gminy Walce znajduje odzwierciedlenie
w relatywnie blisko przebiegającej autostradzie A4, drodze krajowej DK 40 oraz drogach wojewódzkich
nr 416 i 423. Czas dojazdu do Opola wynosi w ruch swobodnym 39 minut a w szczycie popołudniowym
43 minuty.
Wewnętrzną spójność komunikacyjną gminy cechują pewne niedostatki w zakresie jakości
i ilości dróg. Pod względem długości dróg gminnych gmina Walce zajmuje ostatnie miejsce wśród gmin
tworzących aglomerację Opolską.
Tabela 43 Ilość i jakość dróg gminnych w Gminie Walce
Długość [km]

Udział [%]

bitumiczna

11,6

98,3

betonowa

0,0

0,0

kostka

0,0

0,0

tłuczniowa

0,0

0,0

brukowcowa

0,0

0,0

gruntowa

0,2

1,7

Rodzaj nawierzchni

Suma
11,8
100,0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej - diagnoza systemu
transportowego, Aglomeracja Opolska, http://www.opole.pl/wp-content/uploads/2015/03/Diagnoza.pdf. (dostęp
na 2015-04-25).
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Tabela 44 Gmina Walce – analiza nasycenia rynku w komunikacji autobusowej w zakresie połączeń do Opola oraz siedziby gminy
Miejscowość

Połączenia bezpośrednie z Opolem w transporcie
drogowym

Połączenia bezpośrednie z siedzibą gminy lub najbliższym innym
lokalnym centrum

Antoszka

brak połączeń bezpośrednich z Opolem

Brożec

Opole
[szt.]

Walce
[szt.]

brak połączeń bezpośrednich z Walcami

0

0

połączenia do Opola w ograniczonym zakresie

połączenia bezpośrednie z Walcami

1

12

Ćwiercle

brak połączeń bezpośrednich z Opolem

połączenia do Walec w ograniczonym zakresie

0

2

Dobieszowice

połączenia do Opola w ograniczonym zakresie

połączenia bezpośrednie z Walcami

1

8

Grocholub

połączenia do Opola w ograniczonym zakresie

połączenia bezpośrednie z Walcami

1

7

Kromołów

brak połączeń bezpośrednich z Opolem

połączenia bezpośrednie z Walcami

0

8

Krzewiaki

brak połączeń bezpośrednich z Opolem

brak połączeń bezpośrednich z Walcami

0

0

Rozkochów

brak połączeń bezpośrednich z Opolem

połączenia do Walec w ograniczonym zakresie

0

2

Stradunia

połączenia do Opola w ograniczonym zakresie

połączenia do Walec w ograniczonym zakresie

1

1

Zabierzów

brak połączeń bezpośrednich z Opolem

brak połączeń bezpośrednich z Walcami

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej - diagnoza systemu transportowego, Aglomeracja Opolska, http://www.opole.pl/wpcontent/uploads/2015/03/Diagnoza.pdf.
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Wśród najważniejszych niedostatków wskazać należy na brak sprawnego powiązania gminy
z zewnętrznym układem dróg krajowych i wojewódzkich, niedrożność układu drogowego na terenach
zabudowanych, a także na niski poziom połączeń komunikacji zbiorowej z sąsiednimi miastami,
będącymi rynkiem pracy dla mieszkańców gminy oraz sąsiednimi ponadlokalnymi ośrodkami
usługowymi36. Tym samym niezbędna jest modernizacji układu dróg powiatowych, szczególnie tych
które bezpośrednio łączą teren gminy z układem drogowym wyższego rzędu, potrzeba realizacji
obwodnicy wsi Stradunia w pasie drogi DK 45 oraz modernizacja układu ulic na terenie wsi Walce,
Brożec i Stradunia, w tym dostosowaniu ulic dla ruchu osób niepełnosprawnych37.

Z-1.4.3. Infrastruktura ochrony środowiska i bezpieczeństwa
W gminie użytkowana jest jedna stacja uzdatniania wody (w Rozkochowie, dobowa zdolność
produkcyjna Suw-u 1200 m3/dobę, dalej SUW), a długość sieci rozdzielczej w gminie wynosi 67,0 km38.
SUW wymaga działań modernizacyjnych. Gmina jest zwodociągowana w 98,9%39. Z sieci
wodociągowej korzysta 5 540 mieszkańców gminy40. Stan technicznych sieci wodociągowej nie stwarza
problemów eksploatacyjnych. Rokrocznie w gminie zużywa się 161,6 dam3 wody, z czego 134,1 dam3
przypada na gospodarstwa domowe, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 28,8 m3.
Tabela 45 Parametry systemu wodociągowego (2015 r.)
Parametry systemu wodociągowego

Wartość

długość czynnej sieci rozdzielczej [km]

67,0

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.]
3

woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam ]
ludność korzystająca z sieci wodociągowej [os.]
zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca [m3]

1 445,0
134,1
5 540,0
28,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 40,1 km41. Z sieci kanalizacyjnej
korzysta 3 030 mieszkańców gminy, przy stopniu skanalizowania wynoszącym 80%42. Rokrocznie
oczyszczanych jest około 66 dam3 ścieków, które odprowadzane są do oczyszczalni ścieków
komunalnych w Zdzieszowicach.
Do odbioru ścieków komunalnych dowożonych beczkowozami z tych posesji, które dotychczas
nie mają możliwości odprowadzania nieczystości płynnych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej służy

Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej - diagnoza systemu transportowego, Aglomeracja Opolska,
http://www.opole.pl/wp-content/uploads/2015/03/Diagnoza.pdf.
37
http://www.opole.pl/wp-content/uploads/2015/03/Diagnoza.pdf
38
Badanie kwestionariuszowe w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągów i Kanalizacji w Walcach.
Gmina Walce, Walce 2015 r.
39
Tamże.
40
Tamże.
41
Tamże.
42
Tamże.
36
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punkt zlewczy, znajdujący się w Walcach. W skład zlewni wchodzą m.in. kontener wyposażony w sito
do skratek, ciąg zlewczy, sprężarkę, panel sterujący, przepływomierz, drukarkę, moduł pomiarowy
i czytnik do identyfikacji dostawców oraz piaskownik wirowy, przyłącza wody i energii elektrycznej,
rurociągi kanalizacyjne ze studzienkami, a także droga dojazdowa i plac manewrowy43. Przepustowość
stacji wynosi ok. 100 m³/h, co stanowi równowartość zrzutu z około 10-15 pojazdów z beczkami
asenizacyjnymi.
Tabela 46 Parametry systemu oczyszczania ścieków
Parametry systemu oczyszczania ścieków

Wartość

długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km]

40,1

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.]

824,0

ścieki odprowadzone [dam3]
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [os.]

66,0
3 030,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Aktualnie na terenie gminy realizowane są prace inwestycyjne projektu: „Budowa kanalizacji
sanitarnej dla wsi Rozkochów”. Za najważniejsze potrzeby inwestycyjne w obszarze gospodarki wodnościekowej wymienia się: budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach, które nie są objęte istniejącą
infrastrukturą; modernizacja stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa i modernizacja sieci
wodociągowej.
Bezpieczeństwo pożarowe zabezpiecza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w miejscowościach Brożec; Dobieszowice; Grocholub;
Kromołów; Rozkochów; Stradunia; Walce i Zabierzów. Do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
wpisana jest jednostka OSP Stradunia. Zasoby OSP są systematycznie modernizowane i rozwijane.
Usługi świadczone przez jednostki pożarnicze ocenia się bardzo dobrze.

Z-1.4.4. Infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna
Przez teren gminy przebiegają tranzytowe linie energetyczne wn. 400 kV i 110 kV oraz sieć niskich
napięć. Według danych dystrybutora energii elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A. w 2013 r. wartości
łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu
znamionowym wyższym niż 1 kV na obszarze powiatu krapkowickiego wynosiła (na dzień 2.01.2015
r.) 10 MW. Sieć gazowa na terenie gminy nie występuje.
Gmina w sposób ograniczony wykorzystuje odnawialne źródła energii. Na terenie gminy Walce
występują źródła ciepła wykorzystujące energię z biomasy i energii otoczenia (pompy ciepła)44. Są one
zainstalowane głównie przez właścicieli prywatnych posesji45. Na terenie Gminy Walce planowana jest

Punkt zlewczy w Walcach oddany do użytku, Gmina Walce, http://www.walce.pl/662/punkt-zlewczy-wwalcach-oddany-do-uzytku.html (dostęp na dzień 2015-04-26).
44
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce, Gmina Walce, Walce 2015, s. 29.
45
Tamże.
43
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budowa 32 turbin wiatrowych o mocy znamionowej do ok. 3,0 MW, wysokości wieży do ok. 109 m
oraz średnicy rotora do ok. 117 m na gruntach wsi Rozkochów46.
Rysunek 9 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

Źródło: Vademecum Inwestora Energetycznego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, http://opolskie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/opolskie/pliki/Vademecum-opolskie221209-5.pdf.

46

Tamże.
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Dla gminy rolniczej ważnym zasobem do wytwarzania energii (elektrycznej i cieplnej) są substraty
pochodzące z produkcji rolnej (hodowla, uprawy). Według raportu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod nazwą Vademecum Inwestora
Energetycznego, Gmina Walce ma korzystne lub umiarkowanie korzystne warunki do rozwoju
energetyki z biogazu rolniczego.

