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Dokument powstał na zlecenie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, a jego głównymi 

autorami są eksperci i interesariusze lokalni oraz konsultanci Fundacji Rozwoju Demokracji 

Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z Opola i Krakowa, którzy prowadzili proces strategiczny. 

Serdecznie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w proces opracowania 

niniejszego dokumentu – za poświęcony czas, rzetelność, merytoryczne podejście, 

profesjonalizm oraz odwagę w proponowaniu rozwiązań korzystnych dla gminy oraz jej 

mieszkańców.  
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WPROWADZENIE 

Strategia rozwoju gminy stanowi podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego. Ma za 

zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał jednostki, 

opisywać podejście zintegrowane, określać obszary, cele i działania polityki społeczno-ekonomicznej 

prowadzonej w przestrzeni gminy w perspektywie kilku lat. 

Okres obowiązywania dotychczasowej Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki upłynął z końcem 

2020 r. Potrzeba opracowania nowego dokumentu wynikała z wielu przesłanek wewnętrznych 

i zewnętrznych, z których najważniejszą jest potrzeba zdefiniowania nowej długofalowej ścieżki 

rozwoju gminy Dobrzeń Wielki po zmianach administracyjnych w 2017 r., kiedy dokonał się podział 

gminy przez wyłączenie z jej granic na rzecz miasta Opola sołectw Krzanowice, Czarnowąsy, Borki, 

Brzezie oraz części sołectwa Dobrzeń Mały wraz z terenami inwestycyjnymi wokół Elektrowni Opole, 

nią samą oraz licznymi zakładami przemysłowymi. To ogromne wyzwanie związane z utrzymaniem 

dostępności i jakości usług oraz istniejącej infrastruktury, podejmowaniem kolejnych działań na rzecz 

rozwoju, przy jednoczesnym ograniczonym budżecie lokalnym. Tym ważniejszy jest wybór 

odpowiednich priorytetów oraz optymalnych pakietów działań. 

W związku z powyższym, władze gminy Dobrzeń Wielki podjęły decyzję o sporządzeniu nowej Strategii 

Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki z okresem obowiązywania do 2030 roku. Została ona opracowana 

w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim przy współudziale interesariuszy lokalnych oraz ekspertów 

zewnętrznych (model partycypacyjno-ekspercki). W prace nad dokumentem zaangażowali się 

przedstawiciele władz lokalnych, urzędnicy samorządowi, reprezentanci sfery oświaty, instytucji 

kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, przedsiębiorcy i liderzy lokalni, którzy byli wspierani 

przez konsultantów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z Krakowa i Opola. 

W ramach warsztatów diagnostycznych i strategicznych wspólnie wypracowano diagnozę sytuacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, a następnie cele i kierunki działań na kolejne lata wraz 

z ich oczekiwanymi rezultatami. Założenie sprawnej i efektywnej współpracy będzie nadrzędne 

również na etapie wdrażania tych zapisów w życie, co pozwoli na osiągnięcie trwałego 

i zrównoważonego rozwoju całej wspólnoty lokalnej. 

Dzięki temu nowa Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki stanowi o wspólnie obranym kierunku 

i zabezpiecza ciągłość gminnej polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Poprzez swoje zapisy 

ma ona aktywizować i zachęcać do współdziałania szerokie grono partnerów, stanowiąc jednocześnie 

instrument pozyskiwania środków zewnętrznych na najważniejsze inwestycje i działania rozwojowe, 

w tym w ramach funduszy krajowych oraz środków europejskich dostępnych w nowej perspektywie 

budżetowej Unii Europejskiej. Przede wszystkim ma pomóc w realizacji potrzeb, oczekiwań i aspiracji 

mieszkańców i interesariuszy gminy. 

Procedura dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku uwzględniała 

wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dokument powstał zgodnie 

z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

Okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki został określony do 2030 roku, co jest zgodne 

ze wspomnianym wcześniej okresem kolejnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej (2021-2027) 
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wraz z dodatkowym okresem rozliczania pozyskanych projektów. Strategia została sformułowana 

w ścisłej korelacji z kluczowymi dokumentami planistycznymi szczebla krajowego, regionalnego 

i subregionalnego, m.in. Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 

2030 r.), Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030, Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego 

Opolskie 2030 i Strategią rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku (projekt). 

PRZEBIEG PROCESU OPRACOWANIA STRATEGII, W TYM SPOSOBY WŁĄCZENIA 

PARTNERÓW W  PRZYGOTOWANIE STRATEGII 

Na proces opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku składały się następujące 

prace: 

 Podjęcie Uchwały Nr XLIV/327/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-04-2022 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku oraz 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 

konsultacji. 

 Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, w ujęciu 

dynamicznym i porównawczym, wraz z podsumowaniem i określeniem wniosków dla 

planowania strategicznego. 

 Partycypacyjno-eksperckie wypracowanie założeń Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 

2030 roku – realizacja spotkań z udziałem kluczowych interesariuszy lokalnych, których 

tematyka obejmowała: weryfikację i uzupełnienie wniosków z diagnozy statystycznej 

dotyczącej sytuacji gminy, identyfikację głównych wyzwań i kierunków rozwoju gminy, 

budowę celów strategicznych i operacyjnych, określenie kierunków działań i ich 

operacjonalizację. 

 Opracowanie projektu dokumentu strategii o zakresie i treści zgodnej z art. 10e ust. 2-4 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 Realizacja konsultacji społecznych dotyczących strategii w szczególności z: sąsiednimi gminami 

i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz 

z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wraz z ich podsumowaniem. 

 Realizacja procedury opiniowania dokumentu strategii przez zarząd województwa opolskiego 

(uzyskanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie). 

 Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności 

realizacji strategii. 

 Opracowanie wersji strategii po zmianach wynikających z konsultacji, opiniowania i ewaluacji. 

 Realizacja procedury w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym uzgodnienia z regionalnym dyrektorem 

ochrony środowiska oraz państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. 

 Opracowanie finalnej wersji Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku i poddanie 

do głosowania celem jej uchwalenia przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki.  
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WNIOSKI Z DIAGNOZY SYTUACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ GMINY 

DOBRZEŃ WIELKI  

Celem realizowanej diagnozy było rozpoznanie najważniejszych cech, zasobów, potencjałów, 

problemów gminy Dobrzeń Wielki i jej otoczenia dla potrzeb planowania długofalowej polityki rozwoju. 

Prace obejmowały przeprowadzenie szeregu analiz statystycznych w ujęciu dynamicznym (zasadniczo 

analizie zostały poddane dane dotyczące ostatnich 5 lat, czyli okresu 2017-2021; w kluczowych 

obszarach sięgnięto również do informacji z 2016 r., aby przedstawić najważniejsze zmiany 

i konsekwencje podziału oraz zmniejszenia obszaru gminy na rzecz miasta Opola w 2017 r.), jak 

i porównawczym (dane dla gminy Dobrzeń Wielki zestawiono z analogicznymi wskaźnikami dla 

wybranych czterech gmin o charakterze najbardziej zbliżonym do analizowanej, leżących 

w województwie opolskim – Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany oraz Tarnów Opolski; wszystkie te 

jednostki cechują się podobnym ukształtowaniem terenu, zbliżonym położeniem względem Opola, 

dostępnością transportową do stolicy regionu oraz sposobem wykorzystania powierzchni, z zanikającą 

rolą rolnictwa przy jednoczesnym nasileniu się trendów osiedlania na terenach podmiejskich, 

należących właśnie do tych gmin; odniesiono się także do średniej powiatowej i regionalnej). Analizy 

zostały zrealizowane w kluczowych dla gminy obszarach (położenie i dostępność komunikacyjna, 

demografia, gospodarka i rynek pracy, środowisko naturalne i infrastruktura techniczna, polityka 

społeczna i bezpieczeństwo publiczne, kultura i zasoby dziedzictwa kulturowego, sport, rekreacja, 

edukacja i wychowanie, kapitał społeczny, stan finansów samorządowych). Podstawowe źródło danych 

stanowiła statystyka publiczna (przede wszystkim materiały i dane Głównego Urzędu Statystycznego, 

zgromadzone w ramach Banku Danych Lokalnych, a także statystyki Urzędu Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim i gminnych jednostek organizacyjnych) oraz różne opracowania dotyczące gminy. Powstał 

kompleksowy raport diagnostyczny, który otworzył dyskusję na temat sytuacji gminy Dobrzeń Wielki 

oraz stojących przed nią kluczowych wyzwań i oczekiwanych kierunków rozwoju. W strategii, zgodnie 

z obowiązującymi aktualnie przepisami, zamieszczono jedynie – uzgodnioną wspólnie przez ekspertów 

i przedstawicieli gminy – syntezę wniosków z diagnozy, które posłużyły jako baza do podejmowania 

decyzji dotyczących wizji rozwoju, celów i zadań strategii. 

Obraz gminy 

Gmina Dobrzeń Wielki jest jedną z 21 jednostek, tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Opola, 

zarazem skupionych w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Powierzchnia MOF, licząca 2 370 km2, 

stanowi około ¼ obszaru zajmowanego przez całe województwo. Terytorium gminy Dobrzeń Wielki 

zajmuje 2,7% powierzchni MOF, pod tym względem jest to jedna z mniejszych jednostek tworzących 

obszar funkcjonalny. Na koniec 2021 r. obszar MOF Opola zamieszkany był, według danych GUS, przez 

325,7 tys. osób. Wyłączając z tej liczby mieszkańców miasta-rdzenia, ludność pozostałych 20 gmin 

aglomeracji stanowiła 61,1% ogółu. Mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki stanowili 2,8% ogólnej liczby 

ludności MOF. Członkostwo gminy w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska daje szansę na 

poprawę i rozwój współpracy międzysamorządowej oraz wsparcie kluczowych dla gminy inwestycji 

i innych działań ze środków zewnętrznych. 

Najbliższa dekada stawia przed gminą Dobrzeń Wielki duże wyzwanie – zdefiniowanie na nowo swojej 

ścieżki rozwoju, przy uwzględnieniu zmian administracyjnych w 2017 r., kiedy dokonał się podział 

gminy przez wyłączenie z jej granic na rzecz miasta Opola sołectw Krzanowice, Czarnowąsy, Borki, 

Brzezie oraz części sołectwa Dobrzeń Mały, wraz z ich wieloaspektowymi konsekwencjami. Możliwości 

finansowe gminy są znacząco ograniczone, głównie ze względu na ubytek terytorialny z Elektrownią 

Opole i szeregiem przedsiębiorstw zlokalizowanych w jej pobliżu. Sytuacji nie ułatwiają też m.in. trudne 

warunki makroekonomiczne z wysoką inflacją, kryzys energetyczny, spodziewane spowolnienie 
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gospodarcze oraz zmiany w prawie, dokonywane na szczeblu centralnym, cedujące na samorządy coraz 

więcej obowiązków i zadań, bez zapewnienia ich całkowitego finansowania. W taki okres wkracza 

gmina z dobrze rozwiniętą infrastrukturą publiczną, powstałą w poprzednich latach, generującą duże 

koszty utrzymania, a jednocześnie wysokimi oczekiwaniami interesariuszy co do działania 

administracji, bazującymi na dotychczasowych doświadczeniach współpracy i korzystania z oferty 

lokalnej. W tym kontekście, kluczowym wyzwaniem pozostaje wzmocnienie bazy dochodów własnych 

poprzez kreowanie klimatu dla biznesu i inwestycji, a także optymalizacja kosztów bieżących bez 

uszczerbku na dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez gminę i jej jednostki na rzecz 

mieszkańców i innych interesariuszy.  

Jednocześnie wspomniana infrastruktura i usługi, w połączeniu z atrakcyjną ofertą spędzania czasu 

wolnego, bazującą na lokalnych zasobach środowiskowych (lasy oraz sztucznie utworzone zbiorniki 

wodne), a także z bliskością Opola – stanowią najistotniejszy atut gminy Dobrzeń Wielki. Posiada ona 

wszelkie predyspozycje do rozwoju jako miejsce spokojnego i dobrego życia, z dogodnym i szybkim 

dojazdem do stolicy regionu, która zapewnia m.in. usługi wyższego rzędu czy szersze możliwości 

zatrudnienia. Dużą szansą, stojącą przed gminą Dobrzeń Wielki, choć pozostającą poza kompetencjami 

samorządu lokalnego, jest w tym zakresie wykorzystanie linii kolejowej przebiegającej przez jej 

terytorium do wspomnianych codziennych dojazdów do miasta. Obecnie przejazd pomiędzy 

przystankiem w Chróścicach a Opolem Głównym, po niezmodernizowanej trasie, zajmuje 30 minut – 

co w obliczu korkujących się ulic może być uznane za zachęcającą alternatywę. Podniesienie 

dostępności komunikacyjnej gminy przełoży się na jej atrakcyjność osadniczą, zwłaszcza w porównaniu 

z innymi jednostkami opolskiego „obwarzanka”. 

W ujęciu bardziej szczegółowym, dla gminy Dobrzeń Wielki za najważniejsze, bezpośrednio wpływające 

na rozwój jednostki, można uznać następujące uwarunkowania, wynikające z: 

a) położenia i zagospodarowania terenu oraz zmian granic w 2017 r. 

Gmina Dobrzeń Wielki leży w centralnej części województwa opolskiego, w powiecie opolskim, 

granicząc od południa ze stolicą regionu. Większa część zachodniej granicy jednostki pokrywa się 

z przebiegiem rzeki Odry w jej środkowym biegu. Jednostka leży na styku dwóch mezoregionów, 

Równiny Opolskiej i Pradoliny Wrocławskiej, co wpływa na mało zróżnicowaną rzeźbę terenu. 

Krajobraz urozmaicają rzeki (Odra, Brynica i ich dopływy) oraz lasy – kompleks w północnej części 

gminy stanowi część Borów Stobrawskich. Eksploatacja kruszyw doprowadziła do powstania kilku 

sztucznych zbiorników, nieużytkowanych bądź wykorzystywanych na cele rekreacyjne. 

Wspomniane lasy stanowią niemal połowę obszaru analizowanej gminy (46%). Na grunty orne 

i pozostałe użytki rolne przypada zaledwie 30% powierzchni, co stanowi pierwszy sygnał 

potwierdzający malejącą rolę rolnictwa dla gospodarki lokalnej. Na koniec 2021 r. obowiązującymi 

planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 34,7% powierzchni gminy, co jest rezultatem 

niższym od powiatowego i regionalnego, jednak należy mieć na uwadze, że sporą część obszaru 

pozbawionego mpzp stanowią tereny leśne. 

Z racji położenia, głównym ośrodkiem administracyjnym, usługowym i gospodarczym dla mieszkańców 

gminy jest pobliskie Opole. Kręgosłup komunikacyjny stanowi sieć dróg wojewódzkich, na czele 

z DW454 Opole – Namysłów, stanowiącą jedną z głównych dróg dojazdowych do Opola z kierunku 

północnego, co wpływa na natężenie ruchu samochodowego. Dostęp do autostrady A4 za sprawą 

węzła „Opole Zachód” wymaga przejechania ok. 25 km. Gminę przecina linia kolejowa nr 277 Opole 

Groszowice – Wrocław Brochów. Pomimo korzystnych parametrów (trasa dwutorowa, 

zelektryfikowana) i łączenia dwóch ośrodków o oddziaływaniu ponadregionalnym, jej wykorzystanie 

w ruchu pasażerskim jest symboliczne, stanowi natomiast alternatywę w ruchu towarowym dla 

biegnącej równolegle trasy Opole Główne – Brzeg – Oława – Wrocław Główny. Kolejnym szlakiem 
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transportowym, który przebiega przez gminę Dobrzeń Wielki jest Odrzańska Droga Wodna, 

posiadająca na tym odcinku III klasę żeglowności. Na terenie analizowanej jednostki znajduje się 

8,5 kilometra tej trasy oraz dwie śluzy. 

Komunikacja publiczna gminy Dobrzeń Wielki z Opolem opiera się o kursy realizowane przez 

przewoźników prywatnych. Na teren jednostki nie dociera MZK Opole – pętla końcowa linii nr 21 

znajduje się tuż za południową granicą gminy, co – przynajmniej w teorii – pozwala na wykorzystanie 

jej w codziennych dojazdach przez mieszkańców południowej części jednostki (Dobrzeń Mały). 

Według danych GUS, na koniec 2021 r. długość dróg dla rowerów na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

wynosiła 18,0 km. Stanowiło to niespełna 23% długości dróg dla rowerów w powiecie opolskim (79,0 

km). Gminę charakteryzuje także wysoka wartość wskaźnika długości dróg dla rowerów w przeliczeniu 

na 100 km2 powierzchni – odnotowana na koniec 2021 r. wartość 28,36 km znacząco przekraczała 

parametr dla powiatu opolskiego (5,15 km) oraz województwa opolskiego (6,19 km). Drogi dla 

rowerów na terenie gminy Dobrzeń Wielki to przede wszystkim ciągi pieszo-rowerowe, powstałe 

z przekształcenia chodników biegnących wzdłuż dróg wojewódzkich, m.in. poprzez ich poszerzenie 

tam, gdzie było to technicznie wykonalne. Są one zróżnicowane pod względem zastosowanych 

rozwiązań technologicznych (np. szerokość, oddzielenie ruchu rowerowego od pieszego oraz 

zastosowana nawierzchnia), z największym komfortem jazdy na odcinkach prowadzących poza 

skupiskami zabudowy mieszkalnej i usługowej. Obecnie możliwy jest ciągły przejazd pomiędzy 

granicami gminy od Dobrzenia Małego przez Dobrzeń Wielki po Kup oraz Chróścice, dzięki czemu 

wszystkie miejscowości w gminie są ze sobą skomunikowane siecią DDR. Wspomniana trasa posiada 

swoją kontynuację na terenie Opola (wzdłuż ulic Jagiełły, Sobieskiego i Budowlanych), dzięki czemu 

stolica regionu, nie wyłączając jej centrum, jest osiągalna rowerem. Jednocześnie, z uwagi na rozwój 

komunikacji rowerowej zarówno w odniesieniu do codziennych dojazdów do pracy lub szkoły, jak też 

i z punktu widzenia podnoszenia atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej gminy, kontynuowana 

będzie rozbudowa i integracja sieci rowerowej w gminie i w całej Aglomeracji Opolskiej. 
 