Z-1.4.5. Mieszkalnictwo
Zabudowa na terenie gminy Walce jest w zasadzie jednorodna. Dominuje zabudowa zagrodowa
i budynki jednorodzinne. W zabudowie jednorodzinnej występuje także zabudowa usługowa lub
usługowo – mieszkaniowa nieuciążliwa dla środowiska.
Na terenie gminy zlokalizowanych jest 1 450 budynków mieszkalnych i 1 617 mieszkań. Łączna
liczba izb wynosi 9 235, a powierzchnia użytkowa 187 969 m2. Ponadto:
–

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w 2013 r. wynosi ~ 116,2 m2;

–

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę wynosi ~ 33,6 m2;

–

średnia liczba izb w mieszkaniu wynosi ~ 5,7;

–

mieszkania na 1 000 mieszkańców wynoszą ~ 288,6 szt.
Wartości te wskazują iż na terenie gminy przeważa zabudowa jednorodzinna właściwa dla

obszarów wiejskich i typowa dla tradycyjnych układów osadniczych rozbudowywanych wraz ze
wzrostem liczby członków wielopokoleniowych rodzin.
Tabela 47 Wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje (2013 r.)
Liczba mieszkań wyposażonych [szt.]

% mieszkań wyposażonych

wodociąg

1 544

95,5

ustęp spłukiwany

1 533

94,8

łazienka

1 487

92,0

centralne ogrzewanie

1 293

80,0

0

0,0

Typ instalacji

gaz sieciowy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Na komunalny zasób gminny składają się 42 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 2 240 m2,
w tym 11 mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni 371 m2.
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Z-1.5. Infrastruktura społeczna
Z-1.5.1. Infrastruktura edukacyjna
W ramach Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach funkcjonuje szereg placówek edukacyjnych,
zlokalizowanych w miejscowościach Walce, Brożec, Stradunia, Rozkochów i Kromołów. W gminie
działają dwie szkoły podstawowe (miejscowości Walce, Brożec), szkoła podstawowa w Straduni, jedno
gimnazjum (miejscowość Walce), dwa przedszkola (miejscowości Walce i Brożec) oraz 4 oddziały
przedszkolne (Walce, Stradunia, Rozkochów, Kromołów).
Tabela 48 Liczba uczniów i nauczycieli w placówkach edukacyjnych w gminie Walce
Placówka

Liczba uczniów / dzieci (2014)

Liczba nauczycieli (2014)

168

21

85

14

Publiczne Gimnazjum w Walcach

169

27

Publiczne Przedszkole w Walcach

109

-

34

-

Szkoła Podstawowa w Walcach
Szkoła Podstawowa w Brożcu

Publiczne Przedszkole w Brożcu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badania kwestionariuszowe w gminnych placówkach edukacyjnych.

Pod względem komputeryzacji ZSS w gminie Walce wypada poniżej średniej, w stosunku do
wyższych szczebli administracji samorządowej – zwłaszcza na poziomie gimnazjalnym - na jeden
komputer przypada 12,5 ucznia (w powiecie krapkowickim 5,5 ucznia). Na poziomie szkolnictwa
podstawowego na jeden komputer przypada 8,8 ucznia i jest to wynik zbliżony dla średniej powiatowej
(8,2 ucz.).
Z-1.5.1.1. Wychowanie przedszkolne
Publiczne Przedszkole w Walcach zostało utworzone w 2002 roku. Placówka mieści się przy ulicy
Konopnickiej 6 oraz Mickiewicza 2 w Walcach, dodatkowo posiada oddziały zamiejscowe
w miejscowościach Rozkochów i Stradunia. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w latach
2010 – 2014 nieznacznie się zmniejszyła, z 90 w roku 2010 do 86 w roku 2014.
Najważniejsze mocne strony wskazane przez placówkę to współpraca z rodzicami i ich
zaangażowanie w rozwój przedszkola, kadra pedagogiczna o dużych kompetencjach, aktywność
przedszkola w życiu społecznym gminy. Słabe strony to godziny otwarcia, niedostosowane do potrzeb
rodziców, brak psychologa, pedagoga i pomocy dziecięcych, brak dodatkowych zajęć. Najważniejsze
potrzeby inwestycyjne wskazane przez placówkę to:
–

rozbudowa infrastruktury przedszkolnej pod zaplecze kuchenne, co umożliwi przedłużenie
pracy przedszkoli;

–

wzbogacenie placów zabaw w nowe urządzenia ogrodowe, zakup nowych zabawek i pomocy
dydaktycznych;
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–

budowa parkingu przy przedszkolu.
Publiczne Przedszkole w Brożcu przy ulicy Miodowej 28. Posiada oddział terenowy

w miejscowości Kromołów. W latach 2010 – 2014 zauważalny jest spadek liczby dzieci
uczęszczających do przedszkola z 48 do 34 (spadek o 29,1%).
Najważniejsze mocne strony placówki to współpraca z rodzicami, atmosfera pracy z dziećmi,
wykfalifikowana kadra pedagogiczna. Słabe strony to krótki czas pracy placówki (5 godzin dziennie),
brak zajęć dodatkowych, brak psychologa, pedagoga, zbyt mała ilość godzin pracy logopedy.
Najważniejsze potrzeby inwestycyjne wskazane przez placówkę to:
–

izolacja budynku w Brożcu;

–

remont kuchni i zaplecza kuchennego;

–

wyposażenie kuchni w nowy sprzęt, zgodny z przepisami BHP i HACAP;

–

remont podwórka – wjazdu (w Brożcu);

–

remont i doposażenie urządzeń na placu zabaw (Brożec i Kromołów);

–

zakup sprzętu nagłaśniającego i tablicy do prezentacji.

Z-1.5.1.2. Placówki edukacyjne na poziomie podstawowym
Szkoła Podstawowa w Walcach mieści się przy ulicy Lipowej 2. Szkoła położona jest w nowocześnie
wyposażonym budynku, posiada salę gimnastyczną oraz bibliotekę (wspólnie z Publicznym Gimnazjum
w Walcach), a także pracownię komputerową oraz salę do gimnastyki korekcyjnej. Wszystkie sale
lekcyjne wyposażone są w zestaw multimedialny oraz dostęp do Internetu. W sąsiedztwie szkoły
znajduje się kompleks rekreacyjno-sportowy oraz urządzony skwer. W szkole odbywają się również
lekcje języka mniejszości narodowej. Liczba uczniów pomiędzy latami 2010 a 2014 utrzymuje się na
zbliżonym poziomie (170 ucz. w roku 2010 i 168 w roku 2014).
Najważniejsze mocne strony placówki to: kompetentna i doświadczona kadra pedagogiczna,
dobrze wyposażona, nowoczesna baza szkoły, organizacja pracy. Szanse rozwojowe wskazywane przez
placówkę to rozwój współpracy z rodzicami, lepsze wyniki dydaktyczne (sprawdzian szóstoklasistów),
rozszerzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Najważniejsze potrzeby inwestycyjne, wskazane
przez placówkę to:
–

wyposażenie szkoły w pracownie tematyczne: językową, techniczną, przyrodniczą,
historyczną;

–

zakup tablic interaktywnych do klas edukacji wczesnoszkolnej;

–

zakup nowych materacy i uzupełnienie zużytego sprzętu sportowego;

–

adaptacja pomieszczeń strychu na świetlicę i stołówkę;

–

wyposażenie szkoły w baterie słoneczne;

–

szkolenia nauczycieli z zakresu neurodydaktyki, szkolenia dot. twórczości;

–

szkolenia z komunikacji interpersonalnej;
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–

wyposażenie nauczycieli w nowe kompetencje z zakresu rozwiązywania konfliktów,
zapobiegania agresji wśród uczniów.
Szkoła Podstawowa w Brożcu mieści się przy ulicy Reymonta 65 w miejscowości Brożec.

W latach 2010 – 2014 liczba uczniów szkoły zmniejszyła się o 8,6% z 93 do 85 os. Mocne strony
placówki to wysokie wyniki w nauce i konkursach przedmiotowych, dobrze wyszkolona i kreatywna
kadra pedagogiczna oraz nowoczesne wyposażenie klas i pracowni. Zagrożenia dostrzegane przez
placówkę to ewentualność likwidacji szkoły, z uwagi na zmniejszającą się liczbę uczniów.
Najważniejsze potrzeby inwestycyjne wskazane przez szkołę to:
–

remont dachu na budynku oraz elewacji;

–

rozbudowa świetlicy szkolnej;

–

budowa parkingu;

–

dobudowa lub remont pracowni komputerowej;

–

rozbudowa bazy sportowej (boisko, wymiana wykładziny w sali sportowej);

–

doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i audiowizualny;

–

wymiana krzeseł i stolików uczniowskich;

–

zakup wyposażenia sportowego (piłki, materace, bramki piłkarskie);

–

wymiana hydrauliki w obiekcie szkolnym oraz oświetlenia sali gimnastycznej;

–

remont CO, instalacja kaloryferów na korytarzach;

–

dalsze dokształcanie kadry pedagogicznej.

Z-1.5.1.3. Placówki edukacyjne na poziomie gimnazjalnym
Publiczne Gimnazjum w Walcach mieści się w budynku przy ul. Lipowej 2 w Walcach, dzieląc
infrastrukturę ze Szkołą Podstawową w Walcach. W szkole znajduje się jedenaście sal lekcyjnych,
biblioteka, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, boisko do piłki ręcznej pokryte sztuczną nawierzchnią
oraz boisko do koszykówki. W latach 2010 – 2014 odnotowano spadek liczby uczniów z 191 do 169
(zmniejszenie o 11,5%).
Najważniejsze mocne strony placówki to: przestrzenne klasy i zoptymalizowana liczba
uczniów, sukcesywne rozwiązywanie problemów wychowawczych, kadra, infrastruktura budynku,
zaplecze sportowe i środki dydaktyczne. Najważniejsze potrzeby inwestycyjne wskazane przez
placówkę to:
–

rozbudowa widowni dla sali gimnastycznej;

–

rozbudowa zaplecza sportowego (bieżnia, siłownia);

–

wymiana bazy środków dydaktycznych, w tym wymiana komputerów w pracowni
informatycznej;

–

odnawianie i wymiana wyposażenia sportowego;

–

zakup metalowych szafek do szatni uczniowskich;
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–

szkolenia zawodowe i specjalistyczne nauczycieli, wytypowane w corocznym planie
doskonalenia zawodowego.