Wykres 1. Zmiany wartości wybranych wskaźników dotyczących gminy Dobrzeń Wielki pomiędzy 2016 a 2017 i 2020 lub 2021 rokiem [1] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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Wykres 2. Zmiany wartości wybranych wskaźników dotyczących gminy Dobrzeń Wielki pomiędzy 2016 a 2017 i 2020 lub 2021 rokiem [2] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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Konsekwencje i wyzwania: 

 Dostępność komunikacyjna gminy Dobrzeń Wielki jest zadowalająca w kontekście dojazdów do i z Opola, 

z potencjałem w kierunku jej dalszego zwiększenia poprzez szersze wykorzystanie linii kolejowej przebiegającej 

przez gminę. Nieco gorzej przedstawia się sytuacja z dostępem do autostrady A4 – pod tym względem jednostka 

wypada gorzej w porównaniu z częścią gmin otaczających Opole; 

 Szansą na rozwój gminy Dobrzeń Wielki jest podniesienie jej atrakcyjności osadniczej, na tę zaś wpływa m.in. 

dostęp do transportu publicznego. Chociaż gmina jest skomunikowana z Opolem, są możliwości wykorzystania 

połączeń kolejowych oraz wydłużenia kursów opolskiego MZK na teren gminy. W tym drugim przypadku – 

pomimo kosztowności rozwiązania – mieszkańcy jednostki mieliby ułatwione poruszanie się po mieście (jedna 

taryfa biletowa) oraz dostęp do taboru przystosowanego do osób z dodatkowymi potrzebami. Jest to szczególnie 

ważne dla grupy z największymi problemami w zakresie mobilności – osób starszych i chorych, dla których 

dotarcie np. do lekarza może być utrudnione; 

 Za najważniejsze wyzwanie na nadchodzącą dekadę można uznać dostosowanie działania gminy – szczególnie 

w zakresie usług publicznych – do aktualnych oraz spodziewanych możliwości finansowych, wynikających ze 

spadku poziomu dochodów własnych po zmianie granic z 2017 r., przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb 

społeczności lokalnej; 

 Zdiagnozowane braki w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego negatywnie wpływają 

na atrakcyjność osadniczą i inwestycyjną gminy. Działania w kierunku uporządkowania polityki przestrzennej 

można uznać za jedno z większych wyzwań, stojących przed samorządem gminnym w nadchodzącej dekadzie; 

 Ewentualne zwiększenie stopnia eksploatacji złóż kruszyw, znajdujących się na obszarze gminy, przyniesie 

znaczące konsekwencje środowiskowe, z całkowitym przekształceniem krajobrazu włącznie. Niezależnie od 

szeregu negatywnych konsekwencji, będzie to także stanowić szansę w kierunku rozwoju oferty rekreacyjnej 

w oparciu o wyeksploatowane wyrobiska. 

 

b) sytuacji demograficznej 

Na koniec 2021 r. gminę Dobrzeń Wielki zamieszkiwało nieco ponad 9 tys. mieszkańców. Dokładna 

liczba zależy od źródła (GUS bądź UG), jednak obydwa wskazują na nieznaczny wzrost w stosunku do 

roku 2017, co kontrastuje z danymi dla powiatu oraz województwa, które w analogicznym okresie 

traciły mieszkańców (odpowiednio -0,3% i -2,1%). Spośród czterech sołectw tworzących gminę 

najliczniej zamieszkały jest Dobrzeń Wielki (4 540 osób w 2021 r.), była to też jedyna miejscowość, 

która pomiędzy 2017 a 2021 r. odnotowała wzrost liczby mieszkańców (+2,9%). Gęstość zaludnienia 

gminy Dobrzeń Wielki jest dość wysoka w porównaniu z jednostkami tła porównawczego. Odnotowane 

na koniec 2021 r. 150 osób/km2 znacząco przekracza wartość parametru w całym powiecie opolskim 

(80 osób/km2) oraz województwie (103 osoby/km2). 
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Wykres 3. Liczba ludności w gminie Dobrzeń Wielki w latach 2017-2021 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG w Dobrzeniu Wielkim i BDL GUS 
 

 

Rysunek 1. Liczba mieszkańców jednostek porównywanych na koniec 2021 r. oraz zmiana tej liczby w okresie 2017-2021  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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Wykres 4. Struktura demograficzna jednostek porównywanych w 2021 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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 Analizując dane demograficzne należy mieć na uwadze fakt, że w części mogą one nie odpowiadać stanowi 

faktycznemu, na co mają wpływ wspomniane migracje (bez wymeldowywania się, co zaburza dane) oraz 

gwałtowne zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w Europie, co zmaterializowało się za sprawą fali migracji 

uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Zdarzenia te będą wymagać każdorazowego reagowania 

i dostosowywania funkcjonowania jednostki do aktualnej sytuacji. 

 

c) potencjału gospodarczego 

Na koniec 2021 r. w gminie Dobrzeń Wielki funkcjonowało 876 podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w REGON, o 21% więcej niż w roku 2017. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

było ich 921 – znacznie mniej niż w przypadku całego powiatu (1 022), regionu (1 116), a także 

większości gmin stanowiących tło porównawcze. Dominowały (niespełna 96%) przedsiębiorstwa 

o zatrudnieniu do 9 osób – przypuszczalnie jednoosobowe bądź nie zatrudniające więcej, niż 2-3 osoby. 

Rysunek 2. Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 2021 r. i procentowa zmiana tej 

wartości w roku 2021 w stosunku do 2017 r. w jednostkach porównywanych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W strukturze gospodarczej pod względem wiodącej sekcji PKD dominują przedsiębiorstwa w sekcjach 

F (budownictwo – 22,8% ogółu w 2021 r.) oraz G (handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów – 

17,7%), stanowiąc łącznie przeszło 40% ogółu. W ostatnich latach zwraca uwagę liczbowy wzrost 

liczebności przedsiębiorstw z sekcji F, przypuszczalnie wskutek obserwowanego w skali całego kraju 

zapotrzebowania na usługi ogólnobudowlane i remontowe. Struktura gospodarcza gminy Dobrzeń 

Wielki jest zbliżona do obserwowanej w powiecie oraz województwie w 2021 r. Poza lokalnymi 

przedsiębiorstwami (wśród najbardziej rozpoznawalnych m.in. producenci drzwi, elementów 

gumowych w Dobrzeniu Wielkim, tartak i betoniarnia w Chróścicach) znaczącym pracodawcą dla 

mieszkańców gminy pozostaje Elektrownia Opole oraz przedsiębiorstwa działające na terenie stolicy 

regionu. 
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Wykres 5. Struktura gospodarcza jednostek porównywanych w roku 2021 
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Rysunek 3. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r. i zmiana tej wartości (w punktach 

procentowych) w roku 2021 w stosunku do 2017 r. w jednostkach porównywanych 
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Charakter rolniczy gminy Dobrzeń Wielki stopniowo zanika, na rzecz nasilenia procesów 

suburbanizacyjnych. Porównanie danych z Powszechnego Spisu Rolnego z lat 2010 i 2020 wskazuje na 

spadek liczby gospodarstw rolnych w gminie (z 233 do 151). Większość stanowią te o obszarze 1-5 ha 

(39,7% ogółu) oraz powyżej 15 ha (33,1%), choć faktyczny obraz zacienia powszechnie stosowany 

mechanizm dzierżawy pól pod uprawy. W strukturze zasiewów w gminie Dobrzeń Wielki zdecydowanie 

dominują zboża, stanowiące w 2020 r. nieco ponad 88% ogółu, udział pozostałych upraw jest 

nieznaczny. Niespełna 76% gospodarstw w gminie przeznacza swoją produkcję na sprzedaż – jest to 

rezultat nieco niższy od obserwowanego w skali całego regionu (80,3%). Potwierdzeniem mało 

znaczącej roli, jaką w strukturze gospodarczej gminy Dobrzeń Wielki pełni rolnictwo, jest wskaźnik 

obrazujący odsetek pracujących w gospodarstwach rolnych w liczbie mieszkańców w wieku 

produkcyjnym. W 2020 r. wyniósł on 5%, stanowiąc jeden z niższych wyników wśród jednostek 

porównywanych. Co więcej, profil glebowy gminy Dobrzeń Wielki jest mało korzystny – dominują gleby 

klasy IV i V, przy nieznacznym udziale gleb klasy III (dominujących w skali całego regionu) i śladowym 

klas wyższych. 

Konsekwencje i wyzwania: 

 Miejscem pracy dla znacznej części mieszkańców gminy są zakłady i przedsiębiorstwa w pobliskim Opolu, 

znaczącym pracodawcą jest Elektrownia Opole. Gmina Dobrzeń Wielki jest kojarzona głównie z drobną 

działalnością produkcyjną i usługową na skalę lokalną, która winna być wspierana, w zakresie zgodnym 

z kompetencjami samorządu gminnego. Jednocześnie kluczowym wyzwaniem dla gminy jest tworzenie na jej 

obszarze stref aktywności gospodarczej i inwestycyjnej, które mogą zwiększyć liczbę firm i zdywersyfikować ich 

strukturę, w tym wielkościową (nowe atrakcyjne miejsca pracy dla mieszkańców); 

 Pandemia COVID-19 znacząco i – jak się wydaje – trwale zmieniła charakter pracy w niektórych branżach 

i zawodach za sprawą pracy zdalnej. Otworzyło to nowe możliwości dla gmin wiejskich pod warunkiem 

posiadania dobrze rozwiniętej, niezawodnej sieci internetu. Wspieranie rozwoju takiej infrastruktury będzie 

mieć bezpośrednie przełożenie na atrakcyjność osadniczą, a w części także na potencjał inwestycyjny jednostki; 

 Z uwagi na zdiagnozowaną sytuację na lokalnym rynku pracy (zwłaszcza w zakresie bezrobocia wśród kobiet) 

konieczna jest współpraca z powiatem opolskim i podległymi mu jednostkami w zakresie aktywizacji osób i grup 

o największych problemach na rynku pracy, w tym przy uwzględnieniu długofalowych skutków pandemii 

COVID-19; 

 W strukturze gospodarczej gminy Dobrzeń Wielki rolnictwo nie odgrywa znaczącej roli i przewidywane jest raczej 

jej dalsze ograniczanie się i wygaszanie, przede wszystkim z uwagi na niski potencjał gleb, intensyfikację 

procesów suburbanizacyjnych oraz niewielką opłacalność małoobszarowego rolnictwa. Niemniej gmina powinna 

rozwijać i wykorzystywać różne potencjały obszarów wiejskich do wzmocnienia gospodarki lokalnej i poprawy 

jakości życia mieszkańców. 

 

d) stanu i potencjału środowiska naturalnego 

Ochroną przyrody objęte jest 9% powierzchni gminy Dobrzeń Wielki – fragment Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego. Dodatkowo, część nadodrzańskich łąk wchodzi w skład obszaru ochrony ptasiej 

„Grądy Odrzańskie”, zaliczanego do sieci „Natura 2000”, a przy tym niewykazywanego w GUS jako 

powierzchnia chroniona. Wspomniane 9,0% powierzchni gminy objętej ochroną stanowi jeden 

z niższych rezultatów wśród jednostek porównywanych. 

Dane GUS z końca 2020 r. wskazują na brak problemów z dostępem do wodociągu – posiadało go 

97,3% ogółu budynków mieszkalnych w gminie. Dane Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim z końca 

2021 r. wskazują na dostęp do wodociągu 97% budynków mieszkalnych w Chróścicach oraz 98% takich 

obiektów w Dobrzeniu Wielkim, Dobrzeniu Małym oraz Kup. Administracją sieci wodociągowej 

w gminie zajmuje się Prowod Sp. z o.o. w Kup. Wodociąg gminny zasilany jest z dwóch ujęć – 

w Chróścicach (podziemne) i Brzeziu (od 2017 r. poza granicami jednostki). Równie wysoko rozwinięta 
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jest sieć kanalizacyjna (97,1% budynków mieszkalnych z dostępem w 2020 r. według GUS), przy czym, 

w odróżnieniu od wodociągu, gmina znacząco wyróżnia się pod tym względem na tle porównawczym, 

w tym także w zestawieniu ze średnią dla gmin regionu (63,0%) i powiatu opolskiego (75,7%). 

Najbardziej problematyczny wydaje się być dostęp do sieci gazowej – w 2020 r. posiadało go, według 

wyliczeń GUS, zaledwie 13,6% mieszkańców. 

Rysunek 4. Odsetek budynków mieszkalnych w wybranych jednostkach posiadających dostęp 

do kanalizacji (po lewej) i gazociągu (po prawej) w 2020 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Gmina Dobrzeń Wielki osiąga bardzo dobre rezultaty w zakresie segregacji odpadów – w 2020 r. 

stanowiły one 57,4% ogółu zebranych. Rezultat ten zdecydowanie wyróżnia gminę spośród jednostek 

porównywanych – żadna nie przekroczyła pułapu 50%. Masa odpadów przypadających na jednego 

mieszkańca wynosiła w 2020 r. 370 kg, nieco mniej od wartości notowanych w powiecie (410 kg) oraz 

regionie (379 kg). 

Rysunek 5. Odsetek odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów zebranych w 2020 r. i zmiana jego wartości (w punktach 

procentowych) w 2020 r. w stosunku do 2017 r. w jednostkach porównywanych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS  
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Największym zagrożeniem dla stanu środowiska naturalnego w gminie Dobrzeń Wielki wydaje się być 

zanieczyszczenie powietrza, związane zarówno z „niską emisją” pochodzącą z ogrzewania budynków 

mieszkalnych nieekologicznymi kotłami na paliwa stałe, jak i sąsiedztwem Elektrowni Opole. Zakład, 

mimo stosowania szeregu instalacji redukujących szkodliwe związki w spalinach, jest jednym 

z większych emitentów CO2 w Europie, co nie pozostaje bez wpływu na lokalne środowisko. Najbliższa 

stacja monitorująca stan powietrza pod kątem stężeń pyłów PM2,5 i PM10, nadzorowana przez WIOŚ, 

znajduje się w Opolu (os. Armii Krajowej), przez co uzyskane w niej rezultaty nie do końca są 

miarodajne dla analizowanej jednostki.  

Konsekwencje i wyzwania: 

 Walory środowiskowe gminy Dobrzeń Wielki są dość typowe dla tej części regionu (lasy, wody powierzchniowe), 

ale przy tym wystarczające do stworzenia atrakcyjnej oferty wypoczynku indywidualnego i zorganizowanego; 

 Konieczna jest intensyfikacja działań – zarówno na szczeblu gminnym, jak i wyższych oraz pozasamorządowych 

– zmierzających do poprawy stanu powietrza. Gmina Dobrzeń Wielki jest w szczególnej sytuacji, z uwagi na 

współistnienie „standardowego” problemu „niskiej emisji” oraz zanieczyszczeń emitowanych przez Elektrownię 

Opole. Nawet w obliczu redukcji emisji zanieczyszczeń do minimum, sama obecność zakładu może 

w świadomości społecznej być uznawana za czynnik obniżający atrakcyjność osadniczą gminy, stąd zasadne 

wydaje się nawiązywanie współpracy w zakresie działań proekologicznych; 

 W zakresie dostępu do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wyzwaniem dla gminy Dobrzeń Wielki na 

najbliższe lata jest nie tyle ich rozbudowa (poziom zwodociągowania i skanalizowania gminy jest bardzo wysoki, 

co wyróżnia ją na tle porównawczym), co utrzymywanie wysokiej jakości działania – w tym modernizacja, dbanie 

o jakość dostarczanej wody oraz zapobieganie awariom i przerwom w funkcjonowaniu; 

 Dostęp do gazociągu stanowi jeden z pierwszych kroków do rozwiązania problemu związanego z koniecznością 

rezygnacji ze stosowania paliw stałych do ogrzewania budynków mieszkalnych. Chociaż gazyfikacja nie leży 

w kompetencjach samorządu gminnego, jej przeprowadzenie wydaje się być konieczne z uwagi na wyzwania 

związane z poprawą czystości powietrza. Gaz stanowi również alternatywę dla mieszkańców korzystających 

obecnie z sieci ciepłowniczej, która nie będzie już rozwijana, a w perspektywie lat może zostać wyłączona; 

 Z regulacji dotyczących stosowania paliw stałych, przyjmowanych na szczeblach ponadlokalnych, jak również 

z wciąż obserwowanych przekroczeń poziomu maksymalnego dopuszczalnego stężenia pyłów wynika 

konieczność prowadzenia działań (także edukacyjnych) zmierzających do stopniowego odchodzenia od 

ogrzewania budynków mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej za pomocą nieekologicznych 

źródeł ciepła; 

 Gospodarka odpadami w gminie Dobrzeń Wielki przynosi zadowalające rezultaty w zestawieniu z gminami tła 

porównawczego – konieczne jest utrzymywanie jej na co najmniej tym samym poziomie. 

 

e) oferty spędzania wolnego czasu 

Głównym animatorem życia kulturalnego w gminie Dobrzeń Wielki jest gminna instytucja kultury –

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, powstały z połączenia Domu Kultury w Dobrzeniu 

Wielkim z Gminną Biblioteką Publiczną, od 2021 r. zlokalizowany w zmodernizowanej, nowoczesnej 

siedzibie, którego działalność skupia się przede wszystkim na prowadzeniu rozmaitych zajęć 

kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacji wydarzeń, 

głównie o zasięgu lokalnym. W działalności tej, z uwagi na sukcesy na polu regionalnym i krajowym, 

wyróżniają się zajęcia taneczne i sztuki cyrkowej dla dzieci i młodzieży. Uzupełnieniem oferty 

kulturalnej dla mieszkańców gminy jest oferta instytucji publicznych i komercyjnych, jaką posiada 

pobliskie Opole. 

W Rejestrze Zabytków Nieruchomych Województwa Opolskiego znajduje się 6 obiektów z terenu 

gminy Dobrzeń Wielki – kościoły (4) i cmentarze (2) o niewielkim poziomie rozpoznawalności 
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i atrakcyjności dla przeciętnego turysty. Poza tym na terenie gminy liczne są kapliczki i krzyże 

przydrożne, tworzące krajobraz lokalny. Z katalogu zasobów dziedzictwa niematerialnego, typowych 

dla całej ziemi opolskiej, wyróżniają się te związane z rękodziełem (haft dobrzeński - obecnie próbujący 

uzyskać wpis na listę UNESCO - oraz wikliniarskie tradycje Chróścic). 

Rysunek 6. Rozmieszczenie zabytków nieruchomych ujętych w rejestrze w gminie Dobrzeń Wielki w 2021 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUOZ Opole 

Oferta sportowa gminy kierowana jest głównie do mieszkańców i sprowadza się do dobrze rozwiniętej 

infrastruktury oraz zajęć realizowanych w oparciu o nią. Dominująca dziedziną pozostaje piłka nożna, 

ale oferta jest różnicowana. Warto zaakcentować długoletnie istnienie trzech klubów piłkarskich – 

najstarszy, LZS TOR Dobrzeń Wielki będzie wkrótce obchodzić swoje stulecie. W zakresie sportu, 

podobnie jak i w kulturze, uzupełnieniem lokalnej oferty są zasoby Opola. 

Atrakcyjność rekreacyjną gminy Dobrzeń Wielki zapewniają przede wszystkim lasy oraz sztucznie 

utworzone zbiorniki wodne, wykorzystywane jako miejsca wypoczynku zarówno zorganizowanego  

(np. zawody wędkarskie), jak i indywidualnego. W ofercie tej wyróżnia się kąpielisko „Balaton” 

w Dobrzeniu Wielkim, z dyżurem ratowniczym zapewnianym przez samorząd gminny. Jeszcze innym 

punktem zaczepienia w kierunku budowy oferty spędzania wolnego czasu jest długość dróg dla 

rowerów – ponad 28 km, jakie aktualnie posiada gmina Dobrzeń Wielki, w przeliczeniu na 100 km2 

powierzchni dają jednostce bardzo silną pozycję na tle porównawczym. 

Konsekwencje i wyzwania: 

 Zabytki znajdujące się w gminie Dobrzeń Wielki są dość typowe dla ziemi opolskiej. W tej sytuacji zasadne wydaje 

się eksponowanie posiadanych walorów poprzez włączenie się w projekty o zasięgu międzygminnym (np. szlaki 

tematyczne skupiające obiekty sakralne) i wspólną ich promocję; 

 W podobny sposób mogą być eksponowane zasoby dziedzictwa niematerialnego, zarówno te charakterystyczne 

dla tej części Górnego Śląska (np. wynikające z wielokulturowości i obecności mniejszości niemieckiej), jak też 

typowe dla gminy, na czele z haftem dobrzeńskim i tradycjami wikliniarskimi Chróścic; 

 Dostęp do usług kulturalnych w gminie należy ocenić jako dobry, głównie z racji niewielkiego obszaru, 

zajmowanego przez jednostkę oraz sieć i ofertę placówek kultury (siedziba GOK w Dobrzeniu Wielkim, filie 

biblioteczne w Chróścicach i w Kup). Deficyty w dostępie do kultury mogą ujawniać głównie poprzez ewentualną 

niezadowalającą ich działalność. Stąd konieczność jej weryfikowania, monitorowania zapotrzebowania 
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zgłaszanego przez potencjalnych odbiorców oraz dbałości o odpowiednie wyposażenie i stan infrastruktury, 

która na ten moment pozytywnie wyróżnia gminę na tle porównawczym; 

 Gmina posiada potencjał w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji rowerowej, wynikający chociażby z zasobów 

środowiskowych (ukształtowanie terenu, lasy), a dobrą pozycję startową w tym zakresie zapewnia dostępność 

dróg dla rowerów, wyróżniająca się w skali całego powiatu i regionu. Wyzwaniem jest dalsza rozbudowa 

i integracja sieci rowerowej w gminie, lepsze skomunikowanie z Opolem oraz w skali całej Aglomeracji Opolskiej, 

zarówno w kontekście wspomnianego aktywnego wypoczynku, jak również codziennych dojazdów mieszkańców 

do pracy lub szkoły. Poza tym elementem oferty czasu wolnego, adresowanej również dla osób z poza gminy, 

jest kąpielisko „Balaton”. Gmina posiada potencjał do jej dalszego rozwijania i promocji. 

 

f) poziomu bezpieczeństwa publicznego 

Gmina Dobrzeń Wielki jest miejscem bezpiecznym, z niewielką liczbą odnotowanych przestępstw. 

Na terenie jednostki, w Dobrzeniu Wielkim, mieści się Komisariat Policji (w strukturach KMP Opole), 

obejmujący swoim zasięgiem działania cztery gminy, w tym analizowaną. Gmina Dobrzeń Wielki 

znajduje się w rejonie działania 7 Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM), z czego 6 stacjonujących 

w Opolu i 1 w Dobrzeniu Wielkim. Dysponentem wszystkich ZRM jest Opolskie Centrum Ratownictwa 

Medycznego. Nagłe przypadki kierowane są do dwóch Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) 

w Opolu. W każdej z czterech miejscowości gminy Dobrzeń Wielki funkcjonują ochotnicze straże 

pożarne (żadna z nich nie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego), spełniając – 

poza kwestiami związanymi z bezpieczeństwem publicznym – także istotną rolę kulturotwórczą. 

Najbliższe jednostki zawodowej straży pożarnej stacjonują w Opolu. 

Rysunek 7. Rozmieszczenie instytucji bezpieczeństwa publicznego w gminie Dobrzeń Wielki w 2021 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG w Dobrzeniu Wielkim 

Z racji położenia oraz ukształtowania powierzchni największym zagrożeniem naturalnym dla gminy 

Dobrzeń Wielki są powodzie i podtopienia ze strony Odry, Brynicy i ich dopływów. Jako obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią mapy PGW „Wody Polskie” wskazują pas ciągnący się pomiędzy 

prawym brzegiem Odry a wałami i zaporami przeciwpowodziowymi. Na obszarze tym dominują pola 

uprawne i łąki, o wiele gorszy scenariusz mogłoby przynieść uszkodzenie bądź przelanie się wody przez 

zabezpieczenia przeciwpowodziowe, jak miało to miejsce chociażby podczas pamiętnej powodzi 
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w 1997 r. Katalog zagrożeń naturalnych uzupełniają nagłe, gwałtowne w swoim przebiegu zjawiska 

pogodowe – huraganowe wiatry oraz tzw. powodzie błyskawiczne, związane z krótkotrwałymi, ale 

intensywnymi opadami. 

Dużym problemem gminy Dobrzeń Wielki w zakresie bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianego 

komfortu życia jest przebieg dróg wojewódzkich przez centra każdej z miejscowości. Z danych 

Generalnego Pomiaru Ruchu GDDKiA wynika, że najbardziej obciążony ruchem jest odcinek DW454 

z Dobrzenia Wielkiego w kierunku Opola – można przypuszczać, że w dużej mierze generują go 

codzienne dojazdy mieszkańców północnych części powiatu opolskiego oraz powiatów sąsiednich do 

Opola. W 2020 r. pokonywało go średnio ponad 10,6 tys. pojazdów na dobę, z czego zdecydowaną 

większość stanowiły samochody osobowe. Na pozostałych odcinkach dróg wojewódzkich w gminie 

ruch był znacząco mniejszy. 

Konsekwencje i wyzwania: 

 Obecność na terenie gminy Dobrzeń Wielki podmiotów działających w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego (policja, ratownictwo medyczne) w połączeniu z bliskością Opola w znaczącym stopniu wpływa na 

komfort życia mieszkańców i atrakcyjność osadniczą jednostki. Skłania to samorząd gminny do podejmowania 

działań zmierzających do utrzymania obecnego stanu oraz wspierania dalszego rozwoju i profesjonalizacji służb, 

na ile umożliwiają to jego kompetencje i możliwości budżetowe; 

 Zagrożenie powodziowe w gminie Dobrzeń Wielki jest możliwe do zminimalizowania, choć wymaga współpracy 

kilku instytucji oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla. Kluczowe znaczenie 

mają inwestycje, w tym te realizowane daleko poza obszarem gminy (m.in. zbiorniki retencyjne i poldery 

zalewowe), choć czynnikiem znacząco je utrudniającym jest ich znacząca kosztochłonność. Działania samorządu 

gminnego w tym zakresie winny skupiać się przede wszystkim na współpracy międzysektorowej, przy 

jednoczesnym utrzymywaniu odpowiedniego stanu infrastruktury przeciwpowodziowej na obszarze jednostki 

(m.in. rowy melioracyjne, magazyny przeciwpowodziowe); 

 Jednostki OSP stanowią ważne ogniwo w systemie zabezpieczenia mieszkańców gminy oraz ich mienia, także 

z racji braku na terenie jednostki zawodowej straży pożarnej. Z uwagi na istniejące zagrożenia konieczne jest 

utrzymywanie wysokiej sprawności bojowej tych jednostek; 

 Wśród zagrożeń nie można wykluczyć występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych (podtopienia, zalania, 

huraganowe wiatry). Na etapie planowania strategicznego należy uwzględnić fakt, że wskutek zmian 

klimatycznych zjawiska takie mogą przytrafiać się znacznie częściej i charakteryzować większą intensywnością 

niż dotychczas; 

 Modernizacja i rozbudowa głównych ciągów komunikacyjnych w jednostce – dróg wojewódzkich – leży poza 

kompetencjami oraz możliwościami finansowymi samorządu gminnego. Konieczna jest jednak aktywność na tym 

polu, obejmująca m.in. lobbowanie czy współpracę (także finansową) z głównym inwestorem; 

 Szczególnie istotnym działaniem w tym zakresie wydaje się być doprowadzenie do pozostającej od wielu lat 

w planach budowy obwodnicy Dobrzenia Wielkiego w ciągu DW454, co pozwoli na częściowe wyprowadzenie 

ruchu samochodowego z Dobrzenia Małego i Dobrzenia Wielkiego. Podobną aktywność należy podejmować 

w kierunku powstania obejść drogowych Kup oraz Chróścic. 

 

g) polityki społecznej 

W okresie 2017-2021 w gminie Dobrzeń Wielki spadło zapotrzebowanie na pomoc społeczną. Dane 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim nie wskazują także na wzrost liczby 

wspieranych osób i rodzin w okresie pandemii COVID-19, w roku 2020 oraz 2021. W strukturze 

beneficjentów pomocy zwraca uwagę wzrost odsetka kobiet w wieku poprodukcyjnym – w 2021 r. 

wyniósł on 13,7%, dwukrotnie więcej niż przed pięcioma laty. Drugim trendem, który zwraca uwagę, 

jest zarysowana w 2020 i 2021 r. przewaga (ok. 60% ogółu) osób wspieranych krótkotrwale, tj. poniżej 

1 roku, czego przyczyn można upatrywać w pandemii COVID-19.  
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Wykres 6. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w gminie Dobrzeń Wielki w latach 2017-2021 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Dobrzeń Wielki 

W strukturze udzielanych świadczeń ze względu na powód zwraca uwagę wysoki – zarówno w 2017 

jak i 2021 r. – udział „bezrobocia”. Stanowiło ono, odpowiednio, 28% oraz 23% ogółu (nie jest 

wykluczone, że w gminie o utrzymującym się trendzie czasowych migracji zarobkowych za granicę 

może oznaczać to istnienie zjawiska rejestrowania się jako osoba bezrobotna, przy jednoczesnym 

podejmowaniu pracy w krajach Europy Zachodniej). W 2021 r. dominującym powodem wsparcia stała 

się „długotrwała lub ciężka choroba”, z rezultatem wynoszącym 31% (przynajmniej częściowo może 

być związane z procesem starzenia się społeczeństwa). 

Wykres 7. Struktura świadczeń pomocy społecznej w gminie Dobrzeń Wielki ze względu na powody ich udzielania w latach 2017 i 2021  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Dobrzeń Wielki 

Wyliczany przez GUS wskaźnik, obrazujący beneficjentów pomocy społecznej w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców na koniec 2020 r. plasował gminę Dobrzeń Wielki - z rezultatem 342 osoby - pomiędzy 

wartością dla regionu (362 osoby) a powiatu (281 osób). Na tle porównawczym wynik ten był jednym 

z wyższych. 
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Samorząd gminy nie prowadzi żadnej placówki ochrony zdrowia. Ofertę dla mieszkańców gminy w tym 

zakresie stanowią placówki niepubliczne działające na jej terenie oraz – przede wszystkim – 

w nieodległym Opolu. W Kup funkcjonuje szpital, działający jako spółka samorządu województwa 

opolskiego, dawniej specjalizujący się w leczeniu gruźlicy i innych chorób płuc, obecnie z poszerzoną 

specjalizacją. 

Konsekwencje i wyzwania: 

 Dane statystyczne wskazują na raczej korzystną sytuację w zakresie polityki społecznej w gminie. Nie wynika 

z nich póki co także zwiększone zapotrzebowanie na wsparcie z tytułu negatywnych skutków pandemii 

koronawirusa, nie można jednak wykluczyć, że takie zapotrzebowanie się pojawi. Nawet ewentualne całkowite 

wygaśnięcie pandemii w najbliższych miesiącach nie spowoduje oddalenia zagrożenia. Można zatem zakładać, 

że w najbliższym czasie, poza „standardowym” zestawem problemów społecznych, samorząd gminny czeka 

szereg wyzwań związanych z łagodzeniem gospodarczych i społecznych skutków pandemii; 

 Grupą, do której w szczególności winno być skierowane dodatkowe, wielowymiarowe wsparcie jest młodzież – 

alarmujące są ogólnokrajowe statystyki dotyczące prób samobójczych w tej grupie wiekowej, a sytuację 

dodatkowo pogorszyła pandemia COVID-19, która dla wielu młodych osób oznaczała przede wszystkim 

ograniczenie kontaktów z rówieśnikami i ograniczenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu; 

 Kwestią, która wymaga dodatkowych działań, jest wysoka pozycja bezrobocia w katalogu najczęstszych przyczyn 

udzielania świadczeń pomocy społecznej. Kluczowe wydaje się być przede wszystkim trafne zdiagnozowanie 

stanu faktycznego, nie zawsze wynikającego z analizy danych – w przypadku braku zatrudnienia może to być 

np. zjawisko podejmowania pracy zarobkowej za granicą przy jednoczesnym rejestrowaniu się w urzędzie pracy 

z uwagi na dostępność świadczeń; 

 Duże wyzwanie w zakresie pomocy społecznej wiąże się z wskazanymi wcześniej zmianami w strukturze 

demograficznej jednostki – w najbliższych latach liczba osób starszych i chorych, a zatem wymagających 

rozmaitych form wsparcia będzie rosnąć. Należy przez to rozumieć nie tylko działania typowe dla ośrodków 

pomocy społecznej, ale także wszelkie formy aktywizacji, budowania oferty spędzania czasu wolnego, 

przeciwdziałania wykluczeniu, animacji poprzez kulturę itd.; 

 Pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna, w tym rosnąca inflacja i ceny energii mogą dodatkowo 

spowodować ponowny wzrost wskaźnika osób korzystających z pomocy, w tym z tytułu ubóstwa; 

 Zmiany w strukturze demograficznej wymuszają także dodatkowe działania w obszarze ochrony zdrowia. Przy 

braku gminnych placówek ochrony zdrowia podstawowym kierunkiem podejmowanych aktywności wydaje się 

być profilaktyka i promocja zdrowego trybu życia. 

 

h) edukacji i wychowania 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki funkcjonuje 7 przedszkoli, z czego trzy (Dobrzeń Wielki, Chróścice, 

Kup) prowadzone są przez samorząd gminny. Kolejne cztery posiadają status niepublicznych, w tym 

jedno (Kup) działa jako przedszkole specjalne. W ostatnim pięcioleciu liczba dzieci we wszystkich 

placówkach rosła, natomiast najwięcej (ok. 30%) skupiało Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim. 

Łącznie do placówek publicznych w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało nieco ponad 67% dzieci. 

Nakłady na utrzymanie placówek przedszkolnych w przeliczeniu na jedno dziecko, w odniesieniu do 

placówek publicznych pomiędzy 2018 a 2021 rokiem nieznacznie wzrosły, zwracała przy tym uwagę 

niewielka ich rozpiętość (w roku 2021 rozpiętość sięgała niespełna 1 430 zł), w niewielkim stopniu 

zależna od liczby dzieci (chociaż do przedszkola w Dobrzeniu Wielkim uczęszcza niemal dwukrotnie 

więcej dzieci niż do placówki w Kup, kwota w przeliczeniu na jedno dziecko jest podobna). 
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Rysunek 8. Rozmieszczenie przedszkoli, szkół podstawowych i obwody szkolne w gminie Dobrzeń Wielki w 2021 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG w Dobrzeniu Wielkim 

Gmina Dobrzeń Wielki jest organizatorem dla czterech szkół podstawowych – dwóch w Dobrzeniu 

Wielkim, jednej w Kup i jednej w Chróścicach. Jedna z dobrzeńskich szkół wchodzi w skład zespołu, 

który poza nią tworzą liceum ogólnokształcące, szkoła branżowa I stopnia, publiczne technikum oraz 

publiczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Fakt prowadzenia szkół ponadpodstawowych przez 

gminę wiejską jest sytuacją unikalną w skali całego kraju i w znaczący sposób podnosi rangę Dobrzenia 

Wielkiego, ale również nie pozostaje bez wpływu na budżet gminy.  

W ostatnim pięcioleciu liczba uczniów w szkołach podstawowych w gminie nieznacznie wzrosła. 

Większość, bo blisko 64% ogółu, uczęszcza do obu placówek w Dobrzeniu Wielkim. Koszt utrzymania 

każdej ze szkół w przeliczeniu na jednego ucznia w 2021 r. kształtował się na poziomie pomiędzy 

10,8 tys. zł a 18,2 tys. zł – największą wartość generowała szkoła podstawowa w Kup, przypuszczalnie 

z uwagi na najmniejszą liczbę uczniów spośród wszystkich czterech placówek. 

Tabela 1. Średnie procentowe wyniki uczniów wybranych jednostek z egzaminu ósmoklasisty 

(j. polski, matematyka, j. angielski) w latach 2019-2021 

  język polski matematyka język angielski 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

województwo opolskie 60,8 60,0 58,4 43,5 44,7 45,3 58,5 54,0 65,7 
powiat opolski 62,0 61,1 60,0 45,6 47,0 47,5 58,8 56,8 67,0 
Dobrzeń Wielki 63,4 65,5 62,4 54,6 55,9 53,5 65,4 62,8 72,6 

Dąbrowa 58,9 66,6 60,0 45,5 50,7 45,3 57,6 63,2 65,5 
Komprachcice 65,8 61,1 59,2 47,0 44,0 45,1 72,2 57,1 67,2 

Łubniany 68,2 63,7 65,1 42,8 48,6 49,1 58,2 53,4 66,0 
Tarnów Opolski 66,3 61,6 57,3 45,2 50,8 50,6 56,2 54,4 66,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE Wrocław 

Analiza wyników (średni % punktów zdobywany przez uczniów wszystkich szkół w danej gminie) 

z egzaminu ósmoklasisty, kończącego edukację na poziomie podstawowym, wskazuje, że uczniowie ze 

szkół w gminie Dobrzeń Wielki osiągają bardzo dobre rezultaty – w okresie 2018-2021 każdorazowo 

rezultat był wyższy od średniego dla regionu i powiatu, niezależnie od egzaminowanego przedmiotu. 

Do wyjątków należała sytuacja, w której wynik w Dobrzeniu Wielkim był gorszy od którejś 

z porównywanych gmin. 
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Konsekwencje i wyzwania: 

 Dostęp do edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym jest jednym z ważniejszych czynników, wpływających 

na atrakcyjność osadniczą jednostki. W przypadku gminy Dobrzeń Wielki należy ocenić go jako zadowalający – 

co więcej, mieszkańcy gminy mają możliwość kontynuowania edukacji na poziomie ponadpodstawowym. 

Dodatnio wpływa to na atrakcyjność osadniczą i podnosi prestiż jednostki, ale – z uwagi na finansowanie szkół 

tego szczebla z budżetu lokalnego – stanowi też znaczące obciążenie dla gminnych finansów; 

 Jednym z warunków posiadania atrakcyjnej oferty edukacyjnej jest ponoszenie nakładów na utrzymanie 

infrastruktury szkolnej w odpowiednim stanie – tyczy się to zarówno samych budynków szkół i ich wyposażenia, 

jak również infrastruktury przyszkolnej i okołoszkolnej, ułatwiającej codzienne funkcjonowanie. 

 Ważną kwestią jest poziom nauczania – ten, co sugerują wyniki z egzaminu ósmoklasisty, jest bardzo wysoki. 

Uczniowie ze szkół w gminie Dobrzeń Wielki osiągają lepsze rezultaty od średniej powiatowej i wojewódzkiej, 

niezależnie od przedmiotu; 

 W kontekście funkcjonowania szkół i przedszkoli w gminie Dobrzeń Wielki znaczenie ma także odległość od 

Opola – dla wielu rodziców tamtejsze placówki mogą być bardziej atrakcyjne (np. przez nowoczesną bazę 

i wyposażenie czy ofertę zajęć pozalekcyjnych), a odwożenie dzieci do szkoły może być połączone z dojazdami 

do pracy. Przewagą konkurencyjną placówek dobrzeńskich, poza ich lokalizacją ograniczająca potrzebę 

dojazdów, jest wspomniany poziom nauczania. 

 

i) kapitału społecznego 

Według aktualnych danych Krajowego Rejestru Sądowego w gminie Dobrzeń Wielki działa 

19 organizacji pozarządowych - głównie o profilu działalności związanym z animacją czasu wolnego, 

rozwojem lokalnym oraz wsparciem osób niesamodzielnych, chorych bądź w jakikolwiek sposób 

wykluczonych. Największa ich część, blisko 53%, działa na terenie Dobrzenia Wielkiego, co można 

połączyć z największą liczbą mieszkańców tej miejscowości. Gmina notuje dość niską wartość 

wskaźnika liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców 

(2,63 w 2021 r.) w zestawieniu z jednostkami porównywanymi, przy czym wskaźnik – mimo poddania 

go analizie – jest dość zawodny, pokazując jedynie liczbę podmiotów, a nie poziom, efektywność czy 

zasięg ich działania. 