Z-1.5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej
Zadania związane z ochroną zdrowia mieszkańców gminy pełni Samodzielny Publiczny
Ośrodek Zdrowia w Walcach, będący jednostką organizacyjną Gminy. W placówce znajduje się gabinet
medycyny szkolnej; gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; poradnia (gabinet) lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Ponadto działalności prowadzą lekarze w ramach indywidualnej
praktyki lekarskiej (dwa takie podmioty), lekarsko-dentystycznej (jeden podmiot) oraz fizjoterapii
(jeden podmiot)47. Dodatkowo, w zakresie fizjoterapii świadczenia w systemie publicznej opieki
zdrowotnej mieszkańcy mogą uzyskać korzystając z usług Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Caritas Diecezji Opolskiej. Jednakże czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia wynosi 61 dni48.
Świadczenia w publicznym systemie zdrowia, w ramach POZ realizowane są na bieżąco. W 2013 r.
udzielono ponad 14,5 tys. porad. Na terenie gminy Walce, dostęp do wysokospecjalistycznych usług
medycznych jest bardzo ograniczony, a w celu zaspokojenia potrzeb medycznych mieszkańcy są
zmuszeni do korzystania z usług poradni/ gabinetów zlokalizowanych w Krapkowicach lub Opolu.
Podstawową opiekę szpitalną zabezpiecza Krapkowickie Centrum Zdrowia (dalej: KCZ)
w

ramach

poradni

kardiologicznej;

diabetologicznej;

chirurgii

ogólnej;

ginekologicznej;

alergologicznej; reumatologicznej; dermatologicznej; urologicznej; endokrynologicznej; gruźlicy
i chorób płuc; medycyny sportowej; medycyny pracy; chirurgii urazowo-ortopedycznej; zdrowia
psychicznego; terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu; gastroenterologicznej; chorób
metabolicznych oraz fizjoterapii. Najdłuższy czas oczekiwania dotyczy poradni chorób metabolicznych
– 89 dni. KCZ zabezpiecza także szpitalne usługi medyczne w ramach oddziałów wewnętrznego;
oddziału chirurgii ogólnej; okulistyki (zespół chirurgii jednego dnia); urologii (zespół chirurgii jednego
dnia); ginekologiczno-położniczego; noworodkowego; oddziału pediatrycznego; izby przyjęć; bloku
operacyjnego; chirurgii ogólnej; chirurgii urazowo – ortopedycznej; alergologicznej; gabinetu
zabiegowego; zakładu diagnostycznego (dział diagnostyki laboratoryjnej: laboratorium analityczny;
dział diagnostyki obrazowej: pracownia RTG; USG; endoskopii; kardiologiczna). Najdłuższy czas
oczekiwania dotyczy porad w zakresie okulistyki – 107 dni (przy czym czas oczekiwania na operację
zaćmy powyżej roku); badania endoskopowe – 68 dni. Ocenia się, że profil świadczeń medycznych oraz
stopień zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców nie jest dopasowany do struktury problemów
zdrowotnych obszaru. Ponadto na terenie gminy działa tylko jedna apteka, zlokalizowana
w miejscowości Walce.

47

Dane CEIDG, brak danych o tego rodzaju podmiotach w KRS.
Ogólnopolski informator o czasie oczekiwania na świadczenia, Narodowy Fundusz Zdrowia,
http://kolejki.nfz.gov.pl/.
48
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Zadania opieki społecznej pełni Ośrodek Pomocy Społecznej Walce, zlokalizowany
w miejscowości Walce, przy ulicy Zamkowej 87. W roku 2013 z usług w zakresie pomocy społecznej
korzystało 121 gospodarstw domowych (273 osoby). W latach 2009-2013 zauważalne jest zmniejszenie
liczby osób objętych pomocą społeczną z 296 do 273 (o 7,7%). Liczba gospodarstw domowych objętych
pomocą społeczną w latach 2009 - 2013 utrzymuje się na zbliżonym poziomie49.
Najczęstsze powody korzystania z pomocy społecznej w roku 2014 to: długotrwała lub ciężka
choroba (90 os.), bezrobocie (68 os.), ubóstwo (65 os.), bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych (37 os.), niepełnosprawność (30 os.), alkoholizm (25 os.), bezradność wynikająca
z niepełnej rodziny (19 os.)50.
Tabela 49 Przyczyny korzystania ze świadczeń opieki społecznej w gminie Walce
Przyczyny korzystania ze świadczeń opieki społecznej

Korzystający w 2014 roku

Ubóstwo

65

Sieroctwo

0

Bezdomność

1

Potrzeba ochrony macierzyństwa

2

Wielodzietność

9

Bezrobocie

68

Niepełnosprawność

30

Długotrwała lub ciężka choroba

90

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

37

Bezradność - rodzina niepełna

19

Bezradność - rodzina wielodzietna

9

Alkoholizm

11

Narkomania

0

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnienie z zakładu karnego

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

13

Zdarzenie losowe

0

Sytuacja kryzysowa

0

Przemoc w rodzinie

0

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia

0

Trudności w integracji osób

0

Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie kwestionariuszowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Walcach.

49
50

Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
Badania kwestionariuszowe w: Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, 2015.
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Trend intensywności pomocy społecznej w gminie Walce w latach 2009-2013 przebiegał
równolegle do cyklu koniunkturalnego, co jest w szczególności zauważalne w 2010 r. Analiza
udzielonych świadczeń pod kątem kryterium dochodowości, wskazuje że ze świadczeń pomocy
społecznej korzystają osoby, których dochód na osobę w gospodarstwie domowym kształtuje się
zarówno poniżej, jaki i powyżej kryterium dochodowego.
Tabela 50 Usługi pomocy społecznej w gminie Walce w latach 2009 - 2013
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

gospodarstwa domowe

120

158

115

129

121

osoby

296

415

283

278

273

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Za największe zagrożenia w sferze społecznej gminy Walce OPS uznaje utrzymujący się
poziom bezrobocia, w tym wśród kobiet oraz osób w wieku 45+, rosnącą liczbę rodzin wymagających
wsparcia w formie poradnictwa specjalistycznego, zwiększającą się liczbę osób starszych w gminie.
Słabe strony to ograniczona współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
osób bezrobotnych, niedostateczny dostęp do poradnictwa specjalistycznego dla rodzin wymagających
wsparcia, brak diagnozy kwestii inicjacji alkoholowej i narkotykowej wśród dzieci i młodzieży.
Najważniejsze potrzeby inwestycyjne wskazane przez placówkę to szkolenia umożliwiające
utrzymanie profesjonalnego poziomu realizowanych zadań oraz podnoszące ich jakość (współpraca
w zespole, rozwiązywanie konfliktów, praca z trudnym klientem);

Z-1.5.3. Infrastruktura kultury
Prowadzeniem działalności kulturalnej oraz zadaniami związanymi z promocją gminy zajmuje się
Gminny Ośrodek Kultury w Walcach. W ramach działalności ośrodka, prowadzone są pracownie,
w których mieszkańcy gminy moją doskonalić swoje umiejętności i rozwijać zainteresowania
artystyczne. Prowadzone są zajęcia modelarskie, instrumentalne, warsztaty taneczne, robótki ręczne,
zajęcia plastyczne a także okresowe wydarzenia kulturalne i promujące zdrowy tryb życia.
Najważniejsze mocne strony wskazane przez placówkę to dobrze wyposażona sala
widowiskowa oraz przestrzeń wokół budynku GOK, działanie kół zainteresowań i sukcesy zespołów
artystycznych działających przy GOK oraz interesująca oferta wydarzeń kulturalnych. Potrzeby
inwestycyjne wskazane przez placówkę:
–

drenaż odwadniający budynek, wymiana dachu, ocieplenie budynku, wymiana okien;

–

budowa placu zabaw dla dzieci oraz płyty wielofunkcyjnej (pod wydarzenia rekreacyjnosportowe);

–

zakup strojów i instrumentów dla orkiestry;

–

zakup namiotu oraz ławek i stołów;

–

zakup sprzętu RTV i AGD;
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–

zakup samochodu dostawczo-osobowego do 3,5t.
Tabela 51 Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez GOK

Wydarzenia

Korzystający w 2014 r.

prelekcje, spotkania, wykłady
imprezy turystyczne i sportowo rekreacyjne
festiwale
imprezy plenerowe
występy zespołów amatorskich
konkursy
występy artystów i zespołów zawodowych

171
98
385
1900
300
0
103

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie kwestionariuszowe w Gminny Ośrodek Kultury w Walcach.

Z-1.5.4. Infrastruktura sportowa
Na terenie gminy zlokalizowano i zagospodarowano publiczne i prywatne tereny rekreacyjne
i sportowe. W Walcach działa boisko sportowe wraz z obiektami towarzyszącymi; w Brożcu funkcjonuje
boisko sportowe, w Straduni wybudowano i oddano do użytku korty tenisowe, w Kromołowie
funkcjonuje boisko sportowe wraz z zapleczem socjalnym, w Rozkochowie boisko sportowe wraz
z szatniami. Na terenie Walec została urządzona siłownia na wolnym powietrzu.
Działania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej może realizować Gminny Ośrodek
Kultury w Walcach. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, co roku rozpisywany jest
konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie gminy Walce. W postępowaniu w roku 2015 wyłonionym wykonawcą zadania zostały „Ludowe
Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach”.
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Z-1.6. Zarządzanie finansowe
Z-1.6.1. Organizacja i zarządzanie
W Urzędzie Gminy Walce funkcjonują następujące jednostki:
–

Referat Organizacyjny:


stanowisko pracy ds. Organizacyjnych i Obsługi Rady,



stanowisko pracy ds. Obronnych , Obrony Cywilnej i Kadr,

–

Referat Finansowy:

–

Referat Infrastruktury i Inwestycji:

–

Urząd Stanu Cywilnego:

–



stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych



stanowisko Inspektora w USC

Radca Prawny – Obsługa Prawna Urzędu.
Gmina Walce aktywnie działa na polu współpracy z innymi przedstawicielami administracji

publicznej oraz z drugim i trzecim sektorem. Gmina Walce należy do Stowarzyszenia Aglomeracji
Opolskiej, Związku i Stowarzyszenia Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Kraina św. Anny. Gmina Stale współpracuje z gminami partnerskimi, tj. z bawarską Gminą
Berg koło Norymbergii oraz czeską Gminą Malá Morávka, jak również aktywnie działa na rzecz
Euroregionu Pradziad.
Gmina Walce wykorzystuje szanse jakie stworzono w ramach I perspektywy finansowej Unii
Europejskiej, pozyskując środki m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Z-1.6.2. Struktura finansowa budżetu Gminy Walce
Budżet (zarówno dochody, jak i wydatki) gminy oscyluje w przedziale od 14,0 mln PLN do 18,0 mln
PLN. Wyjątkiem był rok 2011 kiedy to budżet osiągnął wartości blisko 21,1 mln PLN po stronie
wydatków.
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Wykres 4 Rozkład dochodów i wydatków w latach 2011 – 2013 i dla roku 2015
18 000 000
16 348 530,97
15 247 311,31

15 983 106,00

16 000 000
13 618 252,27
14 000 000

15 545 541,85
14 912 307,53

14 282 372,00

12 000 000
11 754 785,41
10 000 000
2011

2012

całkowite dochody budżetowe

2013

2015

całkowite wydatki budżetowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walce za 2011
rok, 2012 rok, 2013 rok oraz plan budżetu na 2015 r., Gmina Walce, http://bip.walce.pl/1339/1131/budzet2015.html.
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Tabela 52 Struktura finansów Gminy Walce w latach 2011-2013 oraz plan na rok 2015
2011

2012

2013

Kategoria

2015
Skrót

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

całkowite dochody budżetowe

DcB

17 910 824,00 13 618 252,27 15 565 872,00 15 545 541,85 15 249 603,87 15 247 311,31 14 282 372,00

bieżące dochody budżetowe

DbB

12 475 805,00 10 097 631,51 14 674 470,00 14 652 476,67 14 629 538,78 14 648 714,92 13 420 735,26

majątkowe dochody budżetowe

DmB

całkowite wydatki budżetowe

WcB

bieżące wydatki budżetowe

WbB 11 955 004,00

8 187 849,18 13 575 766,00 12 339 337,98 13 865 686,87 13 075 029,16 12 693 106,00

majątkowe wydatki budżetowe

WmB

9 164 323,00

3 566 936,23

4 183 814,00

4 009 192,99

1 852 462,00

1 837 278,37

3 290 000,00

przychody budżetowe

PB

3 505 457,00

1 744 664,33

2 193 708,00

3 209 589,71

1 154 829,00

2 666 545,10

2 896 843,92

rozchody budżetowe

RB

296 954,00

165 000,00

0,00

0,00

686 284,00

686 283,42

1 196 109,92

dochody własne z wyłączeniem udziałów w
podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

DW

4 904 324,57

4 904 324,57

5 313 716,36

5 313 716,36

5 760 689,84

5 760 689,84

1 421 976,39

wydatki majątkowe inwestycyjne

WI

6 521 868,07

6 521 868,07

4 009 192,99

4 009 192,99

1 837 278,37

1 837 278,37

3 290 000,00

5 435 019,00

3 520 620,76

891 402,00

893 065,18

620 065,09

598 596,39

861 636,74

21 119 327,00 11 754 785,41 17 759 580,00 16 348 530,97 15 718 148,87 14 912 307,53 15 983 106,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walce za 2011 rok, 2012 rok, 2013 rok oraz plan budżetu na 2015 r., Gmina
Walce, http://bip.walce.pl/1339/1131/budzet-2015.html.
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Wykres 5 Dochody i wydatki budżetu Gminy Walce według rodzajów w 2013 r.
16

Dochody

Wydatki

12

8

4

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walce za 2011 rok, 2012 rok, 2013 rok oraz plan budżetu na 2015 r., Gmina
Walce, http://bip.walce.pl/1339/1131/budzet-2015.html.
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Z-1.6.3. Analiza finansowa budżetu Gminy Walce
Przeprowadzono analizę wskaźnikową, która syntetycznie charakteryzuje różne aspekty działalności
Gminy Walce. W ocenie sytuacji finansowej wykorzystano cztery grupy wskaźników:
–

płynności – mierzą zdolność do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań;

–

zadłużenia – informują o zadłużeniu i zdolnościach do obsługi tego zadłużenia;

–

atrakcyjności jednostki samorządu terytorialnego;

–

samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Płynność finansowa to zdolność danego podmiotu do osiągania przepływów pieniężnych

umożliwiających regulowanie wymagalnych zobowiązań i pokrywanie niespodziewanych wydatków
gotówkowych. Analizę płynności finansowej przeprowadzono na podstawie dwóch wskaźników:
–

wskaźnik całkowitej płynności finansowej w ujęciu planowanym i rzeczywistym (WcPF):

𝑊𝑐𝑃𝐹 =

–

𝐷𝑐𝐵 + 𝑃𝐵
𝑊𝑐𝐵 + 𝑅𝐵

wskaźnik bieżącej płynności finansowej w ujęciu planowanym i rzeczywistym (WbPF):

𝑊𝑏𝑃𝐹 =

𝐷𝑐𝐵 + 𝑃𝐵
𝑊𝑏𝐵



DcB - całkowite dochody budżetowe;



PB - przychody budżetowe;



WcB - całkowite wydatki budżetowe;



RB - rozchody budżetowe;



WbB - bieżące wydatki budżetowe.
Tabela 53 Wskaźniki płynności finansowej
2011

Wskaźnik

2012

2013

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

WcPF

1,0

1,3

1,0

1,2

1,0

1,2

WbPF

1,8

1,9

1,3

1,5

1,2

1,4

Źródło: Opracowanie własne.

W jednostce samorządu terytorialnego wskaźnik płynności finansowej zarówno całkowitej
i bieżącej w ujęciu planowanym powinien być zawsze co najmniej równy jeden, co wynika z zasad
planowania budżetowego. Natomiast w ujęciu rzeczywistym może przybierać następujące wartości:
–

WPF = 1 – oznacza pełne pokrycie wydatków i rozchodów budżetowych;
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–

WPF > 1 –oznacza pełne pokrycie wydatków i rozchodów budżetowych oraz dodatkowo na
koniec roku występuje nadwyżka środków pieniężnych, która może wynikać z realizacji
założeń budżetowych zawierających nadwyżkę lub z realizacji ponadplanowych dochodów lub
niewykonania wydatków;

–

WPF < 1 oznacza brak pokrycia wydatków budżetowych i zobowiązania wymagalne, które
może wynikać z niewykonania planu dochodów lub przekroczenia planu wydatków.
Analiza wartości historycznych wskaźników płynności wskazuje iż Gmina Walce jest zdolna

do pokrywania zobowiązań typu OPEX i CAPEX i cechuje się płynnością finansową. W planie na 2015
r. WcPF wynosi 1,00 a wskaźnik; WbPF – 1,35, co w porównaniu z danymi historycznymi wskazuje
na podejście ostrożnościowe.
Wskaźnik samodzielności dochodowej informuje o samodzielności gminy w kreowaniu
dochodów. Im wskaźnik ten jest wyższy, tym jednostka jest mniej zależna od środków z budżetu
państwa, a tym samym od poziomu wskaźników regulujących gospodarkę narodową.

𝑊𝑆𝐹𝐷 =



𝐷𝑊
∗ 100
𝐷𝑐𝐵

DW – dochody własne z wyłączeniem udziałów w podatkach stanowiących dochody
budżetu państwa;



DcB – całkowite dochody budżetowe.
Tabela 54 Wskaźnik samodzielności dochodowej
2011

Wskaźnik
WSFD

2012

2013

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

27,4

36,0

34,1

34,2

37,8

37,8

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina Walce osiąga zadowalający poziom wskaźnika samodzielności dochodowej, jednakże
pod względem poziomu dochodów własnych plasuje się na 4. miejscu w powiecie i 63 w województwie.
Atrakcyjność jednostki samorządu terytorialnego może być określana w ujęciu wielkości
zdarzeń, zjawisk, dóbr w postaci wskaźników w przeliczeniu na jednego mieszkańca danej jednostki
samorządu terytorialnego51. Pokazują one zasobność i zdolności rozwojowe transformowane
z wielkości bezwzględnych do postaci relacyjnych, które obrazują umowny udział jednostkowy
w zasobach publicznych52. Jednym ze wskaźników atrakcyjności jest wskaźnik wielkości inwestycji na
mieszkańca w jednostce samorządu terytorialnego, jego formuła przedstawia się następująco:
Mrówczyńska-Kamińska A., Kucharczyk A., Średzińska J., Analiza finansowa w jednostkach samorządu
terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy Środa Wlkp., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Wydawnictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2011 r.
52
Tamże.
51
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𝑊𝐼𝑚 =

𝑊𝑚𝐵
𝐿𝑀

WIm– wydatki majątkowe inwestycyjne;
WmB – majątkowe wydatki budżetowe;
LM – liczba mieszkańców.
Tabela 55 Wskaźnik wielkości inwestycji na mieszkańca
2011

Wskaźnik
WI m

2012

2013

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

1 161,9

1 161,9

713,1

713,1

328,0

328,0

Źródło: Opracowanie własne.

Wartość wskaźnika wielkości inwestycji na mieszkańca znajduje się aktualnie z trendzie
malejącym, co wynika bezpośrednio z harmonogramu wdrażania I Perspektywy Finansowej Unii
Europejskiej i związanych z tym procedur nabory wniosków i realizacji inwestycji w ramach RPO
Województwa Opolskiego 2007-2013 i PROW 2007-2013.
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Z-1.7. Analiza wskaźnikowa wybranych parametrów rozwoju społeczno-gospodarczego
Celem przeanalizowania sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Walce na tle województwa opolskiego
opracowano i porównano wybrane mierniki rozwoju dotyczące roku 2013.
Tabela 56 Wybrane wskaźniki gospodarcze
Gmina Walce

Województwo
opolskie

52,6

54,5

dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca

2 720,3

3 118,5

dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańca

1 027,8

1 702,3

wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca

2 660,5

3 133,3

89,1

153,9

udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym

4,3

7,9

pracujący na 1 000 ludności

82

203

Wskaźnik
liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym

podmioty w rejestrze REGON na 1 tys. ludności w wieku produkcyjnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Tabela 57 Wybrane wskaźniki społeczne
Gmina Walce

Województwo
opolskie

korzystający z instalacji wodociągowej % ogółu ludności

95,0

94,6

korzystający z instalacji kanalizacyjnej % ogółu ludności

44,8

63,4

0,0

42,0

100,0

96,3

udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem

5,7

6,9

podstawowa ambulatoryjna opieka zdrowotna – porady udzielone na 1
mieszkańca

2,5

6,2

Wskaźnik

korzystający z instalacji gazowej % ogółu ludności
udział % szkół podstawowych wyposażonych w komputery
przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do Internetu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

Mierniki poziomu rozwoju wskazują na niższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego niż średnia
wojewódzka. Wyjątkiem jest wskaźnik dotyczący udziału osób bezrobotnych zarejestrowanych
w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym, dużo korzystniejszy niż średnia wojewódzka.

95 | S t r o n a

Rysunek 10 Wybrane wskaźniki gospodarcze Gmina Walce na tle województwa opolskiego

100,0
liczba ludności w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
90,0
produkcyjnym

80,0

dochody budżetu
gminy na 1
mieszkańca

wydatki budżetu
gminy na 1
mieszkańca

70,0

60,0

50,0

dochody własne
budżetu gminy
na 1
mieszkańca

40,0

30,0

podmioty w rejestrze
REGON na 1 tys.
ludności w wieku
produkcyjnym

udział bezrobotnych
zarejestrowanych w
ludności w wieku
produkcyjnym
pracujący
na 1 000
ludności

20,0

10,0

0,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
województwo = 100
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Rysunek 11 Wybrane wskaźniki społeczne Gmina Walce na tle województwa opolskiego

120,00

udział % szkół podstawowych
wyposażonych w komputery
przeznaczone do użytku uczniów z
dostępem do Internetu

korzystający z instalacji
wodociągowej % ogółu ludności

100,00

80,00
korzystający z instalacji
kanalizacyjnej % ogółu ludności

udział osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej w
ludności ogółem

60,00

40,00

podstawowa ambulatoryjna opieka
zdrowotna – porady udzielone na 1
mieszkańca

20,00

0,00

korzystający z instalacji gazowej %
ogółu ludności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
województwo = 100
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Z-1.8. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej gminy z perspektywy radnych samorządu
gminnego
W ramach diagnozy przeprowadzono także badanie oceny sytuacji społeczno-gospodarczej gminy
z perspektywy radnych samorządu gminnego. Ocenie poddano następujące zmienne:
–

zasoby mieszkaniowe;

–

infrastruktura wodno-kanalizacyjna;

–

gospodarka odpadami;

–

infrastruktura drogowa;

–

system komunikacji gminnej (w tym autobusowej);

–

infrastruktura telekomunikacyjna;

–

infrastruktura edukacji;

–

dostęp do edukacji;

–

infrastruktura ochrony zdrowia;

–

infrastruktura bezpieczeństwa publicznego;

–

dostęp do usług medycznych;

–

aktywność społeczności lokalnej;

–

działalność lokalnych organizacji pozarządowych;

–

współpraca z samorządem gminnym.

Ocenę punktową przeprowadzono według następującej logiki:
–

1 punkt – bardzo źle;

–

2 punkty – źle;

–

3 punkty – zadowalająco;

–

4 punkty – dobrze;

–

5 punkty – bardzo dobrze.

Ograniczenie metodologiczne badania wynika z umiarkowanej partycypacji radnych w badaniu. Na ankietę
odpowiedziało tylko 9 spośród 15 radnych, tj. 60 % optymalnej próby badawczej.
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Tabela 58 Wyniki ocena sytuacji społeczno-gospodarczej gminy z perspektywy radnych samorządu gminnego
Lp. Wyszczególnienie
1

zasoby mieszkaniowe

Radny 1 Radny 2 Radny 3 Radny 4 Radny 5 Radny 6 Radny 7
2
3
4
2
4
3
3

Radny 8 Radny 9
4
4

Suma
29

2

infrastruktura wodno-kanalizacyjna

4

5

3

4

5

5

3

5

4

38

3

gospodarka odpadami

4

5

3

4

4

5

3

5

4

37

4

infrastruktura drogowa

2

4

3

3

3

4

3

4

4

30

5

system komunikacji gminnej (w tym autobusowej)

2

3

2

2

2

2

3

2

2

20

6

infrastruktura telekomunikacyjna

3

5

4

4

4

5

3

5

4

37

7

infrastruktura edukacji

3

5

4

4

3

4

4

4

4

35

8

dostęp do edukacji

3

5

4

5

4

4

4

5

4

38

9

infrastruktura ochrony zdrowia

3

3

4

3

3

4

3

3

4

30

10

infrastruktura bezpieczeństwa publicznego

3

4

3

3

3

4

3

3

4

30

11

dostęp do usług medycznych

3

3

4

2

3

2

4

3

3

27

12

aktywność społeczności lokalnej

2

5

4

3

4

4

2

3

4

31

13

działalność lokalnych organizacji pozarządowych

2

5

4

4

5

5

2

3

3

33

14

współpraca z samorządem gminnym

5

4

5

4

4

5

4

4

4

39

41
59
51
47
51
Suma
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania kwestionariuszowego wśród Radnych Gminy Walce.

56

44

53

52

454
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Tabela 59 Ocena – podsumowanie punktowe
liczba radnych biorących udział w badaniu

9

liczba czynników

14

minimalna ocena czynnika

1

maksymalna ocena czynnika

5

minimalna sumaryczna liczba punktów do zdobycia

126

maksymalna sumaryczna liczba punktów do zdobycia

630

liczba zdobytych punktów

454

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania kwestionariuszowego wśród Radnych Gminy Walce.

Tabela 60 Ocena – podsumowanie opisowe
Przedział punktowy

Opis

> 126 ≤ 251

między bardzo źle a źle

> 252 ≤ 377

między źle a zadowalająco

> 378 ≤ 503

między zadowalająco a dobrze

> 504 ≤ 630

między dobrze a bardzo dobrze

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania kwestionariuszowego wśród Radnych Gminy Walce.

Ocena punktowa wskazuje, że radni Rady Gminy Walce oceniają sytuację społeczno-gospodarczą
w przedziale między zadowalająco a dobrze, blisko środkowego zakresu.
Suma maksymalnych ocen dla danego czynnika mogła wynieść 45,0 (9 radnych * 5 pkt.). Najbliżej
maksimum oceniono współpracę z samorządem gminnym, sferę edukacyjną (dostęp do edukacji),
infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz gospodarkę odpadami. Najsłabiej oceniono system komunikacji
gminnej (w tym autobusowej) oraz dostęp do usług medycznych oraz zasoby mieszkaniowe.
Tabela 61 Odległość oceny czynnika od maksimum = 45,0 i średniej = 32,4
Suma dla
czynnika

Odległość od
maksimum = 45,0

Odległość od średniej
= 32,4

zasoby mieszkaniowe

29

-16

-3,4

infrastruktura wodno-kanalizacyjna

38

-7

5,6

gospodarka odpadami

37

-8

4,6

infrastruktura drogowa

30

-15

-2,4

system komunikacji gminnej (w tym autobusowej)

20

-25

-12,4

infrastruktura telekomunikacyjna

37

-8

4,6

infrastruktura edukacji

35

-10

2,6

dostęp do edukacji

38

-7

5,6

infrastruktura ochrony zdrowia

30

-15

-2,4

infrastruktura bezpieczeństwa publicznego

30

-15

-2,4

dostęp do usług medycznych

27

-18

-5,4

Wyszczególnienie
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aktywność społeczności lokalnej

31

-14

-1,4

działalność lokalnych organizacji pozarządowych

33

-12

0,6

współpraca z samorządem gminnym

39
-6
32,4
Średnia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania kwestionariuszowego wśród Radnych Gminy Walce.

6,6
-
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Wykres 6 Odległość oceny czynnika od średniej = 32,4 – ujęcie graficzne
10

5

0

-5

-10

-15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania kwestionariuszowego wśród Radnych Gminy Walce.
0 = średnia [32,4]
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Z-1.9. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej gminy z perspektywy jednostek pomocniczych
(sołectwa)
W ramach diagnozy przeprowadzono także badanie oceny sytuacji społeczno-gospodarczej gminy
z perspektywy jednostek pomocniczych, tj. sołectw, reprezentowanych przez sołtysów. Ocenie poddano
następujące zmienne:
–

zasoby mieszkaniowe;

–

infrastruktura wodno-kanalizacyjna;

–

gospodarka odpadami;

–

infrastruktura drogowa;

–

system komunikacji gminnej (w tym autobusowej);

–

infrastruktura telekomunikacyjna;

–

infrastruktura edukacji;

–

dostęp do edukacji;

–

infrastruktura ochrony zdrowia;

–

infrastruktura bezpieczeństwa publicznego;

–

dostęp do usług medycznych;

–

aktywność społeczności lokalnej;

–

działalność lokalnych organizacji pozarządowych;

–

współpraca z samorządem gminnym.

Ocenę punktową przeprowadzono według następującej logiki:
–

1 punkt – bardzo źle;

–

2 punkty – źle;

–

3 punkty – zadowalająco;

–

4 punkty – dobrze;

–

5 punkty – bardzo dobrze.