Analiza frekwencji wyborczej w niektórych ogólnopolskich głosowaniach, odbywających się pomiędzy 

rokiem 2014 a 2020, wskazuje na rosnące zaangażowanie mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki w tym 

zakresie. Obserwowany trend jest zbliżony do występującego w całym powiecie oraz województwie, 

nie występuje przy tym, obserwowane w niektórych jednostkach, zjawisko większej bądź mniejszej 

popularności jednego rodzaju wyborów (np. samorządowych czy parlamentarnych). W ostatnim jak 

dotąd głosowaniu, na urząd Prezydenta RP (2020, II tura), wzięło udział 55,56% uprawnionych 

mieszkańców analizowanej jednostki, co na tle rezultatu ogólnopolskiego (68,18%) było wynikiem dość 

niskim. 

Konsekwencje i wyzwania: 

 Na podstawie danych statystycznych poziom partycypacji społecznej w gminie Dobrzeń Wielki należy ocenić jako 

dość przeciętny – o czym świadczą zarówno wartości przytoczonych wskaźników, obrazujących działalność 

organizacji pozarządowych, jak i dane związane z frekwencją wyborczą. Tym, co należy ocenić pozytywnie, jest 

jej wzrost, obserwowany na przestrzeni kilku ostatnich lat. Jednocześnie wspomniane dane nie oddają w pełni 

poziomu zaangażowania i pozytywnego wpływu działania fundacji i stowarzyszeń na życie społeczności 

lokalnych; 

 Wyzwaniem dla gminy jest wspieranie działalności lokalnych organizacji pozarządowych oraz rozwój finansowej 

i pozafinansowej współpracy międzysektorowej; 
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 Pozytywnie należy ocenić poziom komunikacji i współpracy samorządu ze społeczeństwem, w tym przy 

wykorzystaniu mediów społecznościowych. Umiejętne korzystanie z tego sposobu może być najskuteczniejszym 

sposobem dotarcia do ludzi młodych, a w konsekwencji do podniesienia poziomu partycypacji społecznej. Jest 

to także dość prosta metoda na podtrzymanie kontaktu z byłymi mieszkańcami gminy, przebywającymi na 

emigracji, a zainteresowanymi sytuacją w ich rodzinnych stronach. 

 

j) sytuacji finansowej gminy 

Dochody gminy Dobrzeń Wielki na koniec 2020 r. wyniosły 58,1 mln zł, o 13% więcej niż w roku 2017 – 

wzrost w ujęciu procentowym był najniższy spośród jednostek porównywanych. W przeliczeniu na 

1 mieszkańca dochód w gminie Dobrzeń Wielki w 2020 r. wyniósł 6 111,14 zł, co było wartością 

nieosiągalną dla pozostałych porównywanych gmin, znacznie przekraczającą także średnie dla gmin 

powiatu (4 996,55 zł) oraz regionu (5 760,86 zł). Udział dochodów własnych w strukturze dochodów 

gminy Dobrzeń Wielki wynosił w 2020 r. 39,1% - wśród gmin analizowanych była to wartość najniższa. 

Natomiast 6,64 mln zł, jakie gmina Dobrzeń Wielki zaabsorbowała z UE w okresie 2016-2020 było na 

tle porównawczym rezultatem dość przeciętnym, nie wyróżniającym analizowanej jednostki spośród 

pozostałych. 

Rysunek 9. Dochody budżetów porównywanych jednostek w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2020 r. oraz procentowa zmiana tej 

wartości w okresie 2017-2020  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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Rysunek 10. Wydatki budżetów porównywanych jednostek w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2020 r. oraz procentowa zmiana tej 

wartości w okresie 2017-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Wydatki z budżetu gminy Dobrzeń Wielki w 2020 r. sięgnęły poziomu 54,1 mln zł, o 12% więcej niż 

w roku 2017 – podobnie jak w przypadku dochodów wzrost ten był najniższy wśród gmin 

porównywanych. Poziom wydatków na 1 mieszkańca w 2020 r. wyniósł natomiast 5 689,28 zł i był 

wyższy zarówno od średniej dla powiatu (4 709,66 zł), jak i całego regionu (5 513,07 zł), przekraczał 

także rezultaty notowane w gminach porównywanych. Struktura wydatków budżetu gminy Dobrzeń 

Wielki ze względu na działy klasyfikacji budżetowej w okresie 2017-2020 zdominowana została przez 

transfery w ramach programu socjalnego „Rodzina 500+”. Poza nimi, największe obciążenie dla 

gminnego budżetu stanowi utrzymanie placówek edukacyjnych – poziom wydatków przypadających 

na tę kategorię oscylował wokół 36%. Pod tym względem analizowana jednostka nie odróżnia się od 

porównywanych. 

Konsekwencje i wyzwania: 

 Gospodarka finansowa gminy Dobrzeń Wielki jest dość uporządkowana, choć niepokoić może niski na tle 

porównawczym, a przy tym malejący odsetek dochodów własnych. Konieczna jest kontynuacja zrównoważonej 

polityki finansowej, na tyle, na ile to możliwe ze względu na uwarunkowania zewnętrzne (np. kryzys 

energetyczny, gospodarczy, uwarunkowania prawne tworzone na szczeblu centralnym); 

 Jednocześnie gmina silnie odczuwa finansowe konsekwencje zmiany granic, dokonanej w 2017 r. Najbliższa 

dekada upłynie pod znakiem dostosowania posiadanej infrastruktury oraz realizowanych usług publicznych do 

nowych możliwości finansowych jednostki. Wydaje się, że nieuniknione będą ograniczenia w tym zakresie – 

konieczne będzie dokonywanie ich z uwzględnieniem problemów, potrzeb i oczekiwań, zgłaszanych przez 

społeczność lokalną; 

 Pomijając dział „Rodzina”, związany z transferami w ramach programu „Rodzina 500+” (które od 2022 r. 

przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych), największym obciążeniem dla budżetu gminnego jest 

funkcjonowanie placówek oświatowych – szkół i przedszkoli. Niezależnie od sytuacji demograficznej, kwestia ta 

winna być przedmiotem szczególnej uwagi, z rozważaniem możliwości przeprowadzenia działań 

optymalizacyjnych włącznie; 

 Jednym z wyzwań na nadchodzącą dekadę jest podniesienie sprawności absorbowania środków zewnętrznych, 

w tym pochodzących z UE, przy jednoczesnej racjonalności i adekwatności w doborze inwestycji. 
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ANALIZA STRATEGICZNA (SWOT) GMINY DOBRZEŃ WIELKI  

Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnostycznych. Służy porządkowaniu 

informacji, dokonywaniu oceny zasobów i czynników zewnętrznych, ułatwia też identyfikację wyzwań 

i określenie priorytetów rozwoju. W najbardziej podstawowym ujęciu, polega na grupowaniu 

czynników odnoszących się do polityki rozwoju na cztery kategorie, nazwane z j. ang.: strengths – 

mocne strony, weaknesses – słabe strony, opportunities – szanse i threats – zagrożenia.  

Tabela 2. Wyniki analizy SWOT dla gminy Dobrzeń Wielki 

Silne strony - Potencjały konkurencyjne Słabe strony - Bariery rozwojowe 

 Dogodne położenie, w pobliżu miasta 

o oddziaływaniu ponadregionalnym, z siecią dróg 

wojewódzkich i przy linii kolejowej z dostępem do 

stacji i przystanków kolejowych (Dobrzeń Wielki, 

Chróścice); 

 Zasoby kruszyw naturalnych na terenie gminy – 

miejsce zatrudnienia dla mieszkańców oraz 

możliwość rozwoju działalności gospodarczych 

w branżach towarzyszących; 

 Zasoby środowiska naturalnego (lasy, wody 

powierzchniowe) – potencjał do budowania oferty 

spędzania czasu wolnego; 

 Oferta rekreacji wodnej (kąpielisko „Balaton” 

w Dobrzeniu Wielkim, łowisko „Okoniówka” 

w Dobrzeniu Wielkim, wyrobiska pożwirowe 

w Chróścicach), z możliwością dalszego rozwoju – 

element atrakcyjności osadniczej i turystycznej 

gminy; 

 Stabilna liczba ludności, z rosnącym odsetkiem 

mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 

i znacznie mniej zauważalnymi w stosunku do 

powiatu i regionu niekorzystnymi zjawiskami 

demograficznymi (migracje, starzenie się 

społeczeństwa) – wpływ na stabilność 

funkcjonowania gminy i usług zapewnianych przez 

samorząd gminny; 

 Bardzo wysoki poziom dostępności do sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej oraz (w części gminy) 

ciepłowniczej – czynnik zwiększający atrakcyjność 

osadniczą i inwestycyjną gminy; 

 Wysoki, wyróżniający gminę na skalę ponadlokalną 

poziom segregowania odpadów – wysoka 

świadomość ekologiczna wśród mieszkańców, 

skutkująca poszanowaniem środowiska 

naturalnego; 

 Bardzo dobra, nowoczesna baza infrastrukturalna 

instytucji kultury oraz miejsc do uprawiania sportu, 

wykorzystywana zarówno przez mieszkańców, jak 

i osoby z Opola i sąsiednich jednostek – przewaga 

konkurencyjna gminy z potencjałem do dalszego 

rozwijania oferty i specjalizacji w tym zakresie; 

 Brak bezpośredniego dostępu do autostrady A4 

oraz dróg krajowych – wydłużenie dostępu do 

autostrady skutkujące pogorszeniem dostępności 

komunikacyjnej, szczególnie z punktu widzenia 

inwestorów; 

 Niewielki obszar dostępnych terenów 

inwestycyjnych, problem z ich udostępnieniem na 

działalność o większej skali m.in. z uwagi na 

rozdrobnienie gruntów – czynniki obniżające 

potencjał inwestycyjny gminy; 

 Przebieg dróg wojewódzkich przez centra 

miejscowości w gminie – niedogodności związane 

z zanieczyszczeniami powietrza, hałasem oraz 

potencjalnym obniżeniem poziomu 

bezpieczeństwa; 

 Zagrożenie powodziowe ze strony rzek 

przepływających przez gminę, podnoszone 

niezadowalającym stanem bądź całkowitym 

brakiem infrastruktury przeciwpowodziowej – 

czynnik ryzyka dla życia i zdrowia mieszkańców oraz 

bezpieczeństwa ich mienia; 

 Utrudnienia w dostępie do gazociągu – obniżenie 

atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej jednostki, 

wpływ na zanieczyszczenie powietrza wynikające 

z tzw. „niskiej emisji” – stosowania paliw stałych 

w nieekologicznych kotłach ogrzewających budynki 

mieszkalne; 

 Nieuporządkowana gospodarka przestrzenna 

wskutek braku pokrycia znacznej części gminy 

miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego – problem przekładający się 

m.in. na jakość planowania przestrzennego oraz 

atrakcyjność osadniczą i inwestycyjną; 

 Ograniczenie potencjału finansowego gminy 

wskutek spadku poziomu dochodów własnych, 

będących konsekwencją zmiany granic 

administracyjnych gminy z 2017 r. – większe 

obciążenie kosztami bieżącymi, w tym związanymi 

z utrzymaniem infrastruktury i realizacją usług, 

ograniczenie zdolności inwestycyjnych gminy; 

 Sąsiedztwo Elektrowni Opole – obniżenie walorów 

estetycznych (także wskutek rozbudowanej 
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 Dostępność placówek edukacyjnych na poziomie 

przedszkolnym, szkolnictwa podstawowego oraz 

ponadpodstawowego (z tradycjami historycznymi) i 

wysoka jakość kształcenia w szkołach, 

potwierdzana wynikami egzaminów ósmoklasisty – 

możliwość realizowania każdego szczebla nauki bez 

opuszczania gminy, na wysokim poziomie, 

bezpośrednio wpływająca na jej atrakcyjność 

osadniczą; 

 Dostrzegalna działalność organizacji 

pozarządowych (w tym OSP i KGW) oraz znaczący 

potencjał środowisk lokalnych, klubów sportowych, 

podmiotów kulturalnych i artystycznych w zakresie 

aktywizacji ruchowej i społecznej mieszkańców, 

tworzenia i upowszechniania tradycji, kultury 

i historii – współpraca przy tworzeniu oferty 

kulturalnej, rekreacyjno-sportowej, turystycznej 

i obywatelskiej; 

 Wysoka jakość usług realizowanych na terenie 

gminy (publicznych oraz komercyjnych), 

przekładająca się m.in. na pozyskiwanie odbiorców 

zamieszkujących pobliskie Opole i okoliczne gminy; 

 Duży poziom bezpieczeństwa publicznego 

(incydentalny charakter poważniejszych 

przestępstw), zapewniany m.in. przez stałą 

obecność służb na terenie gminy (policja, ZRM, OSP) 

oraz bliskość dużego miasta, co wpływa na szybki 

czas reagowania w sytuacjach kryzysowych; 

 Znaczenie miejscowości Dobrzeń Wielki jako 

ośrodka z dobrą dostępnością usług o znaczeniu 

lokalnym oraz (w niektórych przypadkach – 

np. edukacji na szczeblu ponadpodstawowym) 

ponadlokalnym. 

infrastruktury przesyłowej) południowej części 

gminy oraz negatywny wpływ na środowisko 

naturalne i mikroklimat, a także na atrakcyjność 

osadniczą); 

 Dostrzegalne – pomimo korzystniejszej struktury 

demograficznej na tle powiatu i regionu – zjawisko 

starzenia się społeczeństwa; 

 Rozbudowana, generująca duże koszty utrzymania 

sieć placówek edukacyjnych, w tym szkół 

kształcących na poziomie ponadpodstawowym, 

gdzie nabory z każdym rokiem maleją; 

 Rosnąca liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej z tytułu długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, co najczęściej powiązane jest z wiekiem 

i samotnością (najbliższa rodzina wyemigrowała 

stale lub czasowo za granicę). 

Szanse Zagrożenia 

 Potencjał w zakresie przekształcania gminy 

w przyjazne miejsce do spokojnego życia zgodnie 

z filozofią „slow life”, przy jednoczesnym dogodnym 

dostępie do atrakcyjnych miejsc pracy oraz usług 

i rozrywki, ze względu na ich dostępność na miejscu 

bądź w pobliskim Opolu; 

 Podniesienie atrakcyjności osadniczej 

i inwestycyjnej wskutek poprawy dostępności 

komunikacyjnej gminy, przede wszystkim przy 

wykorzystaniu linii kolejowej gwarantującej szybki 

dojazd do centrum Opola oraz za sprawą powstania 

infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi P+R przy 

stacji i przystankach kolejowych); 

 Łagodniejsze niż w przypadku wielu innych gmin 

następstwa zmian demograficznych, związanych ze 

spadkiem liczby ludności oraz starzeniem się 

społeczeństwa, wskutek dopływu nowych 

mieszkańców osiedlających się na terenie jednostki; 

 Niekontrolowany rozrost zabudowy mieszkaniowej, 

typowy dla gmin sąsiadujących z dużymi miastami 

(ośrodkami o oddziaływaniu regionalnym 

i ponadregionalnym), skutkujący chaosem 

przestrzennym, degradacją środowiska naturalnego 

oraz wzrostem kosztów utrzymania infrastruktury 

transportowej i sieciowej; 

 Ryzyka związane ze zmianami klimatu – 

występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych 

(np. deszcze nawalne, długookresowe susze) oraz 

konieczność ponoszenia kosztów przeciwdziałania 

ich zagrożeniom i skutkom; 

 Dewastacja krajobrazu, infrastruktury 

transportowej (drogi dojazdowe) oraz negatywny 

wpływ na środowisko (np. poziom wód 

gruntowych) wskutek eksploatacji złóż kruszyw 

naturalnych, zlokalizowanych na terenie gminy lub 

w jej nieodległym sąsiedztwie; 
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 Wykorzystanie zainteresowania zdrowym 

i aktywnym trybem życia oraz rosnącej 

popularności turystyki rekreacyjnej 

i wypoczynkowej w otoczeniu natury, w tym 

niskokosztową turystyką w wydaniu lokalnym 

(wizyty w lokalizacjach oddalonych o 1-2 godziny 

drogi od miejsca zamieszkania) - rozwój 

infrastruktury wypoczynkowej i rekreacyjnej 

w oparciu o zasoby środowiskowe (rzeki, lasy, 

stawy – w tym wyrobiska pożwirowe) oraz 

powstanie działalności towarzyszących (np. noclegi, 

gastronomia); 

 Stworzenie i wykorzystanie oferty inwestycyjnej – 

powstanie nowych firm i miejsc pracy, podniesienie 

rozpoznawalności gminy, wzrost dochodów 

budżetu lokalnego, a w konsekwencji możliwości 

rozwojowych gminy; 

 Rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej – 

minimalizacja zagrożenia związanego z powodziami 

i podtopieniami, uwolnienie dodatkowych terenów 

mieszkaniowych i inwestycyjnych; 

 Programy rządowe i systemy finansowe 

ukierunkowane na politykę prorodzinną, ofertę dla 

młodzieży i młodych dorosłych, kompleksową 

politykę senioralną i społeczną oraz dostępność 

funduszy unijnych, międzynarodowych i krajowych 

oraz nowych instrumentów finansowania na 

realizację szerokiego, zintegrowanego wachlarza 

kosztochłonnych projektów; 

 Polityczny i społeczny priorytet związany z ochroną 

środowiska oraz ograniczaniem zmian klimatu 

i adaptacją do nich, dostęp do wiedzy 

i sprawdzonych rozwiązań, dostępność środków 

finansowych; 

 Rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych i/lub 

chorych w odpowiedzi na sytuację demograficzną 

w całym regionie – szansa na stworzenie miejsc 

pracy dla mieszkańców gminy przy jednoczesnym 

rozwiązaniu problemu opieki nad osobami tego 

wymagającymi; 

 Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, 

skutkujący wzrostem partycypacji społecznej oraz 

możliwościami pracy zdalnej, wpływającymi na 

zacieranie się różnic w atrakcyjności rynku pracy 

pomiędzy dużymi miastami a gminami wiejskimi. 

 Uzależnienie bezpieczeństwa powodziowego od 

działań prowadzonych poza terenem gminy 

(np. budowa zbiorników retencyjnych w dorzeczu 

górnej Odry) i przez instytucje szczebla 

wojewódzkiego oraz krajowego – brak 

bezpośredniego wpływu na poziom bezpieczeństwa 

mieszkańców i ich dobytku; 

 Nasilenie problemów społecznych wskutek 

czynników zewnętrznych (np. pandemia COVID-19, 

sytuacja gospodarcza kraju, kryzys migracyjny), 

szczególnie wśród najmłodszych i najstarszych grup 

wiekowych – konieczność intensyfikacji działań 

pomocowych, przekładające się na większe 

zapotrzebowanie na finanse oraz specjalistyczną 

kadrę; 

 Niska jakość polityki centralnej i stanowionego 

prawa oraz utrwalająca się biurokracja – brak 

wzorca oraz wsparcia prowadzenia długofalowej 

i profesjonalnej polityki rozwoju,; 

 Zagrożenia związane z niekorzystnymi dla 

budżetów samorządowych zmianami 

w prawodawstwie podatkowym i finansów 

publicznych (zmniejszanie wymiaru podatku 

dochodowego od osób fizycznych, zwiększanie 

progów kwot wolnych od podatku, widmo braku 

nadwyżek budżetowych w kolejnych latach, nowe 

zadania dla samorządu bez pokrycia finansowego 

itp.); 

 Rosnące obciążenia dla budżetu gminy z tytułu 

utrzymania infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej 

oraz sportowej, m.in. z tytułu wzrostu kosztu 

mediów – konieczność dokonywania priorytetyzacji 

wydatków, skutkująca pogorszeniem się oferty 

bądź wzrostem poziomu opłat za korzystanie z niej; 

 Dodatkowe ryzyko braku możliwości utrzymania 

infrastruktury publicznej i społecznej (np. placówki 

edukacyjne, kulturalne) na dotychczasowym 

poziomie, wskutek obniżenia wpływów do budżetu 

gminy po zmianie jej granic w 2017 r. – dodatkowy, 

nieuwzględniany w przypadku innych jednostek 

czynnik mogący wpływać na konieczność 

ograniczenia oferty usług publicznych; 

 Ryzyko rezygnacji mieszkańców i innych 

interesariuszy z części odpłatnych usług (w kulturze, 

edukacji, sporcie, rekreacji itp.), ze względu na 

niekorzystną sytuację gospodarcza (wysoka i wciąż 

rosnąca inflacja, wysokie stopy procentowe itp.) 

i konieczność oszczędności; 

 Ryzyko wyhamowania poziomu inwestycji oraz 

rozwoju gminy ze względu na kryzys gospodarczy, 

inflację i skalę zmian w systemie finansów 

publicznych w odniesieniu do jednostek samorządu 

terytorialnego; 
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 Niepewna sytuacja na lokalnych rynkach pracy 

wskutek społeczno-gospodarczych skutków 

pandemii koronawirusa oraz regulacji prawnych 

wprowadzanych na szczeblu centralnym; 

 Korelacja występujących w skali całego kraju, 

pogłębiających się trudności w dostępie do 

podstawowych i specjalistycznych usług 

medycznych i opiekuńczych z procesem starzenia 

się społeczeństwa gminy i wzrostem 

zapotrzebowania na takie usługi. 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie wyników z diagnozy oraz dyskusji z interesariuszami lokalnymi 
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WIZJA I MISJA ROZWOJU GMINY DOBRZEŃ WIELKI  

WIZJA ROZWOJU 

Wizja rozwoju stanowi projekcję, opis pożądanego stanu gminy Dobrzeń Wielki w perspektywie roku 

2030. Określa stan docelowy, do którego dążyć będą władze samorządowe i wszyscy zaangażowani 

partnerzy. Wskazuje ona zasadniczy kierunek wspólnie podejmowanych interwencji. 

 

 

Gmina kompaktowa, bezpieczna, nowocześnie zarządzana, spójna społecznie i przestrzennie, dobrze 

skomunikowana, harmonijnie łącząca wzrost gospodarczy i inwestycyjny ze wsparciem kapitału 

ludzkiego i społecznego, przy poszanowaniu zasobów środowiskowych i kulturowych, a jednocześnie 

ich efektywnym wykorzystaniu w procesach rozwojowych, w tym w kreowaniu atrakcyjnej oferty 

czasu wolnego. 

 

MISJA 

Misja wskazuje naczelny cel polityki rozwoju gminy Dobrzeń Wielki, wokół którego powinny 

koncentrować się działania władz samorządowych i wszystkich zaangażowanych partnerów. 

Stanowi przesłanie, będące podstawą i określeniem kierunku współpracy na szczeblu lokalnym. 

Odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie zasobów i potencjałów lokalnych oraz pojawiających się 

szans rozwojowych dla wzrostu gospodarczego i inwestycyjnego gminy, poprawy jakości i komfortu 

życia mieszkańców, aktywizacji i integracji wspólnoty lokalnej oraz wzmocnienia atrakcyjności 

gminnej oferty czasu wolnego.  

  

Gmina Dobrzeń Wielki 2030: 
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OBSZARY, CELE I  KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGII ROZWOJU GMINY DOBRZEŃ WIELKI  DO 

2030 ROKU ORAZ OCZEKIWANE EFEKTY JEJ REALIZACJI 

Wieloaspektowość zmian zachodzących w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym 

i przestrzennym wymaga od samorządu lokalnego opracowania zintegrowanej interwencji publicznej, 

która będzie stanowić skuteczną odpowiedź na wyzwania będące ich następstwem. Znalazło to swoje 

odzwierciedlenie w strukturze Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku, której podstawę 

stanowią 3 obszary rozwojowe, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają. W ramach tych obszarów 

dokonano koncentracji różnych działań wokół wyznaczonych celów. 

Schemat 1. Obszary strategicznego rozwoju gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku  

 
 

W ramach każdego z obszarów zdefiniowano cele rozwojowe w wymiarze społecznym, gospodarczym 

i przestrzennym. Cele strategiczne mają charakter długofalowy, wskazują generalny kierunek 

postępowania w realizacji założonej wizji rozwoju gminy. Cele operacyjne dotyczą średniego horyzontu 

czasowego, określają narzędzia i sposoby realizacji celów strategicznych. Następnie określono kierunki 

działań, które wskazują przyjętą strategię postepowania, służą realizacji założonych celów, a tym 

samym stanowią podstawę wdrażania strategii. Kierunki działań oznaczają kierunki koncentracji 

wspólnych wysiłków (aktywności programowej, finansowej i organizacyjnej) podejmowanych przez 

samorząd oraz jego partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych. Część z nich to konkretne 

przedsięwzięcia rozwojowe (projekty), najczęściej o charakterze inwestycyjnym, których realizacja 

będzie miała kluczowe znaczenie dla powodzenia prowadzonej polityki rozwoju gminy w perspektywie 

roku 2030. Strategia określa również oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze 

przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia. Interwencje planowane w ramach poszczególnych 

obszarów nie silnie zintegrowane, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie efektu synergii, kluczowego 

dla ich powodzenia. Jednocześnie katalog zadań pozostaje przykładowy i otwarty, tzn. możliwa jest 

realizacja innych zadań zgodnych z danym kierunkiem działań. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 
EKOLOGICZNE, 
ZDROWOTNE
I SPOŁECZNE

WSPÓLNOTA LOKALNA

ROZWÓJ 
GOSPODARCZY
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Schemat 2. Cele strategiczne i operacyjne w ramach Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku 
 

ROZWÓJ GOSPODARCZY  
BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, 

ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 
 WSPÓLNOTA LOKALNA 

 

      

Cel strategiczny 1. Stymulowanie rozwoju 

gospodarczego gminy, bazującego na jej 

położeniu oraz wykorzystaniu zasobów 

i tradycji lokalnych oraz przedsiębiorczości 

mieszkańców. 

 

Cel strategiczny 2. Zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańców w wymiarze środowiskowym, 

zdrowotnym i społecznym. 

 

Cel strategiczny 3. Zapewnienie dobrych 

warunków życia oraz dostępności wysokiej 

jakości usług publicznych, wspierających rozwój 

kapitału ludzkiego i społecznego. 

 

      

Cele operacyjne: 

1.1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 

gminy. 

1.2. Rozwój przedsiębiorczości 

oraz wzmocnienie konkurencyjności mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw. 

1.3. Budowa zintegrowanego i zrównoważonego 

systemu transportowego. 

1.4. Rozwój i wykorzystanie potencjałów 

obszarów wiejskich, rolnictwa i branż 

powiązanych. 

 Cele operacyjne: 

2.1. Ochrona i poprawa jakości zasobów 

środowiskowych oraz edukacja i aktywizacja 

ekologiczna mieszkańców. 

2.2. Profilaktyka i ochrona zdrowia oraz 

skuteczna polityka społeczna. 

2.3. Zagwarantowanie porządku 

i bezpieczeństwa publicznego. 

 Cele operacyjne: 

3.1. Rozwój kapitału intelektualnego. 

3.2. Aktywizacja kulturalna mieszkańców oraz 

ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego. 

3.3. Rozwój sportu i rekreacji. 

3.4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz 

zwiększenie dostępności i jakości procesów 

partycypacyjnych. 

3.5. Doskonalenie administracji i zarządzania 

zintegrowanych z planowaniem 

i zagospodarowaniem przestrzennym. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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OBSZAR STRATEGICZNY 1. 

ROZWÓJ GOSPODARCZY 
 

Cel strategiczny 1. 

Stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy, bazującego na 

jej położeniu oraz wykorzystaniu zasobów i tradycji 

lokalnych oraz przedsiębiorczości mieszkańców. 

 

Cele operacyjne: 

  

1.1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 
gminy.

1.2. Rozwój przedsiębiorczości oraz 
wzmocnienie konkurencyjności mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw.

1.3. Budowa zintegrowanego
i zrównoważonego systemu transportowego.

1.4. Rozwój i wykorzystanie potencjałów 
obszarów wiejskich, rolnictwa i branż 
powiązanych.
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Uzasadnienie i strategia postępowania w ramach obszaru: 

Kluczowym wyzwaniem dla samorządu lokalnego w kolejnych latach jest odbudowa silnej pozycji 

gminy Dobrzeń Wielki jako miejsca atrakcyjnego dla prowadzenia działalności gospodarczej 

i inwestycji, bazującej na jej położeniu oraz wykorzystaniu zasobów i tradycji lokalnych oraz 

przedsiębiorczości mieszkańców. Docelowo ma to zwiększyć liczbę miejsc pracy, bazę podatników 

i w konsekwencji dochody budżetu lokalnego, który musi sprostać nowym wyzwaniom oraz stale 

rosnącym potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. Temu poświęcony jest pierwszy z trzech obszarów 

strategicznych, w ramach którego wskazano cztery cele operacyjne. 

Pierwszy z nich dotyczy podniesienia i wykorzystania atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Będzie to 

wymagało wdrożenia długofalowej polityki budowania odpowiednich warunków dla rozwoju biznesu. 

Strategia postępowania w tym zakresie obejmuje zadania z zakresu aktualizowania i zmiany 

dokumentów planistycznych pod kątem potrzeb inwestycyjnych, przygotowania dróg dojazdowych do 

terenów inwestycyjnych i ich pełnego uzbrojenia, w tym inwestycje własne w urządzenia wodno-

kanalizacyjne oraz współpracę z operatorami w kierunku rozwoju sieci elektrycznych i gazowych oraz 

bazy telekomunikacyjnej. W ramach wzmacniania atrakcyjności gospodarczej gminy wdrożony 

zostanie system profesjonalnej obsługi inwestorów – zarówno prowadzących działalność lokalnie, jak 

również zainteresowanych jej podjęciem. Towarzyszącym wyzwaniem jest doskonalenie współpracy 

samorządu gminnego ze środowiskiem gospodarczym, działania na rzecz jego wzmocnienia i integracji 

oraz wspólna promocja potencjału gospodarczego gminy, w tym produktów i usług przedsiębiorców 

działających na jej terenie. 

Drugi cel operacyjny dotyczy wsparcia i promocji przedsiębiorczości. Lokalny model wspierania 

przedsiębiorczości będzie się opierać z jednej strony na aktywnej polityce proprzedsiębiorczej władz 

lokalnych, a z drugiej na szerokiej i łatwo dostępnej ofercie, odpowiadającej rzeczywistym potrzebom 

przedsiębiorców, zapewnianej przez instytucje otoczenia biznesu. Działaniem horyzontalnym 

pozostaje budowanie przez szkoły we współpracy ze sferą biznesu i organizacjami pozarządowymi 

aspiracji i postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w szczególności młodych (m.in. klasy 

patronackie, spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, staże, praktyki). Strategia postępowania 

w obszarze rozwoju aktywności zawodowej i rynku pracy będzie wspierać działania zmierzające do 

wzrostu zatrudnienia, w szczególności poprzez współpracę z instytucjami rynku pracy oraz realizację 

programów walki z bezrobociem. Zyskującym na znaczeniu zadaniem jest wychodzenie naprzeciw 

potrzebom osób pracujących zdalnie poprzez m.in. aranżację przestrzeni do pracy zdalnej, np. w formie 

co-workingowej, wsparcie rozwoju usług opiekuńczych itp. 

Trzeci cel operacyjny dotyczy wzmacniania zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej 

gminy dla mobilności społecznej, konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej. 

Kompleksowe podejście do tego zagadnienia, poza inicjatywą własną gminy, będzie wymagało 

współpracy samorządu lokalnego z innymi właścicielami i zarządcami infrastruktury drogowej 

i towarzyszącej, a także działań na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług transportowych. 

Jednym z zadań wykraczających poza kompetencje i możliwości finansowe gminy jest dokończenie 

obwodnicy Dobrzenia w ciągu drogi wojewódzkiej, w związku z czym samorząd lokalny będzie lobbował 

w tym zakresie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Zarządzie Dróg Wojewódzkich 

w Opolu i innych strukturach. Z kolei na inicjatywy własne składają się zarówno działania w zakresie 

pozyskiwania terenów pod nową infrastrukturę, w tym także regulowanie stanu prawnego istniejących 

dróg oraz terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi, jak również 



Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku 

35 

same inwestycje w drogi lokalne, parkingi, trasy rowerowe. Priorytetem jest skomunikowanie nowych 

terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych, a także dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego 

do realizowanych zewnętrznych inwestycji drogowych oraz koncepcji transportowo-komunikacyjnych, 

w szczególności w ramach Aglomeracji Opolskiej. Wyzwaniem horyzontalnym jest poprawa 

bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu m.in. poprzez optymalizację organizacji ruchu, budowę 

ciągów pieszych, oświetlenia, ulepszanie nawierzchni, działania edukacyjne itp. Strategia 

postępowania obejmuje również podejmowanie współpracy z partnerami samorządowymi 

i prywatnymi w zakresie rozwoju elektromobilności indywidualnej i zbiorowej, nisko-emisyjnego 

transportu zbiorowego oraz mobilności wykorzystującej napędy i paliwa alternatywne. 

Czwarty, ostatni cel operacyjny w ramach niniejszego obszaru strategicznego dotyczy rozwoju 

i wykorzystania potencjałów obszarów wiejskich, rolnictwa i branż powiązanych do wzmocnienia 

gospodarki lokalnej i poprawy jakości życia mieszkańców. Sprzyjają temu wielowiekowe tradycje 

i dobre warunki glebowo-klimatyczne. Samorząd gminny, we współpracy z wyspecjalizowanymi 

ośrodkami doradztwa rolniczego, będzie aktywnie wspierał lokalną działalność rolniczą i przetwórczą 

m.in. poprzez poprawę stanu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

gospodarstw rolnych i społeczności wiejskiej, zapewnienie dedykowanej oferty szkoleniowej, 

doradczej i informacyjnej, wspomaganie marketingu i sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych. 

Osobnym zadaniem pozostaje wielowymiarowe wspieranie inicjatyw społeczno-gospodarczych 

w zakresie inwestycji i działań dotyczących produkcji, dystrybucji i promocji energii ze źródeł 

odnawialnych (tworzenie warunków planistycznych, infrastrukturalnych i administracyjnych itp.). 
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Tabela 3. Kierunki działań, oczekiwane rezultaty planowanych działań i wskaźniki ich osiągnięcia, podmioty odpowiedzialne – w ramach obszaru strategicznego 1. ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Cel strategiczny 1. Stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy, bazującego na jej położeniu oraz wykorzystaniu zasobów i tradycji lokalnych oraz przedsiębiorczości 

mieszkańców. 

1.1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy: 

Kierunki działań 
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend1 

Realizacja lub nadzór nad 

procesem po stronie 

gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

1.1.1.  

Aktualizowanie i zmiany dokumentów 

planistycznych pod kątem nowych potrzeb 

inwestycyjnych. 

Zwiększenie powierzchni 

terenów z przeznaczeniem 

pod działalność gospodarczą 

Liczba i powierzchnia działek 

o przeznaczeniu 

gospodarczym na terenie 

gminy 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Instytucje otoczenia biznesu, 

w tym Opolska Izba 

Gospodarcza, 

Przedsiębiorcy, inwestorzy, 

Właściciele terenów 

1.1.2.  

Kreowanie warunków technicznych, 

administracyjnych itp. ułatwiających 

lokowanie i prowadzenie działalności 

gospodarczej na terenie gminy 

(m.in. przygotowanie dróg dojazdowych do 

terenów inwestycyjnych i uzbrojenie 

terenu, w tym rozwój infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej oraz współpraca 

z operatorami w kierunku rozwoju sieci 

elektrycznych i gazowych oraz bazy 

telekomunikacyjnej, profesjonalna obsługa 

inwestora). 

Stworzenie gminnej oferty 

inwestycyjnej 

 

Utrzymanie i pozyskanie 

nowych inwestorów, 

zwiększenie bazy 

podatników i dochodów 

własnych budżetu gminy 

Udział w pełni uzbrojonych 

działek o przeznaczeniu 

gospodarczym w ogóle 

działek o przeznaczeniu 

gospodarczym na terenie 

gminy 

 
 

Liczba nowych inwestorów 

i miejsc pracy 

 
 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Opolskie Centrum Rozwoju 

Gospodarki, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Instytucje otoczenia biznesu, 

w tym Opolska Izba 

Gospodarcza, 

Przedsiębiorcy, inwestorzy, 

Właściciele terenów, 

Operatorzy sieciowi 

i telekomunikacyjni, 

                                                           
1 W kontekście możliwości organizacyjno-finansowych gminy oraz trudnej sytuacji makroekonomicznej z rosnącą inflacją i kosztami energii, we wszystkich przypadkach oczekiwany trend wzrostowy należy rozumieć jako co najmniej utrzymanie aktualnego stanu, 
szczególnie jeśli chodzi o dostępność i jakość usług publicznych. 
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Dochody gminy z tytułu 

podatku PIT i/lub CIT 

 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.1.3.  

Współpraca samorządu gminnego ze 

środowiskiem gospodarczym, działania na 

rzecz jego wzmocnienia i integracji 

(np. poprzez powołanie rady gospodarczej) 

oraz wspólna promocja potencjału 

gospodarczego gminy, w tym produktów 

i usług przedsiębiorców działających na jej 

terenie. 

Wzrost integracji 
i aktywności lokalnego 

środowiska biznesowego 
 

Wzmocnienie współpracy 
i powstanie trwałych relacji 

pomiędzy samorządem 
gminy i środowiskiem 

biznesowym 
 

Wzrost rozpoznawalności 
i zainteresowania ofertą 

produktów i usług lokalnych 

Liczba wzajemnych 

konsultacji i/lub projektów 

sektora przedsiębiorców 

i administracji lokalnej 

 

Władze samorządowe gminy, 
Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Przedsiębiorcy, inwestorzy, 

Rolnicy i producenci, 

Instytucje otoczenia biznesu, 

w tym Opolska Izba 

Gospodarcza, 

Media, 

Izba Rzemieślnicza w Opolu 

1.2. Rozwój przedsiębiorczości oraz wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: 

Kierunki działań 
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór nad 

procesem po stronie 

gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

1.2.1.  

Działania wspierające MMSP poprzez m.in. 

zapewnienie dostępności informacji, 

szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców 

w ramach współpracy z instytucjami 

otoczenia biznesu oraz samorządami 

Aglomeracji Opolskiej. 