Na ankietę odpowiedziało 8 spośród 9 sołtysów, tj. 88,9% optymalnej próby badawczej.
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Tabela 62 Wyniki ocena sytuacji społeczno-gospodarczej gminy z perspektywy jednostek pomocniczych
Wyszczególnienie

Stradunia

Grocholub

Ćwiercie

Walce

Kromołów

Dobieszowice

Rozkochów

Zabierzów

Suma

zasoby mieszkaniowe

4

3

3

3

5

4

4

4

30

infrastruktura wodno-kanalizacyjna

5

5

1

4

3

2

4

3

27

gospodarka odpadami

5

4

3

3

3

5

5

3

31

infrastruktura drogowa

2

3

4

2

3

3

4

2

23

system komunikacji gminnej

2

2

4

1

2

3

4

1

19

infrastruktura telekomunikacyjna

5

4

4

4

5

4

5

4

35

infrastruktura edukacji

4

3

4

4

5

4

5

3

32

dostęp do edukacji

4

4

4

4

4

4

5

3

32

infrastruktura ochrony zdrowia

2

3

4

4

4

3

5

3

28

infrastruktura bezpieczeństwa publicznego

4

3

4

3

4

4

4

3

29

dostęp do usług medycznych

2

3

4

3

3

3

5

2

25

aktywność społeczności lokalnej

5

4

4

5

5

4

4

2

33

działalność OPP

4

5

4

4

4

3

4

3

31

współpraca z samorządem gminnym

5

4

4

5

5

4

5

3

35

53

50

51

49

55

50

63

39

410

Suma

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania kwestionariuszowego w jednostkach pomocniczych Gminy Walce.
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W autoocenie najwyższy wynik otrzymały sołectwa Rozkochów, Kromołów i Stradunia, natomiast
najniższy sołectwa Zabierzów, Walce, Dobieszowice i Grocholub.
Wykres 7 Wyniki punktowe według sołectwa
Rozkochów

63

Kromołów

55

Stradunia

53

Ćwiercie

51

Dobieszowice

50

Grocholub

50

Walce

49

Zabierzów

39
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40
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60

70

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania kwestionariuszowego w jednostkach pomocniczych Gminy
Walce.

Tabela 63 Ocena – podsumowanie punktowe
liczba sołtysów biorących udział w badaniu

8

liczba czynników

14

minimalna ocena czynnika

1

maksymalna ocena czynnika

5

minimalna sumaryczna liczba punktów do zdobycia

112

maksymalna sumaryczna liczba punktów do zdobycia

560

liczba zdobytych punktów

410

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania kwestionariuszowego w jednostkach pomocniczych Gminy
Walce.

Tabela 64 Ocena – podsumowanie opisowe
Przedział punktowy

Opis

> 112 ≤ 224

między bardzo źle a źle

> 224 ≤ 336

między źle a zadowalająco

> 336 ≤ 448

między zadowalająco a dobrze
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> 448 ≤ 560

między dobrze a bardzo dobrze

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania kwestionariuszowego w jednostkach pomocniczych Gminy
Walce.

Ocena punktowa wskazuje, że sołtysi oceniają sytuację społeczno-gospodarczą w przedziale
między zadowalająco a dobrze, bliżej górnej granicy dla przedziału.
Suma maksymalnych ocen dla danego czynnika mogła wynieść 40 (8 sołtysów * 5 pkt.). Najbliżej
maksimum oceniono możliwość współpracy z samorządem gminnym, infrastrukturę telekomunikacyjną i
edukacji oraz dostęp do edukacji. Najsłabiej oceniono system komunikacji gminnej, infrastrukturę drogową,
dostępność usług medycznych oraz infrastrukturę ochrony zdrowia.
Tabela 65 Odległość oceny czynnika od maksimum = 50 i średniej = 34,4
Suma

Odległość od
maksimum = 50

Odległość od średniej
= 34,4

zasoby mieszkaniowe

30

-10

0,7

infrastruktura wodno-kanalizacyjna

27

-13

-2,3

gospodarka odpadami

31

-9

1,7

infrastruktura drogowa

23

-17

-6,3

system komunikacji gminnej

19

-21

-10,3

infrastruktura telekomunikacyjna

35

-5

5,7

infrastruktura edukacji

32

-8

2,7

dostęp do edukacji

32

-8

2,7

infrastruktura ochrony zdrowia

28

-12

-1,3

infrastruktura bezpieczeństwa publicznego

29

-11

-0,3

dostęp do usług medycznych

25

-15

-4,3

aktywność społeczności lokalnej

33

-7

3,7

działalność OPP

31

-9

1,7

współpraca z samorządem gminnym

35

-5

5,7

29,3

-

-

Wyszczególnienie

Średnia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania kwestionariuszowego w jednostkach pomocniczych Gminy
Walce.
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Wykres 8 Ocena punktowa zmiennych
współpraca z samorządem gminnym

35

infrastruktura telekomunikacyjna

35

aktywność społeczności lokalnej

33

dostęp do edukacji

32

infrastruktura edukacji

32

działalność lokalnych organizacj pozarządowych

31

gospodarka odpadami

31

zasoby mieszkaniowe

30

infrastruktura bezpieczeństwa publicznego

29

infrastruktura ochorny zdrowia

28

infrastruktura wodno-kanalizacyjna

27

dostęp do usług medycznych

25

infrastruktura drogowa

23

system komunikacji gminnej (w tym autobusowej)

19
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35

40

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania kwestionariuszowego w jednostkach pomocniczych Gminy
Walce.
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Wykres 9 Odległość oceny czynnika od średniej = 29,3 – ujęcie graficzne
8

5,7

6

3,7

4

2

5,7

2,7

2,7

1,7

1,7

0,7

0

-0,3
-2

-1,3
-2,3

-4

-4,3
-6

-6,3
-8
-10

-10,3
-12

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania kwestionariuszowego w jednostkach pomocniczych Gminy Walce.
0 = średnia [29,3]
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Załącznik nr 2 Analiza SWOT
Tabela 66 Analiza SWOT
Przestrzeń, infrastruktura i usługi publiczne
O

Szanse

S

Mocne strony
niewielka odległość od Opola ośrodka gospodarczego,
administracyjnego, medycznego,
akademickiego, kulturalnego

poprawa skomunikowania
obszaru z ośrodkami miejskim
takimi jak Opole, bliskość
ważnych szlaków
komunikacyjnych

W

Słabe strony

Zagrożenia

ograniczony stopień
zewnętrznego skomunikowania
gminy, w tym przede wszystkim
w zakresie komunikacji
zbiorowej
niedostateczna jakość dróg
powiatowych i gminnych

położenie w obszarze
oddziaływania: osi
komunikacyjno-transportowej
Wschód-Zachód (E40, A4)

T

przeciążenie ruchem kołowym
terenów zabudowanych
(zwłaszcza w ciągu drogi
krajowej DK 45 w Straduni)

zmiany w polityce transportowej
kraju

niewystarczająco gęsta sieć
połączeń komunikacji zbiorowej
w gminie
dobra jakość powietrza

mała ilość dobrych jakościowo
gleb
zły stan drzewostanu

niski poziom zagrożenia
powodziowego na przeważającej
części gminy

wysoki poziom zagrożenia
powodziowego w północno
wschodnie części gminy
(sołectwo Stradunia)
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nowa polityka RPO WO 20142020 – możliwość wdrażania
długofalowych programów
edukacyjnych
współfinansowanych ze środków
UE

korzystne warunki do rozwoju
agroturystyki

mała baza gastronomicznonoclegowa
mała liczba terenów i urządzeń
rekreacyjnych
niewystarczający w stosunku do
zasobów stopień wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
dostępnych na terenie gminy

wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii

wysoka kapitałochłonność
inwestycji w OZE

mała ilość terenów leśnych
dobra jakość i dostępność
infrastruktury edukacyjnej i
poziomu nauczania

deficyt kadry w niektórych
dziedzinach nauczania i opieki
poza edukacyjnej

wysoko wykfalifikowana kadra
placówek edukacyjnych

ponadlokalna koordynacja usług
medycznych i dopasowanie
struktury usług medycznych do
profilu zagrożeń zdrowotnych

działalność kulturotwórcza GOK

niezadowalający dostęp do usług
kulturalnych wyższego rzędu
(konieczność dojazdu do Opola/
Krapkowic/ Kędzierzyna Koźle)

rozwinięta działalność zespołów
amatorskich

pogarszający się stan techniczny
budynku GOK

dostęp do usług podstawowej
opieki medycznej

niedopasowanie struktury usług
medycznych do profilu zagrożeń
zdrowotnych
utrudniony dostęp do
specjalistycznych usług
medycznych
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nowy model polityki społecznej
– przychodzenie od opieki
instytucjonalnej do
środowiskowej

wysoka liczba udzielanych
świadczeń pomocy społecznej
podejmowane działania na rzecz
ograniczenia problemów
społecznych w gminie

niewystarczający poziom
współpracy z organizacjami
pozarządowymi w zakresie
pomocy osobom w trudnej
sytuacji społecznej
duży udział korzystających ze
środowiskowej pomocy
społecznej
niedostatecznie rozwinięta sieć
kanalizacyjna oraz gazownicza

Mieszkańcy, trzeci sektor
O

Szanse

rosnąca świadomość rodziców i
nauczycieli w zakresie problemu
przemocy w rodzinie

Mocne strony

W

Słabe strony

niska stopa bezrobocia

utrzymujący się od kilku lat
ujemny przyrost naturalny

działalność organizacji
pozarządowych, w tym w
szczególności podmiotów
przysołeckich

zwiększająca się liczba osób
starszych w gminie

zapobieganie dysfunkcjom w
rodzinach, podejmowanie
interwencji w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

niedostateczny dostęp do
poradnictwa specjalistycznego
dla rodzin wymagających
wsparcia

T

Zagrożenia

brak diagnozy sfery inicjacji
alkoholowej i narkotykowej
wśród dzieci i młodzieży
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rosnąca liczba rodzin
wymagających wsparcia w
formie poradnictwa
specjalistycznego
Przedsiębiorczość, turystyka, współpraca zewnętrzna
O

Szanse
dobre usytuowanie
komunikacyjne gminy (rynki
zbytu)