Poprawa warunków dla 

rozwoju biznesu 

 

Poprawa konkurencyjności 

biznesu i wzrost 

przedsiębiorczości lokalnej 

 

Zwiększenie bazy 

podatników i dochodów 

własnych budżetu gminy 

Liczba podmiotów 

zarejestrowanych i/lub nowo 

zarejestrowanych w REGON 

na 1 tys. mieszkańców 

 
Stosunek liczby nowych 

działalności gospodarczych 

zarejestrowanych w REGON 

na terenie gminy do 

podmiotów 

wyrejestrowywanych 

 
 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Opolskie Centrum Rozwoju 

Gospodarki, 
Zakłada Ubezpieczeń 

Społecznych, 
Urząd Skarbowy w Opolu,  

Starostwo Powiatowe 
w Opolu, 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Opolu, 

Instytucje otoczenia biznesu, 
w tym Opolska Izba 

Gospodarcza, 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 
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Dochody gminy z tytułu 

podatku PIT i/lub CIT 

 

Lokalna Grupa Działania, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska, 
Izba Rzemieślnicza w Opolu 

1.2.2.  

Wychodzenie naprzeciw potrzebom osób 

pracujących zdalnie (aranżacja przestrzeni 

do pracy zdalnej, np. w formie co-

workingowej, wsparcie rozwoju usług 

opiekuńczych itp.). 

Poprawa warunków dla 

rozwoju działalności 

gospodarczej i usługowej, 

z uwzględnieniem potrzeb 

osób kooperujących 

i pracujących zdalnie 

Powierzchnie udostępnione 

przez gminę osobom 

pracującym zdalnie oraz 

liczba korzystających w skali 

roku 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Opolu, 

Instytucje otoczenia biznesu, 
w tym Opolska Izba 

Gospodarcza, 

Właściciele i zarządcy 
nieruchomości, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe 

1.2.3.  

Współpraca placówek oświatowych ze sferą 

biznesu i organizacjami pozarządowymi 

w zakresie kształtowania podstaw 

przedsiębiorczych począwszy od wczesnych 

etapów edukacji (m.in. klasy patronackie, 

spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, 

staże, praktyki). 

Dostosowanie oferty 
edukacyjnej do wyzwań 

społecznych, gospodarczych, 
cywilizacyjnych 

 

Zwiększenie kreatywności, 
zaradności 

i przedsiębiorczości 
młodzieży 

 

Wzrost przedsiębiorczości 
lokalnej 

 

Wzrost aktywności 
zawodowej 

i przedsiębiorczej młodych 
osób 

Liczba i/lub odsetek dzieci, 

które w szkołach 

uczestniczyły w zajęciach 

z zakresu przedsiębiorczości 

 
 

Liczba działalności 

gospodarczych założonych 

przez osoby fizyczne do 30 

roku życia 

 

Placówki oświatowe 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Kuratorium Oświaty w Opolu, 

Starostwo Powiatowe 
w Opolu, 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Opolu, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim, 

Instytucje otoczenia biznesu, 
w tym Opolska Izba 

Gospodarcza, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania 

1.2.4.  

Współpraca z instytucjami rynku pracy 

w zakresie wspierania wychodzenia 

z bezrobocia, w szczególności osób 

o szczególnie trudnej sytuacji 

zatrudnieniowej, w tym wsparcie rozwoju 

i promocja podmiotów ekonomii 

społecznej. 

Poprawa dostępności 
i jakości systemu wsparcia 

dla osób bezrobotnych, 
zmieniających pracę, 

doskonalących lub 
zmieniających kwalifikacje, 
chcących rozpocząć własną 

działalność gospodarczą 

Pracujący w przeliczeniu 
na 1 tys. mieszkańców 

 
 

Liczba osób bezrobotnych, 
w tym długotrwale 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Opolski Urząd Wojewódzki, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Opolu, 
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Wzrost i poprawa jakości 

zatrudnienia 
 

Spadek bezrobocia, 
w szczególności 
długotrwałego 

 
Wzrost przedsiębiorczości 

lokalnej 
 

Wzrost aktywności 
zawodowej 

i przedsiębiorczej 
mieszkańców 

 
Liczba działających na terenie 
gminy podmiotów ekonomii 

społecznej oraz liczba 
zatrudnionych w nich osób 

 

Regionalny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Opolu, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Opolu, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Instytucje otoczenia biznesu, 

w tym Opolska Izba 

Gospodarcza, 

Przedsiębiorcy, 

Osoby bezrobotne, 

Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.3. Budowa zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego: 

Kierunki działań 
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór nad 

procesem po stronie 

gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

1.3.1.  
Lobbowanie za dokończeniem obwodnicy 

Dobrzenia w ciągu drogi wojewódzkiej. 

Poprawa dostępności 

komunikacyjnej gminy 

 

Wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego poza centrum 

gminy 

 

Poprawa bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym 

Natężenie ruchu 

samochodowego w centrum 

Dobrzenia Wielkiego, 

z wyszczególnieniem liczby 

samochodów ciężarowych 

 
 

Liczba wypadków na drogach, 

w tym z udziałem pieszych 

i rowerzystów 

 

Władze samorządowe gminy, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Opolu, 

Policja, Straż Pożarna i inne 

służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, porządek 

publiczny i ratownictwo oraz 

zarządzanie kryzysowe 
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1.3.2.  

Lobbowanie za zwiększeniem roli kolei 

w transporcie lokalnym i dalekobieżnym 

(w szczególności za rozwojem i wzrostem 

częstotliwości połączeń z Opolem, zgodnie 

z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców, 

przedsiębiorców czy gości odwiedzających 

gminę). 

Poprawa dostępności 
komunikacyjnej gminy 

 
Poprawa dostępności 

i jakości usług 
transportowych 

 
Zwiększenie mobilności 

mieszkańców 
 

Ograniczenie zanieczyszczeń 
emitowanych przez 

transport samochodowy, 
poprawa jakości powietrza 

Liczba i częstotliwość 
połączeń gminy z Opolem 

 
 

Liczba mieszkańców 
korzystających z transportu 

kolejowego oraz poziom 
zadowolenia z usług 

 
 

Władze samorządowe gminy, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Polskie Koleje Państwowe, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Miasto Opole i inne JST 

1.3.3.  

Wsparcie działań na rzecz redukcji 

zanieczyszczeń i hałasu komunikacyjnego 

oraz zmniejszania ich uciążliwości. 

Redukcja zanieczyszczeń 

i hałasu komunikacyjnego 

oraz zmniejszania ich 

uciążliwości dla 

mieszkańców i środowiska 

Liczba działań (wspartych lub 

podjętych przez gminę) na 

rzecz redukcji zanieczyszczeń 

i/lub hałasu 

komunikacyjnego 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Polskie Koleje Państwowe, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Opolu, 

Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska 

w Opolu, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu 

1.3.4.  

Pozyskiwanie terenów pod nową 

infrastrukturę drogową (drogi lokalne, 

parkingi), w tym uregulowanie stanu 

prawnego istniejących dróg oraz terenów 

przeznaczonych w planie 

zagospodarowania przestrzennego pod 

drogi. 

Uporządkowanie stanu 

planistycznego 

i własnościowego gminy 

 

Stworzenie podstaw dla 

efektywnego prowadzenia 

inwestycji drogowych  

Liczba istniejących dróg oraz 

terenów przeznaczonych 

w planie zagospodarowania 

przestrzennego pod drogi bez 

uregulowanego stanu 

prawnego 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Opolu, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Właściciele gruntów 

1.3.5.  

Budowa nowej i modernizacja istniejącej 

sieci dróg na terenie gminy, w tym na 

potrzeby nowych terenów inwestycyjnych 

i mieszkaniowych. 

Poprawa stanu i jakości 

infrastruktury drogowej na 

terenie gminy 

 

Długość nowych i/lub 

zmodernizowanych dróg na 

terenie gminy oraz natężenie 

ruchu  

 
 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Opolu, 
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Poprawa dostępności 

i integracji komunikacyjnej 

gminy 
 

Otwarcie i zaktywizowanie 

nowych terenów 

inwestycyjnych 

i mieszkaniowych 

 

Poprawa bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym 

Liczba wypadków na drogach, 

w tym z udziałem pieszych 

i rowerzystów 

 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Policja, Straż Pożarna i inne 

służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, porządek 

publiczny i ratownictwo oraz 

zarządzanie kryzysowe 

1.3.6.  

Dostosowanie lokalnego układu 

komunikacyjnego do realizowanych 

zewnętrznych inwestycji drogowych oraz 

koncepcji transportowo-komunikacyjnych 

w ramach Aglomeracji Opolskiej. 

Integracja i optymalizacja 

drogowego systemu 

komunikacyjnego 

 

Poprawa bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym 

Długość dedykowanych 

nowych i/lub 

zmodernizowanych dróg na 

terenie gminy oraz natężenie 

ruchu  

 
 

Liczba wypadków na drogach, 

w tym z udziałem pieszych 

i rowerzystów 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Opolu, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Policja, Straż Pożarna i inne 

służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, porządek 

publiczny i ratownictwo oraz 

zarządzanie kryzysowe, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.3.7.  

Współpraca z innymi zarządcami dróg 

w zakresie optymalizacji organizacji ruchu 

drogowego (weryfikacja istniejących 

znaków drogowych, przejścia dla pieszych 

itp.) oraz poprawy bezpieczeństwa (budowa 

ciągów pieszych, oświetlenia, ulepszanie 

nawierzchni itp.). 

Upłynnienie ruchu 

drogowego 

 

Poprawa bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym 

Liczba wypadków na drogach, 

w tym z udziałem pieszych 

i rowerzystów 

 

Władze samorządowe gminy, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Opolu, 

Starostwo Powiatowe 
w Opolu, 

Policja, Straż Pożarna i inne 
służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, porządek 
publiczny i ratownictwo oraz 

zarządzanie kryzysowe 
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1.3.8.  

Budowa tras rowerowych o charakterze 

komunikacyjnym oraz innej infrastruktury 

rowerowej we współpracy z sąsiednimi 

samorządami, w tym w ramach Aglomeracji 

Opolskiej. 

Poprawa dostępności 

i jakości infrastruktury 

rowerowej 

 

Poprawa dostępności 

i integracji komunikacyjnej 

gminy i subregionu 

Długość nowych tras 

rowerowych na terenie 

gminy oraz natężenie ruchu 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Opolu, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.3.9.  

Podejmowanie współpracy z partnerami 

samorządowymi i prywatnymi w zakresie 

rozwoju elektromobilności indywidualnej 

i zbiorowej, nisko-emisyjnego transportu 

zbiorowego oraz mobilności 

wykorzystującej napędy i paliwa 

alternatywne. 

Poprawa dostępności 

i jakości usług 

transportowych 

 

Zintegrowanie różnych form 

transportu 

 

Poprawa warunków 

użytkowania pojazdów 

z napędem elektrycznym 

oraz ich popularyzacja 

w samorządzie i sektorze 

prywatnym 

 

Zwiększenie mobilności 

mieszkańców 

 

Ograniczenie zanieczyszczeń 

emitowanych przez 

transport samochodowy, 

poprawa jakości powietrza 

Liczba połączeń 
obejmujących gminę i/lub na 

terenie gminy 

 
 

Liczba mieszkańców 
korzystających z transportu 

zbiorowego oraz poziom 
zadowolenia z usług 

 
 

Liczba i/lub odsetek 
tras/kursów obsługiwanych 
przez tabor niskoemisyjny 

w ogólnej liczbie tras/kursów 

 
 

Liczba użytkowników 
pojazdów elektrycznych na 

terenie gminy 

 
 

Poziom zanieczyszczenia 
powietrza i/lub liczba dni 

w ciągu roku 
z przekroczonymi normami 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Inne JST, 

Przewoźnicy, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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1.4. Rozwój i wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich, rolnictwa i branż powiązanych: 

Kierunki działań 
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór nad 

procesem po stronie 

gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

1.4.1.  

Działania wspierające rozwój rolnictwa 

i drobnego przetwórstwa rolno-

spożywczego ukierunkowanego na 

wytwarzanie produktów lokalnych 

o wysokiej jakości oraz o specyficznych 

walorach smakowych. 

Poprawa warunków dla 

rozwoju rolnictwa 

i drobnego przetwórstwa 

rolno-spożywczego 

 

Poprawa konkurencyjności 

rynkowej lokalnych rolników 

i przetwórców oraz wzrost 

całej branży 

Liczba gospodarstw 
(ekologicznych, 

specjalistycznych, 
towarowych) na terenie 

gminy 

 
 

Liczba lokalnych 
przedsiębiorstw 

przetwarzających produkty 
rolne 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Opolu, 

Opolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie,  

Rolnicy, producenci, 
przedsiębiorcy, 

Lokalna Grupa Działania 

1.4.2.  

Działania wspierające marketing i sprzedaż 

bezpośrednią (możliwość umieszczenia 

informacji na stronie internetowej gminy, 

organizacja na terenie gminy miejsc 

sprzedaży produktów lokalnych, imprezy 

promocyjne, wydarzenia, targi gminne oraz 

wsparcie dla udziału w wydarzeniach 

o zasięgu ponadlokalnym itp.) 

Wzrost rozpoznawalności 
i zainteresowania ofertą 
produktów i wyrobów 

lokalnych 
 

Wzrost dochodów lokalnego 
biznesu rolniczego 

i przetwórczego 
oraz zwiększenie dochodów 

własnych budżetu gminy 

Liczba produktów lokalnych 
promowanych na stronie 

internetowej gminy 

 
 

Liczba wydarzeń 
promujących produkty 

lokalne 

 
 

Dochody gminy w dziale: 
rolnictwo i łowiectwo i/lub 
przetwórstwo przemysłowe 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Opolu, 

Opolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie,  

Rolnicy, producenci, 
przedsiębiorcy, 

Lokalna Grupa Działania 

1.4.3.  

Wspieranie inicjatyw społeczno-
gospodarczych w zakresie inwestycji 
i działań dotyczących produkcji, dystrybucji 
i promocji energii ze źródeł odnawialnych 
(tworzenie warunków planistycznych, 
infrastrukturalnych i administracyjnych 
itp.). 

Poprawa warunków dla 

rozwoju produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych 

 

Wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej gminy 
 

Liczba i/lub powierzchnia 
działek przeznaczonych pod 
produkcję energii ze źródeł 

odnawialnych w 
dokumentach przestrzennych 

gminy 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 
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Dywersyfikacja źródeł 

energii i poprawa 

bezpieczeństwa 

energetycznego gminy 

Przedsiębiorcy, inwestorzy, 

Właściciele gruntów, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.4.4.  

Modernizacja i wyposażenie terenów 

wiejskich w elementy infrastruktury 

(np. drogi transportu rolnego, układ 

melioracyjny) niezbędnej do prawidłowego 

funkcjonowania gospodarstw rolnych 

i społeczności wiejskiej. 

Poprawa dostępności 

i jakości infrastruktury na 

obszarach wiejskich gminy 

 

Zapewnienie odpowiednich 

warunków dla rozwoju 

społecznego, gospodarczego 

itp. społeczności lokalnych, 

w tym dla rozwoju rolnictwa 

i branż powiązanych 

Długość nowych lub 

zmodernizowanych dróg 

dojazdowych do gruntów 

rolnych 

 
 

Liczba inwestycji na 

obszarach wiejskich gminy 

oraz liczba osób 

korzystających 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, 

Rolnicy i producenci, 

Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania 
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OBSZAR STRATEGICZNY 2. 

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, 

ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 
 

Cel strategiczny 2. 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w wymiarze 

środowiskowym, zdrowotnym i społecznym. 

 

Cele operacyjne: 

 

  

2.1. Ochrona i poprawa jakości zasobów 
środowiskowych oraz edukacja i aktywizacja 
ekologiczna mieszkańców.

2.2. Profilaktyka i ochrona zdrowia oraz 
skuteczna polityka społeczna.

2.3. Zagwarantowanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego.
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Uzasadnienie i strategia postępowania w ramach obszaru: 

Elementem atrakcyjności osadniczej gminy Dobrzeń Wielki ma być wysoki poziom bezpieczeństwa 

mieszkańców w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym. Temu zagadnieniu poświęcony 

jest drugi obszar strategiczny, określający trzy cele operacyjne. 

Pierwszy z nich dotyczy ochrony i poprawy jakości zasobów środowiskowych oraz ograniczenia 

niekorzystnego wpływu na klimat i adaptacji do jego zmian. Obejmuje kierunki działań dotyczące 

racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych, zachowania w niezmienionym stanie przyrody, 

zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i innych uciążliwości oraz wprowadzenia zrównoważonej 

gospodarki odpadami. Zgodnie z tym, w kolejnych latach planuje się m.in. rozbudowę i modernizację - 

w miarę potrzeb i możliwości gminy - sieci wodno-kanalizacyjnej, w szczególności w związku z nowym 

osadnictwem i aktywnością inwestycyjną, a także realizację programów antysmogowych, 

ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz upowszechnienie energii 

ze źródeł odnawialnych. Gmina będzie realizowała własne inwestycje, a jednocześnie wspierała 

mieszkańców podejmujących podobne prywatne inicjatywy proekologiczne. W zakresie doskonalenia 

gospodarki odpadami, gmina podejmie współpracę z samorządem regionalnym, aby docelowo 

zlikwidować i zrekultywować lokalne składowisko i teren ten przeznaczyć pod nowe cele. Innym 

obszarem współdziałania, angażującym gminę, inne jednostki samorządu terytorialnego, w tym miasto 

Opole, a także wyspecjalizowanych operatorów, będzie zaopatrzenie gminy w ciepło systemowe 

i energię elektryczną. Nie mniej ważne będą przedsięwzięcia dotyczące renaturalizacji gruntów 

w gminie, przywracania i utrzymania stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz 

zachowania różnorodności biologicznej, w tym ukierunkowane na poprawę retencji. Dbałość o stan 

środowiska naturalnego, przy uwzględnieniu potrzeb bieżących i przyszłych pokoleń, ma jednak 

stanowić zobowiązanie nie tylko samorządu lokalnego, ale również każdego mieszkańca gminy. Temu 

służyć będą działania z zakresu wzmacniania świadomości i aktywizacji ekologicznej mieszkańców 

(m.in. w zakresie ograniczania niskiej emisji, segregacji odpadów, korzystania z kanalizacji), w tym 

realizowane wspólnie z partnerami publicznymi i pozarządowymi. 

Drugi cel operacyjny dotyczy utrzymania i poprawy zdrowia mieszkańców oraz zapewnienia im 

komfortu życia w przyjaznym środowisku społecznym. W obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego, 

jednym z najważniejszych zadań, stojących przed samorządem, placówkami medycznymi i innymi 

partnerami, pozostaje edukacja służąca podnoszeniu świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz 

promocja zdrowia fizycznego, psychicznego i psychospołecznego, a także realizacja programów 

profilaktyki i diagnostyki ochrony zdrowia. Zaplanowano również działania w zakresie doskonalenia 

jakości i dostępności usług medycznych. Będzie to wymagało zarówno nakładów na inwestycje, 

doposażenie placówek, rozwój kadr i oferty, jak również podejmowania działań zarządczych 

związanych z wdrażaniem e-medycyny czy poprawą procesów obsługi pacjentów. Gmina będzie się 

angażowała na tym polu w miarę możliwości kompetencyjnych, a także organizacyjno-finansowych. 

Z kolei strategia postępowania w obszarze bezpieczeństwa społecznego będzie się opierać na 

racjonalnej, adekwatnej do potrzeb i nowoczesnej polityce społecznej. W tym obszarze podejmowane 

działania będą się koncentrować wokół problemów i potrzeb głównych odbiorców tej polityki. 