S

Mocne strony

niski stopień bezrobocia

W

Słabe strony
słabe zorganizowanie
przedsiębiorców w gminie

T

Zagrożenia
odpływ wykwalifikowanych
pracowników w wieku
produkcyjnym mobilnym

bliskość Opola, Krapkowic i
Kędzierzyna Koźle –
regionalnego i lokalnych
centrów gospodarczych
wdrażanie PROW 2014-2020, w
tym specjalizacja rolnictwa,
rolnictwo zamawiane,
dywersyfikacja w kierunku
działalności pozarolniczej i
dopłaty dla młodych rolników
zaangażowanie mieszkańców
w stworzenie oferty turystycznej
opartej o turystykę aktywną,
agroturystykę, turystykę
poznawczą (tradycja,
obrzędowość, rzemiosło, prace
wiejskie)

plan zagospodarowania
przestrzennego gminy
uwzględniające tereny
inwestycyjne, w tym na
potrzeby lokalnych
przedsiębiorców

przewaga małych gospodarstw
rolnych – mały potencjał
rozwojowy

warunki przyrodnicze
odpowiednie do tworzenia
oferty turystyki weekendowej i
agroturystyki

mała liczba tras turystycznych,
mimo zidentyfikowanego
potencjału

rosnąca konkurencyjność innych
ośrodków gospodarczych i
turystycznych

promocja turystyczna obszaru, w
tym promocja rozwoju
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agroturystyki i turystyki
aktywnej

inwestycje w infrastrukturę
turystyczno-rekreacyjną

warunki kulturowe i zasoby
kulturalne odpowiednie do
tworzenia oferty turystyki
poznawczej i edukacyjnej

słabo rozwinięta baza
noclegowa oraz gastronomiczna
utrudniająca rozwój turystyki
w regionie

wysokie koszty tworzenia
infrastruktury rekreacyjnoturystycznej

działalność LGD Kraina św.
Anny

rozwój Aglomeracji Opolskiej

współpraca z sektorowa i
międzysektorowa oraz
międzynarodowa

Źródło: Opracowanie własne.
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Załącznik nr 3 Raport z przeprowadzonych badań ankietowych
Z-3.1. Wstęp
Badanie ankietowe zostało zrealizowane w ramach opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy Walce.
Objęto nim mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, pochodzące z obszaru
gminy. Raport powstał w oparciu o dane z niniejszego badania ankietowego przeprowadzonego na
terenie gminy Walce w marcu 2015 roku, na potrzeby którego przygotowano 3 rodzaje ankiet:


dla mieszkańców gminy Walce;



dla przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub działających na obszarze gminy Walce;



dla organizacji pozarządowych posiadających siedzibę lub działających na obszarze gminy
Walce.
W tak sformułowanym kształcie badania ankietowego przyjęto możliwość wypełnienia więcej

niż jednej ankiety. Dla przykładu, jeśli mieszkaniec jest równocześnie właścicielem firmy oraz
członkiem stowarzyszenia, to miał możliwość wypełnienia trzech ankiet. Przyjęto, że inna jest percepcja
mieszkańca, przedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej, gdyż podmioty te mają zupełnie inne
problemy, cele, zakres działań, potrzeby, oczekiwania, a także relacje z samorządem terytorialnym.
Układ przedstawionych wyników stanowi odzwierciedlenie zrealizowanych ankiet. Opracowanie składa
się z uwag metodologicznych, charakterystyki badanej populacji oraz wykresów zawierających wyniki
udzielonych odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszach formularzy.
Realizacja niniejszego projektu badawczego stanowi integralną część prac nad „Strategią
rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”. Zgodnie z założeniem, dokument ten ma nakreślać
najważniejsze cele, do których dążyć będzie Gmina w założonym horyzoncie czasu. Kształt
kwestionariuszy użytych do badania ankietowego i problematyka zawarta w poszczególnych
formularzach wychodzi naprzeciw problemom istotnym z perspektywy rozwoju Gminy.
Celem ankiety skierowanej dla mieszkańca było przede wszystkim zbadanie poziomu jakości
życia w gminie. A zatem w szczególności istotne było zebranie informacji o problemach, potrzebach i
jakości życia w gminie. Było to badanie ukierunkowane na zgromadzenie danych o subiektywnych
odczuciach mieszkańców. Respondenci odpowiadali także na pytania dotyczące m.in. oceny realizacji
zadań i inwestycji na terenie gminy w podziale na kategorie takie jak: edukacja, bezpieczeństwo,
rekreacja, kultura. Odpowiadający ponadto mogli wskazać, który obszar rozwoju powinien stanowić ich
zdaniem priorytet działań Gminy w latach 2015-2022.
Ankieta dedykowana przedsiębiorcom była narzędziem badawczym do zobrazowania oceny
prowadzenia działalności gospodarczej pozarolniczej/ rolniczej oraz możliwości jej rozwoju na
obszarze gminy. Kwestionariusz przeznaczony dla organizacji pozarządowych miał na celu
przedstawienie problematyki dotyczącej prowadzenia działalności pożytku publicznego przez
organizacje pozarządowe, zebranie informacji o ich sytuacji, możliwościach rozwoju, a także o
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współpracy z administracją publiczną w gminie. Należy przy tym zaznaczyć, iż kategorie wyżej
wskazanych ankiet nie dotyczyły tylko zadań realizowanych przez samorząd terytorialny na poziomie
gminy, ale także poruszały kwestie, za które odpowiedzialność spoczywa na poziomie powiatu, czy
innych jednostek centralnych realizujących zadania kluczowe dla mieszkańców. Celem badania była
także możliwość szerszego zaangażowania mieszkańców gminy w proces uspołeczniania i wspólnego
budowania jej strategii rozwoju oraz zweryfikowanie potrzeb i oczekiwań respondentów w zakresie
przyszłości gminy, a także nakreślenie ważnych kierunków rozwojowych z poziomu operacyjnego.
Kwestionariusze do przeprowadzenia badania ankietowego zostały przygotowane zarówno
w formacie DOC, jak i stworzono ich wersję elektroniczną udostępnioną na portalu www.ebadania.pl.
Kwestionariusze były dystrybuowane różnymi kanałami komunikacyjnymi, w tym m.in. poprzez:


Urząd Gminy;



informację o prowadzeniu badania ankietowego umieszczoną na stronie internetowej Gminy;



portal www.ebadania.pl.
Do ostatecznej analizy zakwalifikowano wszystkie przesłane drogą elektroniczną, jak i w wersji

papierowej ankiety. W wyniku realizacji badania uzyskano:


6 ankiet dla przedsiębiorstw;



0 ankiet dla organizacji pozarządowych;



14 ankiety dla mieszkańców.
Dane z kwestionariuszy zostały poddane analizie statystycznej i merytorycznej. Przy realizacji

ankiet zachowano anonimowość osób ankietowanych. Struktura kwestionariuszy uwzględniała zarówno
pytania zamknięte, jak i otwarte, przy czym zdecydowanie przeważał typ pytania zamkniętego.
Niniejsze opracowanie stanowi raport z przeprowadzonych badań. Przy jego opracowaniu
kierowano się zasadą precyzyjnego przedstawienia wyników i unikania ich krzyżowej, głębszej
interpretacji statystycznej. Dzięki temu potencjalnie zainteresowany tą problematyką czytelnik będzie
miał możliwość dokonania samodzielnej analizy w oparciu o przedstawione dane ilościowe
i jakościowe.

Z-3.2. Gmina Walce w percepcji mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji
pozarządowych
Z-3.2.1. Analiza na podstawie ankiet dla mieszkańców
Większość respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, stanowiły kobiety (64,0%). Wśród
zrealizowanych ankiet najwięcej zostało wypełnionych przez osoby w wieku 21-30 lat (43,0%).
Znaczący jest także udział w badaniu osób w wieku 31-40 lat i 41-50, tj. odpowiednio po 36% i 21%
respondentów. Odsetek grupy wiekowej powyżej 61 roku życia oraz w wieku 15-20 lat wyniósł po
0,0%. Jest to ważna informacja z perspektywy aktywizowania najstarszych i najmłodszych osób w życie
społeczne gminy. Dane te potwierdzają wyniki badania realizowanego w skali ogólnopolskiej przez
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Instytut Spraw Publicznych i dotyczącego społeczeństwa obywatelskiego oraz kapitału społecznego w
Polsce. Badania te wskazują, że udział osób młodych oraz powyżej 60. roku życia w miejscowościach
poza dużymi aglomeracjami miejskimi ma tendencje do utrzymywania się na stosunkowo niskim
poziomie53. W badanej populacji przeważały osoby z wykształceniem wyższym (72,0%).
Mieszkańcy oceniają ogólną sytuację w gminie głównie jako przeciętną (57,0%) lub dobrą
(29,0%). Po 7% respondentów udzieliło odpowiedzi bardzo dobrze lub źle. Wśród mieszkańców
dominuje przeświadczenie, że jakość życia w ostatnich 4 latach w gminie nie uległa zmianie (50,0%).
Dla 29% sytuacja poprawiła się, a dla 21 pogorszył. Mimo iż respondenci oceniają ogólną sytuację w
gminie jako zadowalającą (54%), to 43% rozważa możliwość opuszczenia gminy w najbliższych 2
latach.
W odniesieniu do poziomu zadowolenia z realizacji zadań publicznych, respondenci najlepiej
ocenili:
–

kulturę i sport;

–

bezpieczeństwo;

–

rekreację;

–

zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów.

Neutralnie oceniono pomoc społeczną i inwestycje na terenie gminy, co może wskazywać na niską
świadomość w danym zakresie lub przeciętną jakość i dostępność usług.
Najsłabiej oceniono z realizację zadań publicznych związanych z:
–

rynek pracy;

–

opiekę zdrowotną;

–

lokalny transport zbiorowy;

–

wsparcie rodziny, wsparcie młodych małżeństw, politykę prorodzinną.
Zdaniem mieszkańców priorytet dla rozwoju gminy winny stanowić przede wszystkim takie

obszary jak wsparcie rodziny, wsparcie młodych małżeństw, polityka prorodzinna; rynek pracy; opieka
zdrowotna.
Inwestycje lub zadania nieinwestycyjne ważne z perspektywy mieszkańców i wskazane przez
respondentów dotyczyły obszaru:
–

wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brożec;

–

zakończenie kanalizacji całej gminy;

–

ograniczenie niskiej emisji;

–

ochronę środowiska i poprawa jakości powietrza.