Wszelkie działania przyczyniać się będą do zapobiegania występowaniu oraz niwelowania przejawów 

wykluczenia i marginalizacji. Zgodnie z tym polityka prorodzinna obejmować będzie z jednej strony 

wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a z drugiej przeciwdziałanie 

i rozwiązywanie problemów rodzinnych, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej 

sytuacji bądź kryzysie. W odpowiedzi na konsekwencje postępujących zmian struktury demograficznej 
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konieczne będzie dostosowanie oferty usług podstawowych i specjalistycznych adresowanych dla 

grupy seniorów, osób chorych i z niepełnosprawnościami, a także wzmocnienie oferty aktywizującej 

ich pod kątem społecznym, zawodowym, ruchowym, kulturalnym itp. (czemu posłuży m.in. utworzenie 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w gminie). Osobnym wyzwaniem jest rozwój i modernizacja 

gminnego zasobu mieszkaniowego, w szczególności pod kątem wypełnienia wymagań ustawowych 

w zakresie pomocy społecznej. Działaniem horyzontalnym jest pozyskiwanie kadr pomocy społecznej 

i ochrony zdrowia, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz zaangażowania 

i przywiązania lokalnego. 

Trzeci cel operacyjny koncentruje się na zapewnieniu szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego. 

W tym obszarze kluczowe będzie wzmocnienie i zintegrowanie systemu, który angażuje różne szczeble 

administracji oraz odpowiednie służby. Pierwszym aspektem jest współpraca, zapobieganie 

i przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem 

zabezpieczenia przed zalaniami i powodziami (inwestycje, właściwe zagospodarowanie przestrzeni, 

monitoring, wspieranie służb w zakresie utrzymania właściwego poziomu gotowości operacyjnej itp.). 

Drugim aspektem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie jeśli chodzi o pieszych 

i rowerzystów (inwestycje, poprawa organizacji ruchu itp.). Działaniem horyzontalnym pozostaje 

prewencja, edukacja i profilaktyka wśród mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży oraz 

seniorów w obszarach m.in.: unikania zagrożeń, zachowania w sytuacjach kryzysowych, udzielania 

pierwszej pomocy itp. 
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Tabela 4. Kierunki działań, oczekiwane rezultaty planowanych działań i wskaźniki ich osiągnięcia, podmioty odpowiedzialne – w ramach obszaru strategicznego 2. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE 

I SPOŁECZNE 

Cel strategiczny 2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym. 

2.1. Ochrona i poprawa jakości zasobów środowiskowych oraz edukacja i aktywizacja ekologiczna mieszkańców: 

Kierunki działań 
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór nad 

procesem po stronie 

gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

2.1.1.  

Analiza sytuacji oraz opracowanie na tej 

podstawie wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych oraz zgodnie 

z tym rozbudowa i modernizacja sieci 

wodno-kanalizacyjnej, w szczególności 

zapewnienie dostępności usług w związku z 

nowym osadnictwem i aktywnością 

inwestycyjną (ewentualna współpraca 

w tym zakresie w ramach Aglomeracji 

Opolskiej). 

Poprawa dostępności 

i jakości usług zaopatrzenia 

w wodę i kanalizacyjnych 

 

Optymalizacja 

organizacyjno-kosztowa 

systemu świadczenia tychże 

usług  

 

Poprawa 

warunków mieszkalnych 

i prowadzenia działalności 

gospodarczej 

 

Ochrona i poprawa stanu 

środowiska, w szczególności 

wód 

Odsetek mieszkańców i/lub 

gospodarstw domowych 

korzystających z kanalizacji 

 
 

Odsetek mieszkańców i/lub 

gospodarstw domowych 

korzystających z wodociągu 

 
 

Odsetek wydatków na 

gospodarkę wodno-ściekową 

w ogóle wydatków budżetu 

gminy  

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

PROWOD sp. z o.o. 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, inwestorzy, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska  

2.1.2.  

Promocja i wsparcie wymiany źródeł 

grzewczych w gospodarstwach domowych 

na nowoczesne i ekologiczne. 

Likwidacja nieekologicznych 

źródeł ciepła na terenie 

gminy 

 

Ograniczenie niskiej emisji 

i poprawa jakości powietrza 

Liczba budynków 

prywatnych, które zostały 

wyposażone i korzystają 

z nowych, ekologicznych 

źródeł grzewczych dzięki 

dofinansowaniu publicznemu 

 
 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Mieszkańcy, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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Liczba gospodarstw 

domowych korzystających 

z nieekologicznych źródeł 

ciepła 

 
 

Poziom zanieczyszczenia 

powietrza i/lub liczba dni 

w ciągu roku 

z przekroczonymi normami 

 

2.1.3.  

Projekty wspierające prywatne inwestycje 

z zakresu termomodernizacji oraz 

popularyzujące i wspierające zastosowanie 

alternatywnych źródeł energii. 

Poprawa efektywności 

energetycznej budynków 

prywatnych 

 

Zwiększenie wykorzystania 

energii z OZE przez 

mieszkańców 

 

Ograniczenie niskiej emisji 

i poprawa jakości powietrza 

Liczba budynków 

prywatnych, które zostały 

poddane termomodernizacji 

przy dofinansowaniu 

publicznym 

 
 

Liczba budynków 

prywatnych, które zostały 

wyposażone i wykorzystują 

energię z OZE dzięki 

dofinansowaniu publicznemu 

 
 

Poziom zanieczyszczenia 

powietrza i/lub liczba dni 

w ciągu roku 

z przekroczonymi normami 

 
 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Mieszkańcy, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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2.1.4.  

Kontynuacja programu modernizacji 

energetycznej budynków użyteczności 

publicznej oraz projekty związane 

z szerszym wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii.. 

Poprawa efektywności 

energetycznej budynków 

użyteczności publicznej 

 

Wzrost udziału energii z OZE 

w bilansie energetycznym 

gminy 

 

Ograniczenie niskiej emisji 

i poprawa jakości powietrza 

Liczba i/lub odsetek 

budynków użyteczności 

publicznej, które zostały 

poddane termomodernizacji 

 
 

Liczba i/lub odsetek 

budynków użyteczności 

publicznej, które zostały 

wyposażone i korzystają 

z energii z OZE 

 
 

Poziom zanieczyszczenia 

powietrza i/lub liczba dni 

w ciągu roku 

z przekroczonymi normami 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Jednostki gminne, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

2.1.5.  

Kompleksowe rozwiązanie kwestii 

gospodarowania odpadami na terenie 

gminy, w szczególności we współpracy 

z samorządem regionalnym, 

a w perspektywie rekultywacja terenu 

składowiska. 

Optymalizacja systemu 

odbioru i utylizacji odpadów 

na terenie gminy 

 

Wdrożenie zasad gospodarki 

o obiegu zamkniętym 

 

Przywrócenie wartości 

użytkowych i przyrodniczych 

terenowi zniszczonemu 

przez składowanie odpadów 

oraz jego zagospodarowanie 

na cele gminy i mieszkańców 

 

 

Odpady zebrane selektywnie 

w relacji do ogółu odpadów 

 
 

Ilość odpadów składowanych 

na terenie gminy 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

PROWOD sp. z o.o. 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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2.1.6.  

Wzmacnianie świadomości ekologicznej 

i kształtowanie postaw prośrodowiskowych 

wśród mieszkańców (m.in. w zakresie 

ograniczania niskiej emisji, segregacji 

odpadów, korzystania z kanalizacji), w tym 

współpraca z partnerami publicznymi i 

pozarządowymi. 

Upowszechnienie wiedzy 

o zasobach przyrodniczych 

i walorach krajobrazowych 

gminy 
 

Poprawa świadomości 

ekologicznej społeczeństwa 

oraz w zakresie zagrożeń, 

w tym związanych ze 

zmianami klimatu 
 

Upowszechnienie postaw 

prośrodowiskowych 

Liczba i/lub odsetek dzieci, 
które w szkołach 

uczestniczyły w zajęciach 
z zakresu edukacji 

ekologicznej 

 
 

Odpady zebrane selektywnie 
w relacji do ogółu odpadów 

 
 

Liczba dzikich wysypisk śmieci 

 

Placówki oświatowe, 

PROWOD sp. z o.o. 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 
Instytucje kultury, 

Organizacje pozarządowe, 
Przedsiębiorcy, 

Mieszkańcy, 
Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska, 

Media 

2.1.7.  

Tworzenie warunków dla renaturalizacji 

gruntów w gminie oraz przywracanie 

potencjału środowiskowego lokalnym 

ekosystemom (m.in. wzmocnienie 

bioróżnorodności terenów leśnych, 

wodnych i ich otoczenia; propagowanie 

zalesiania terenów zdegradowanych 

i nieużytków; realizacja i wsparcie 

inwestycji w instalacje poprawiające 

retencję wody oraz sprzyjające zdrowiu 

i bezpieczeństwu mieszkańców). 

Wzmocnienie kondycji 

i bioróżnorodności 

środowiska 

 

Poprawa retencji, bardziej 

racjonalna gospodarka 

zasobami wodnymi 

Liczba lokalnych 
i ponadlokalnych projektów 
na rzecz ochrony przyrody 

i różnorodności biologicznej, 
które zrealizował i/lub 
w których udział wziął 

samorząd gminny 

 
 

Liczba projektów rozwoju 
błękitno-zielonej 

infrastruktury zrealizowanych 
przez gminę  

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

PWG Wody Polskie, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Nadleśnictwo Kup,  

Inne JST, 
Instytucje kultury, 

Placówki oświatowe, 
Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska, 
Zespół Opolskich Parków 

Krajobrazowych 

2.1.8.  

Współpraca z operatorami i innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego 

w zakresie zaopatrzenia gminy w ciepło 

systemowe i energię elektryczną oraz 

w zakresie jej zgazyfikowania. 

Zwiększenie dostępności 
sieci gazowych 

 
Optymalizacja systemu 
zaopatrzenia w ciepło 
systemowe i energię 

elektryczną na terenie gminy 
 

Poprawa bezpieczeństwa 
energetycznego gminy 

Odsetek mieszkańców i/lub 
gospodarstw domowych 

korzystających z gazu 
sieciowego 

 
 

Poziom zanieczyszczenia 
powietrza i/lub liczba dni 

w ciągu roku 
z przekroczonymi normami 

 
 

Władze samorządowe, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Miasto Opole i inne JST, 

Jednostki gminne, 

Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, inwestorzy, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska, 

Operatorzy sieciowi 
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Odsetek wydatków na 
energię w ogóle wydatków 

budżetu gminy 

2.2. Profilaktyka i ochrona zdrowia oraz skuteczna polityka społeczna: 

Kierunki działań 
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór nad 

procesem po stronie 

gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

2.2.1.  

Działania edukacyjne służące podnoszeniu 

świadomości zdrowotnej społeczeństwa 

oraz promocja zdrowia fizycznego, 

psychicznego i psychospołecznego. 

Wzrost świadomości 

społecznej oraz 

upowszechnienie zachowań 

i postaw prozdrowotnych 

 

Podniesienie poziomu 

zdrowia publicznego 

Liczba działań edukacyjnych 

i/lub promocyjnych oraz 

liczba uczestników 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Instytucje kultury, 

Placówki ochrony zdrowia, 

Placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Firmy farmaceutyczne 

i medyczne, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska, 

Media 

2.2.2.  

Realizacja programów profilaktyki 

i diagnostyki ochrony zdrowia we 

współpracy z podmiotami branży 

medycznej i farmaceutycznej. 

Poprawa profilaktyki 

i diagnostyki na terenie 

gminy 

 

Podniesienie poziomu 

zdrowia publicznego 

Liczba akcji profilaktyczno-

diagnostycznych oraz liczba 

uczestników 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Instytucje kultury, 

Placówki ochrony zdrowia, 

Placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Firmy farmaceutyczne 

i medyczne, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska, 

Media 
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2.2.3.  

Działania w zakresie doskonalenia jakości 

i dostępności usług medycznych 

(inwestycje, doposażenie, poprawa 

procesów obsługi, wdrażanie e-medycyny 

itp.). 

Poprawa dostępności 

i jakości świadczeń 

diagnostycznych 

i medycznych 

Poziom zadowolenia 

mieszkańców z działalności 

ośrodków ochrony zdrowia 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

NFZ, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Opolu, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska, 

Placówki ochrony zdrowia 

2.2.4.  
Wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Promocja i wsparcie rodziny, 

w tym w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – 

wychowawczych 

 

Poprawa dostępności 

i jakości usług wsparcia 

prawidłowego rozwoju 

dzieci i młodzieży 

Liczba oraz odsetek 

osób/rodzin korzystających 

z pomocy społecznej, w tym 

np. objętych pracą socjalną 

i/lub asystenturą i/lub 

wsparciem materialnym 

i finansowym 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opolu, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim, 

Placówki ochrony zdrowia, 

Instytucje kultury, 

Placówki oświatowe, 

Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, 

Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Lokalna Grupa Działania 

2.2.5.  

Przeciwdziałanie i rozwiązywanie 

problemów społecznych i rodzinnych, 

w tym wsparcie prawne, psychologiczne, 

terapeutyczne i inne potrzebne dla osób 

i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

bądź w kryzysie. 

Poprawa dostępności 

i jakości usług wsparcia dla 

osób i rodzin przy 

przezwyciężeniu trudnej 

sytuacji życiowej 

 

Poprawa dostępności 

i jakości usług wsparcia dla 

osób i rodzin dotkniętych 

skutkami patologii 

społecznej, w tym przemocą 

w rodzinie 

Liczba rodzin objętych 

procedurą Niebieskiej Karty 

 

Liczba przypadków 

uzależnień wśród dzieci 

i młodzieży szkolnej 

 

Liczba osób objętych 

leczeniem odwykowym 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Zespół interdyscyplinarny, 

Gminna Komisja, 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu, 
Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 
Placówki ochrony zdrowia, 

Placówki oświatowe, 
Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, 
Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania, 
Policja, 

Sądy 
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2.2.6.  

Przeciwdziałanie osamotnieniu osób 

starszych, zapewnienie im wsparcia 

i godnych warunków przeżywania starości 

oraz ich wieloaspektowa aktywizacja 

(kontynuacja i rozwój oferty edukacyjnej, 

kulturalnej, społecznej i rekreacyjno-

sportowej dla osób starszych itp.). 

Poprawa dostępności 

i jakości usług wsparcia dla 

osób starszych 

 

Zwiększenie integracji 

społecznej osób starszych 

 

Wzrost aktywności 

społecznej, ruchowej, 

zawodowej itp. osób 

starszych 

 

Poprawa jakości życia osób 

starszych, a także ich rodzin 

i opiekunów 

Liczba oraz odsetek 

osób/rodzin korzystających 

z pomocy społecznej, w tym 

np. korzystających z usług 

opiekuńczych 

 

Liczba organizacji seniorskich 

i/lub klubów na terenie 

gminy oraz liczba ich 

członków 

 
 

Liczba projektów 

aktywizacyjnych 

dedykowanych seniorom 

oraz liczba ich uczestników 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Regionalny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Opolu, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu, 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Opolu, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Placówki ochrony zdrowia, 

Instytucje kultury, 

Placówki oświatowe, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

2.2.7.  

Rehabilitacja zdrowotna, usługi opiekuńcze 

i pomoc w zakresie codziennego 

funkcjonowania, wsparcie aktywności 

zawodowej i włączenie społeczne osób 

chorych i z niepełnosprawnościami, a także 

wsparcie szkoleniowe, wytchnieniowe itp. 

skierowane do ich rodzin i opiekunów, wraz 

z promocją dostępnego wsparcia, w tym 

m.in. przebudowa budynku mieszkalno-

gospodarczego na Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania w Chróścicach oraz zakup 

samochodu do przewozu 9 osób. 

Poprawa dostępności 

i jakości usług wsparcia dla 

osób chorych 

i z niepełnosprawnościami 

 

Zwiększenie integracji 

społecznej osób chorych 

i z niepełnosprawnościami 

 

Wzrost aktywności 

społecznej, ruchowej, 

zawodowej itp. osób 

chorych 

i z niepełnosprawnościami 
 

Liczba oraz odsetek 

osób/rodzin korzystających 

z pomocy społecznej, w tym 

np. korzystających ze 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych i/lub opieki 

wytchnieniowej 

 

Liczba projektów 

aktywizacyjnych 

dedykowanych osobom 

z niepełnosprawnościami 

oraz liczba ich uczestników 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu, 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Opolu, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Placówki ochrony zdrowia, 

Instytucje kultury, 

Placówki oświatowe, 
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Poprawa jakości życia osób 

chorych 

i z niepełnosprawnościami, 

a także ich rodzin 

i opiekunów 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

w tym Caritas, 

Lokalna Grupa Działania 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

2.2.8.  

Rozwój i modernizacja gminnego zasobu 

mieszkaniowego, w szczególności pod 

kątem wypełnienia wymagań ustawowych 

w zakresie pomocy społecznej. 

Wzrost możliwości 

zaspokojenia podstawowych 

potrzeb mieszkaniowych 

osób w szczególnej/trudnej 

sytuacji 

 

Poprawa dostępności 

i jakości gminnego zasobu 

mieszkaniowego 

 

Poprawa efektywności 

energetycznej gminnego 

zasobu mieszkaniowego, 

dywersyfikacja źródeł ciepła 

w kierunku bardziej 

ekologicznych 

Koszty bieżącej eksploatacji 

gminnych zasobów 

mieszkaniowych – wysokość 

oraz relacja z wpływami 

z czynszów 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

PROWOD sp. z o.o. 

Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

PFRON, 

Regionalny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Opolu, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Inne JST, 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim 

2.2.9.  

Pozyskiwanie kadr pomocy społecznej 

i ochrony zdrowia, podnoszenie 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz 

zaangażowania i przywiązania lokalnego. 

Zapewnienie kadr pomocy 

społecznej i ochrony zdrowia 

 

Podniesienie poziomu 

kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych oraz 

zaangażowania 

i przywiązania lokalnego 

kadr pomocy społecznej 

i ochrony zdrowia 

Liczba wakatów w lokalnych 

placówkach ochrony zdrowia 

i/lub pomocy społecznej 

 
 

Średnia liczba szkoleń i/lub 

innych form doskonalenia na 

pracownika ochrony zdrowia 

i/lub pomocy społecznej 

w ciągu roku 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

NFZ, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Regionalny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Opolu, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Placówki ochrony zdrowia 
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2.3. Zagwarantowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego: 

Kierunki działań 
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór nad 

procesem po stronie 

gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

2.3.1.  

Prewencja, edukacja i profilaktyka wśród 

mieszkańców, w szczególności dzieci 

i młodzieży oraz seniorów w obszarach 

m.in.: unikania zagrożeń, zachowania 

w sytuacjach kryzysowych, udzielania 

pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w sieci 

itp. 

Wzrost świadomości 

mieszkańców w zakresie 

bezpieczeństwa 

i reagowania w sytuacji 

zagrożeń  

Liczba spotkań z udziałem 
Policji i/lub Straży Pożarnej 

dla seniorów z zakresu 
szeroko pojętego 

bezpieczeństwa oraz liczba 
uczestników 

 
 

Liczba i/lub odsetek dzieci, 
które w szkołach 

uczestniczyły w zajęciach 
z zakresu szeroko pojętego 
bezpieczeństwa, w tym z 

udziałem Policji i/lub Straży 
Pożarnej 

 

Placówki oświatowe 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Organizacje pozarządowe, 

Policja, Straż Pożarna i inne 

służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, porządek 

publiczny i ratownictwo oraz 

zarządzanie kryzysowe, 

Media, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

2.3.2.  

Współpraca, zapobieganie 

i przeciwdziałanie skutkom klęsk 

żywiołowych, katastrof i epidemii, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

zabezpieczenia przed zalaniami 

i powodziami – m.in. inwestycje, 

np. melioracyjne, właściwe 

zagospodarowanie przestrzeni, monitoring, 

wspieranie służb w zakresie utrzymania 

właściwego poziomu gotowości 

operacyjnej. 