–

budowanie świadomości kulturalnej i politycznej obywateli;

53

Zob. szerzej, Partycypacja publiczna w praktyce, red. Anna Olech, Warszawa 2013; Przepis na uczestnictwo.
Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, red. Anna Olech, Warszawa 2013. Raporty dostępne są:
http://www.isp.org.pl/publikacje,25.html
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–

modernizacja przedszkoli oraz możliwość uczęszczania dzieci do przedszkoli w miejscowości
ich zamieszkania

–

remont drogi relacji Brożec-Kromołów-Walce;

–

utwardzenie ulic osiedlowych.

–

budowa obwodnicy Straduni;

–

szkolenia z języków obcych;

–

aktywizacja bezrobotnych i biernych zawodowo poprzez liczne i kompleksowe działania
ułatwiające podjęcie pracy - począwszy od zapewnienia opieki nad dziećmi, poprzez szkolenia
zawodowe a skończywszy na tworzeniu miejsc pracy na terenie gminy;

–

pozyskanie nowych miejsc pracy;

–

poprawa dostęp do Internetu;

–

budowa placu golfowego.
Na podstawie analizy potrzeb mieszkańców gminy ocenia się, że decyzja o przystąpieniu do

opracowania nowej strategii rozwoju jest jak najbardziej słuszna, ponieważ pozwoli w sposób
zorganizowany zaplanować kierunki rozwoju obszaru.

Z-3.2.2. Analiza na podstawie ankiet dla przedsiębiorców
W badaniu dominowały mikroprzedsiębiorstwa, tj. podmioty zatrudniające do 9 pracowników.
Większość respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, stanowili reprezentanci branży usługowej
(60,0%) i budowlanej (40,0%). Spośród podmiotów biorących udział w badaniu 60% podmiotów
rozpoczęła działalność w latach 1990-2004, a 50% w latach 2005-2013.
Respondenci oceniają sytuację finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa jako dobrą lub
przeciętną (po 40,0%). Natomiast 20,0% badanych wskazało iż sytuacja ta jest zła. Przedsiębiorcy
ocenili, że ich sytuacja finansowo-ekonomiczna w ostatnich 4 latach nie uległa zmianie (60,0%). Po
20% badanych wskazało przeciwne odpowiedzi, tj. że sytuacja poprawiła się i pogorszyła się. 40%
respondentów w ostatnich 4 latach zrealizowała inwestycję o jednostkowej wartości powyżej 100,0 tys.
PLN. Żaden z podmiotów nie realizował działalności eksportowej, ale 40% planuje prowadzić tego
rodzaju aktywność w najbliższych latach. 20% podmiotów biorących udział w badaniu w ostatnich 4
latach pozyskała środki z dotacji Unii Europejskiej bądź innych źródeł zewnętrznych, a 40% planuje w
perspektywie najbliższych 2 lat aplikować o środki z dotacji Unii Europejskiej bądź innych źródeł
zagranicznych.
W gminie realizowane są głównie następujące instrumenty wsparcia lokalnej działalności:
pomoc w znalezieniu odpowiednich nieruchomości np. gruntu pod inwestycje, wynajmu, dzierżawy,
kupna, leasingu i tworzenie stref ekonomicznych, inkubatorów przedsiębiorczość, stref działalności
gospodarczej.
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Respondenci oceniają podejście przedstawicieli samorządu gminnego do osób prowadzących
działalność gospodarczą jako bardzo złą 60%, wskazując jednocześnie że warunki do prowadzenia
działalności gospodarczej są złe, a podmioty gospodarcze mają niewielkie możliwości rozwoju
prowadzonej działalności.
Podmioty gospodarcze wskazały następujące działania
–

uzbrojenie terenów inwestycyjnych;

–

przejęcie terenów na rzecz Gminy Walce i przekwalifikowanie na tereny inwestycyjne oraz
pozyskanie inwestorów;

–

wsparcie szkoleniowe przedsiębiorców bądź jednoosobowych działalności gospodarczych (nie
tylko rolników);

–

budowa chodników.

Z-3.3. Załącznik nr 1 Graficzna analiza badania ankietowego – mieszkańcy
Wykres 10 Jak ocenia Pani/Pan jakość życia w gminie?
Źle
7%

Bardzo źle
0%

Bardzo dobrze
7%
Dobrze
29%

Przeciętnie
57%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy.
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Wykres 11 Czy jakość Pani/Pana życia w ostatnich 4 latach?

Pogorszyła się
21%

Pogorszyła się
zasadniczo
0%

Poprawiła się
zasadniczo
0%
Poprawiła się
29%

Nie uległa zmianie
50%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy.

Wykres 12 Które, z poniższych zdań, według Pani/Pana, właściwie oddaje sytuację w gminie?

Gmina nie rozwija się,
należy na nowo
przemyśleć kierunki
rozwoju
46%

Gmina rozwija się i
podąża w bardzo
dobrym kierunku
0%

Rozwój gminy jest mi
obojętny
0%

Sytuacja w gminie jest
zadowalająca
54%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy.
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Wykres 13 Ocena jakości realizacji zadań publicznych w gminie – ujęcie całościowe

Bardzo dobrze lub dobrze
33%
Źle lub bardzo źle
41%

Neutralnie
26%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy.

Wykres 14 Czy w perspektywie najbliższych 2 lat planuje Pani/Pan opuszczenie gminy?

Zdecydowanie nie
planuję opuszczać
gminy
21%

Zdecydowanie tak
0%

Raczej nie planuję
opuszać gminy
29%

Rozważam taką
możliwość
43%

Nie wiem
7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy.
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Wykres 15 Jakość realizacji zadań publicznych w gminie – ocena bardzo dobra lub dobra – łącznie

kultura i sport
bezpieczeństwo
rekreacja
zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów
edukacja publiczna – jakość, dostępność
dostęp do usług telekomunikacyjnych
ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska
pomoc społeczna
drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego

opieka zdrowotna
lokalny transport zbiorowy
budownictwo mieszkaniowe
inwestycje na terenie gminy
wsparcie rodziny, wsparcie młodych małżeństw, polityka prorodzinna
rynek pracy
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy.

121 | S t r o n a

Wykres 16 Jakość realizacji zadań publicznych w gminie – ocena neutralna

inwestycje na terenie gminy
pomoc społeczna
edukacja publiczna – jakość, dostępność
wsparcie rodziny, wsparcie młodych małżeństw, polityka prorodzinna
budownictwo mieszkaniowe
drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego
ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska
rynek pracy
rekreacja
bezpieczeństwo
kultura i sport
zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów
lokalny transport zbiorowy
opieka zdrowotna
dostęp do usług telekomunikacyjnych
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy.
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Wykres 17 Jakość realizacji zadań publicznych w gminie – ocena źle lub bardzo źle – łącznie

rynek pracy
opieka zdrowotna
lokalny transport zbiorowy
wsparcie rodziny, wsparcie młodych małżeństw, polityka prorodzinna
budownictwo mieszkaniowe
dostęp do usług telekomunikacyjnych
drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego
inwestycje na terenie gminy
ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska
rekreacja
pomoc społeczna
edukacja publiczna – jakość, dostępność
zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów
bezpieczeństwo
kultura i sport
0

2

4

6

8

10

12

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy.
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Wykres 18 Metryczka - mieszkańcy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy.
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Z-3.4. Załącznik nr 2 Graficzna analiza badania ankietowego – przedsiębiorcy
Wykres 19 Jak ocenia Pani/Pan sytuację finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa?
Bardzo źle
0%

Bardzo dobrze
0%

Źle
20%

Dobrze
40%

Przeciętnie
40%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy.

Wykres 20 Sytuacja finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa w ostatnich 4 latach

Pogorszyła się
20%

Pogorszyła się
zasadniczo
0%

Poprawiła się
zasadniczo
0%
Poprawiła się
20%

Nie uległa zmianie
60%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy.
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Wykres 21 Czy w ostatnich 4 latach zrealizowano w przedsiębiorstwie inwestycję o jednostkowej
wartości powyżej 100 tys. PLN?
Tak
40%

Nie
60%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy.

Wykres 22 Czy przedsiębiorstwo planuje rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności eksportowej
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)?

Tak
40%

Nie
60%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy.
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Wykres 23 Czy w ostatnich 4 latach przedsiębiorstwo pozyskało środki z dotacji Unii
Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych/ zewnętrznych?

Tak
20%

Nie
80%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy.

Wykres 24 Czy w perspektywie najbliższych 2 lat przedsiębiorstwo planuje aplikować o środki z
dotacji Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych?

Tak
40%

Nie
60%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy.
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Wykres 25 Jak oceniają Państwo podejście przedstawicieli samorządu gminnego do osób
prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą?
Bardzo dobrze
0%

Nie mam zdania
0%

Bardzo źle
60%

Dobrze
0%

Przeciętnie
40%

Źle
0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy.

Wykres 26Jak ocenia Pan/Pani możliwość rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej lub
rolniczej na obszarze gminy?

Bardzo źle, nie mam
możliwości
20%

Bardzo dobrze, mam szereg
możliwości rozwoju
prowadzonej działalności
0%

Źle, mam niewielkie
możliwości rozwoju
prowadzonej
działalności
40%

Dobrze, mam
możliwości rozwoju
prowadzonej
działalności
20%

Przeciętnie
20%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy.
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Wykres 27 Metryczka - przedsiębiorcy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy.
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Załącznik nr 4 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Zostanie uzupełnieniowy po zakończeniu konsultacji społecznych.
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