Zmniejszenie zagrożenia 
związanego 

z występowaniem klęsk 
żywiołowych, katastrof 

i epidemii oraz 
zminimalizowanie ich 

skutków 
 

Podniesienie jakości bazy 
i wyposażenia służb 

odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo, porządek 

publiczny i ratownictwo oraz 
zarządzanie kryzysowe, 
poprawa ich zdolności 

operacyjnych  
 

Liczba projektów z zakresu 

przeciwdziałania skutkom 

klęsk żywiołowych i katastrof, 

w tym inwestycyjnych, oraz 

zakres ich oddziaływania  

 
 

Wysokość strat w wyniku 

klęsk żywiołowych i katastrof, 

w tym wystąpienia podtopień 

i powodzi 

 
 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

PGW Wody Polskie, 

Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska 

w Opolu, 

Opolski Urząd Wojewódzki, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Inne JST, 

Policja, Straż Pożarna i inne 

służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, porządek 
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Poprawa sprawności 
i efektywności współpracy 

służb  
 

Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego na terenie 

gminy 

Średni wiek grup 

sprzętowych użytkowanych 

przez jednostki 

 

publiczny i ratownictwo oraz 

zarządzanie kryzysowe, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

2.3.3.  

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym – inwestycje zwiększające 

bezpieczeństwo, w tym pieszych 

i rowerzystów, oraz działania profilaktyczne 

ze szczególnym naciskiem na edukację 

dzieci i młodzieży w zakresie 

bezpieczeństwa na drogach. 

Poprawa bezpieczeństwa 

uczestników ruchu (mniejsza 

liczba zdarzeń 

i pokrzywdzonych) 

Liczba wypadków na drogach 

na terenie gminy, w tym 

z udziałem pieszych i/lub 

rowerzystów i/lub dzieci 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Opolu, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Policja, Straż Pożarna i inne 

służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, porządek 

publiczny i ratownictwo oraz 

zarządzanie kryzysowe 
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OBSZAR STRATEGICZNY 3. 

WSPÓLNOTA LOKALNA 
 

Cel strategiczny 3. 

Zapewnienie dobrych warunków życia oraz dostępności 

wysokiej jakości usług publicznych, wspierających rozwój 

kapitału ludzkiego i społecznego. 
 

Cele operacyjne: 

 

  

3.1. Rozwój kapitału intelektualnego.

3.2. Aktywizacja kulturalna mieszkańców oraz 
ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego.

3.3. Rozwój sportu i rekreacji.

3.4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
oraz zwiększenie dostępności i jakości 
procesów partycypacyjnych.

3.5. Doskonalenie administracji i zarządzania 
zintegrowanych z planowaniem
i zagospodarowaniem przestrzennym.
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Uzasadnienie i strategia postępowania w ramach obszaru: 

Trzeci obszar strategiczny dotyczy wzmacniania wspólnoty lokalnej, co jest szczególnie ważne 

w kontekście zmian granic gminy w 2017 r. oraz ich długofalowych skutków społeczno-gospodarczych. 

Samorząd odpowiada za zapewnienie dobrych warunków życia oraz dostępności wysokiej jakości usług 

publicznych, które powinny wspierać rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. To zasadnicze elementy 

budowy atrakcyjności osadniczej i nowej tożsamości gminy. Dedykowana temu strategia postępowania 

w perspektywie roku 2030 obejmuje działania w ramach pięciu celów operacyjnych. 

Pierwszy z nich koncentruje się na wykorzystaniu edukacji do budowania przewagi konkurencyjnej 

gminy. Znaczący kapitał w tym zakresie stanowią szkoły ponadpodstawowe i podstawowe oraz 

wyróżniający się poziom nauczania w nich, z wynikami egzaminów przekraczającymi średnie dla 

powiatu i regionu. Samorząd lokalny będzie inwestował w podnoszenie potencjału placówek 

edukacyjnych za sprawą działań inwestycyjnych oraz „miękkich”, obejmujących m.in. rozwój 

i modernizację infrastruktury oraz doposażenie placówek edukacyjnych (planowana jest m.in. 

przebudowa szkoły w miejscowości Kup na potrzeby przedszkola oraz budowa gminnej stołówki 

szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim), zwiększanie i uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej i zajęć 

dodatkowych, indywidualizację procesu nauczania i zapewnienie adekwatnego wsparcia zarówno dla 

uczniów z różnego rodzaju problemami (wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, dostosowanie oferty 

do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, kontynuacja programu ASPE itp.), jak również chcących 

rozwijać swoje talenty i pasje (dodatkowe programy rozwijające kompetencje uniwersalne, 

preorientacja i doradztwo zawodowe, rozwój współpracy lokalnej, krajowej i międzynarodowej szkół 

itp.). Jednym z warunków sukcesu będzie posiadanie odpowiednio przygotowanej i zmotywowanej 

kadry, stąd gmina będzie inwestowała w jej rozwój. W przypadku gminnych szkół ponadpodstawowych 

wyzwaniem pozostaje pozyskanie dla nich patronatów oraz rozwój stałej współpracy z sektorem 

prywatnym lub z instytucjami edukacyjnymi szczebla wyższego. Uzupełnieniem tych działań będzie 

budowanie pozycji gminy jako ośrodka umożliwiającego edukację na wielu szczeblach, od 

przedszkolnego po ponadpodstawowy – m.in. promowanie na zewnątrz podejmowania edukacji 

w Liceum Ogólnokształcącym z tradycjami historycznymi (najstarsze w Polsce LO na terenach 

wiejskich) oraz technikum i szkole branżowej. Jednocześnie, w kontekście ogromnych kosztów 

przeznaczanych na oświatę, prowadzony będzie monitoring sieci placówek oświatowych w oparciu 

o identyfikowane potrzeby i prognozy demograficzne, uwarunkowania organizacyjno-finansowe, aby 

możliwie sprawnie i efektywnie reagować na nowe warunki rozwojowe. 

Drugi cel operacyjny dotyczy utrzymania wysokiej jakości oferty kulturalnej, ochrony i promocji 

dziedzictwa lokalnego oraz wieloaspektowej aktywizacji mieszkańców. Zadania samorządu będą 

ogniskować się na ciągłym podnoszeniu potencjału oraz wzmacnianiu tradycyjnych i współczesnych 

funkcji instytucji kultury i miejsc animacji społecznej – zaplanowano m.in. wsparcie infrastrukturalne, 

doposażeniowe oraz w zakresie wdrażania nowych propozycji i aktywizowania mieszkańców dla 

bibliotek i świetlic wiejskich. Wzmocnienia – zwłaszcza w zakresie stanu, dostępności 

i rozpoznawalności – wymagają zasoby materialnego (lokalne zabytki, krajobraz kulturowy tworzony 

m.in. przez krzyże i kapliczki przydrożne) i niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy 

(m.in. tradycje rzemieślnicze jak wikliniarstwo, tradycje starej stoczni w Dobrzeniu, stare fotografie, 

haft, tradycyjne wydarzenia jak odpust św. Rocha i inne). Odpowiedzią na to wyzwanie mają być 

działania edukacyjne, animacyjne, promocyjne, podtrzymujące lokalne zwyczaje i tradycje, 

przedsięwzięcia konserwatorskie, a także z zakresu udostępniania zasobów tegoż dziedzictwa, 

zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej. Poza tym zakłada się opracowanie i stałą weryfikację 

gminnego kalendarza wydarzeń oraz na tej podstawie organizowanie i promocję imprez dla różnych 

grup odbiorców. 
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Trzeci cel operacyjny dotyczy budowania atrakcyjności gminy w oparciu o sport i kulturę. Podobnie jak 

w ramach poprzedniego celu, zadania obejmują rozbudowę i remonty bazy rekreacyjnej i sportowej, 

w tym przy placówkach oświatowych, dla utrzymywania zdywersyfikowanej oferty zajęć sportowych, 

z jednoczesną optymalizacją kosztów utrzymania obiektów (zaplanowano m.in. remont budynku TOR 

Dobrzeń, opracowanie koncepcji zagospodarowania pod rekreację dużego terenu przy TOR Dobrzeń, 

budowę strzelnicy), a także rozwój oferty aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem tej 

bazy, w tym w zakresie organizacji różnego rodzaju imprez i zawodów sportowych, w szczególności we 

współpracy gminy, szkół, klubów i organizacji sportowych. Sport, rekreacja i wypoczynek, 

wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze (Bory Stobrawskie, Odra, zbiorniki wodne itp.) oraz 

położenie względem Opola, mają się stać jeszcze silniejszym elementem rozpoznawalności 

i konkurencyjności gminy. Wśród kluczowych dedykowanych działań wyróżnić trzeba rozwój 

zintegrowanych lokalnie i ponadlokalnie ścieżek rowerowych, tworzenie miejsc obsługi rowerzystów 

wraz z przestrzenią dla rozwoju drobnych usług, ich oznakowanie, utrzymanie, promocją i animacją, 

a także rozwój oferty w oparciu o kąpielisko „Balaton” oraz istniejące i planowane przystanie wodne, 

czy zagospodarowanie na podobne cele wyrobisk pożwirowych. 

Działania w ramach czwartego celu operacyjnego ukierunkowane są na rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego oraz zwiększenie dostępności i jakości procesów partycypacyjnych. Pierwszym 

i podstawowym wyzwaniem w tym zakresie jest poprawa systemu informacji i dialogu wewnątrz 

wspólnoty lokalnej, w tym skuteczne kierowanie do mieszkańców i innych interesariuszy aktualnej 

informacji na temat oferty gminnych instytucji publicznych. Drugie dotyczy rozwoju finansowej 

i pozafinansowej współpracy z sektorem społecznym – zakłada się m.in. udostępnianie bazy, zaplecza 

i sprzętu dla inicjatyw oddolnych i organizacji pozarządowych, pomoc w organizacji i promocji ich 

wydarzeń, a także kontynuację wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, finansowego i prawno-

księgowego tych podmiotów. Kolejnym polem aktywności samorządu będzie promocja aktywności 

prospołecznej przedsiębiorstw. Strategia postępowania obejmuje również podejmowanie działań 

zachęcających mieszkańców do odprowadzania podatków dochodowych na terenie gminy, 

co szczególnie ważne w kontekście osób i rodzin przeprowadzających się z Opola. 

Ostatni cel operacyjny zawiera działania z zakresu nowoczesnego zarządzania publicznego 

zintegrowanego z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Od sprawności, skuteczności 

i profesjonalizmu działania lokalnego aparatu administracyjnego w zasadniczej mierze zależy 

atrakcyjność osadnicza i inwestycyjna gminy, a także poziom zadowolenia i aktywności mieszkańców. 

Stąd strategia postępowania uwzględnia m.in. działania związane z ciągłym podnoszeniem 

kompetencji i kwalifikacji kadr, poprawą warunków lokalowych oraz doposażeniem sprzętowym, 

w tym wdrożenie rozwiązań proekologicznych oraz wynikających z ustawy o dostępności, a także 

kładące nacisk na zwiększanie dostępności i upowszechnianie korzystania przez mieszkańców z usług 

cyfrowych. Wśród zadań zarządczych wskazać należy przeprowadzenie analizy kosztowej 

prowadzonych usług w kontekście optymalizacji systemu (np. poprzez wprowadzenie częściowej 

odpłatności, czy poprzez utworzenie Centrum Usług Wspólnych), a także opracowanie regulaminu 

korzystania z gruntów i obiektów publicznych przez organizatorów wydarzeń na terenie gminy. 

Traktując przestrzeń jako zasób o kluczowym znaczeniu, funkcjonalności i wartości, jednocześnie 

bardzo ograniczony i wciąż podlegający presji, próbom zawłaszczania i dominacji, strategia 

postępowania zakłada dostosowywanie dokumentów planistycznych gminy do zmieniającego się 

prawa przestrzennego, z uwzględnieniem bieżących i prognostycznych potrzeb rozwojowych oraz 

z założeniem ochrony najcenniejszych terenów i zasobów, wraz z ich udostępnianiem w formie 
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cyfrowej, a także dbałość o infrastrukturę i przestrzenie publiczne, w tym kontekście zapewnienia ich 

dostępności, czystości, funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz wsparcia aktywizacji i integracji 

mieszkańców w każdej miejscowości. Osobnym wyzwaniem pozostaje rozwój partnerstwa lokalnego, 

regionalnego, krajowego i międzynarodowego, w różnych konfiguracjach, w tym o charakterze 

międzysamorządowym, międzysektorowym, czy też międzyorganizacyjnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem współpracy w ramach Aglomeracji Opolskiej. Poza tym gmina kontynuowała będzie 

działania promocyjne z wykorzystaniem tradycyjnych i współczesnych rozwiązań komunikacyjnych, 

aby wzmocnić swój wizerunek jako miejsca atrakcyjnego do życia, inwestowania oraz spędzania czasu 

wolnego.  
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Tabela 5. Kierunki działań, oczekiwane rezultaty planowanych działań i wskaźniki ich osiągnięcia, podmioty odpowiedzialne – w ramach obszaru strategicznego 3. WSPÓLNOTA LOKALNA 

Cel strategiczny 3. Zapewnienie dobrych warunków życia oraz dostępności wysokiej jakości usług publicznych, wspierających rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

3.1. Rozwój kapitału intelektualnego: 

Kierunki działań 
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór nad 

procesem po stronie 

gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

3.1.1.  

Rozwój i modernizacja infrastruktury 

edukacyjnej oraz doposażenie placówek 

w odpowiednie pomoce dydaktyczno-

naukowe, w tym m.in. przebudowa szkoły 

w miejscowości Kup na potrzeby 

przedszkola, z uwzględnieniem warunków 

dostępności, budowa gminnej stołówki 

szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim. 

Poprawa dostępności 
i jakości bazy oraz 

wyposażenia placówek 
edukacyjnych 

 

Poprawa warunków pracy 
i nauki 

 

Poprawa efektywności 
energetycznej, 

dywersyfikacja źródeł ciepła 
w kierunku bardziej 

ekologicznych 

 

Unowocześnienie 
i usprawnienie pracy 

placówek oświatowych 

Liczba nowych i/lub 

zmodernizowanych obiektów 

oraz liczba korzystających 

dzieci i młodzieży szkolnej 

w skali roku 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

PFRON, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

3.1.2.  

Wsparcie dla uczniów o szczególnych 

potrzebach, w tym wsparcie 

psychologiczno-pedagogiczne, 

dostosowanie oferty do potrzeb uczniów 

z niepełnosprawnościami, kontynuacja 

programu ASPE (Asystent Ucznia/Dziecka ze 

Specjalnymi Potrzebami). 

Poprawa dostępności 
i jakości systemu wsparcia 

prawidłowego rozwoju 
dzieci i młodzieży, 

z uwzględnienie podejścia 
indywidualnego 

 

Poprawa jakości i efektów 
kształcenia, poprawa 
wyników egzaminów 

końcowych 

Liczba uczniów objętych 

pomocą psychologiczno-

pedagogiczną 

 

Wyniki egzaminów 

końcowych 

 
 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Kuratorium Oświaty w Opolu, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim, 

Instytucje pomocy 
społecznej, 

Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, 

Placówki ochrony zdrowia, 

Organizacje pozarządowe, 
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Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska, 

Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna we Wrocławiu 

3.1.3.  

Objęcie dzieci i młodzieży różnymi formami 

zajęć dodatkowych w placówkach 

oświatowych: integracyjnych, ruchowych, 

wyrównawczych oraz rozwijających ich 

pasje i talenty (korzystanie z programów 

zewnętrznych w tym zakresie). 

Zwiększenie 

i uatrakcyjnienie oferty 

edukacyjnej 

 

Dostosowanie oferty 

edukacyjnej do wyzwań 

społecznych, gospodarczych, 

środowiskowych, 

technologicznych 

i cywilizacyjnych  

 

Indywidualizacja procesu 

nauczania i zapewnienie 

adekwatnego wsparcia 

 

Poprawa jakości i efektów 

kształcenia, poprawa 

wyników egzaminów 

końcowych 

Liczba zajęć dodatkowych 

w szkołach i ich uczestników 

 
 

Wyniki egzaminów 

końcowych 

 
 

Liczba laureatów i finalistów 

olimpiad, konkursów 

przedmiotowych, 

artystycznych i zawodów 

sportowych 

 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Kuratorium Oświaty w Opolu, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim, 

Instytucje kultury, 

Instytucje pomocy 
społecznej, 

Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, 

Placówki ochrony zdrowia, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe 

Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska, 

Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna we Wrocławiu 

3.1.4.  

Rozwój edukacji regionalnej, ekologicznej, 

medialnej, kulturowej i prospołecznej – 

wykorzystanie lokalnych autorytetów, osób 

pochodzących z gminy, a pełniących ważne 

funkcje w krajowych i zagranicznych 

instytucjach. 

Zwiększenie 

i uatrakcyjnienie oferty 

edukacyjnej 

 

Dostosowanie oferty 

edukacyjnej do wyzwań 

społecznych, gospodarczych, 

środowiskowych, 

technologicznych i 

cywilizacyjnych  

 

Liczba zajęć z zakresu 

edukacji regionalnej, 

ekologicznej, medialnej, 

kulturowej i prospołecznej 

oraz liczba ich uczestników 

 
 

Wyniki egzaminów 

końcowych 

 
 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Kuratorium Oświaty w Opolu, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Instytucje kultury, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania, 

Autorytety i liderzy lokalni, 
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Poprawa jakości i efektów 

kształcenia, poprawa 

wyników egzaminów 

końcowych 

Liczba laureatów i finalistów 

olimpiad, konkursów 

przedmiotowych, 

artystycznych i zawodów 

sportowych 

 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska, 

Media, 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna we Wrocławiu 

3.1.5.  

Rozwój współpracy lokalnej, krajowej 

i międzynarodowej szkół, w tym w ramach 

programu Erasmus+, na rzecz rozwoju 

kompetencji kluczowych uczniów i kadr. 

Silniejsza integracja szkół 

z otoczeniem społeczno-

gospodarczym  

 

Zwiększenie 

i uatrakcyjnienie oferty 

edukacyjnej 

 

Dostosowanie oferty 

edukacyjnej do wyzwań 

społecznych, gospodarczych, 

środowiskowych, 

technologicznych 

i cywilizacyjnych 

 

Zdobycie przez uczniów 

wiedzy i specjalistycznych 

kompetencji (np. znajomość 

języka obcego) na poziomie 

międzynarodowym  

i wielokulturowym 

 

Poprawa jakości i efektów 

kształcenia, poprawa 

wyników egzaminów 

końcowych 

 

Liczba projektów we 

współpracy szkoły i co 

najmniej jednego partnera 

oraz liczba uczestników 

 
 

Liczba projektów 

międzynarodowej wymiany 

uczniów oraz liczba 

uczestników 

 
 

Wyniki egzaminów 

końcowych, w tym z języka 

angielskiego 

 

Placówki oświatowe 

Partnerzy zagraniczni, 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Kuratorium Oświaty w Opolu, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Instytucje kultury, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska, 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna we Wrocławiu 
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3.1.6.  

Nowoczesna preorientacja i doradztwo 

zawodowe w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych. 

Wsparcie młodzieży 

w procesie podejmowania 

decyzji edukacyjno-

zawodowych 

 

Zwiększenie rozeznania 

rodziców w kwestii 

kierunkowania rozwoju 

dziecka 

Liczba dzieci i młodzieży, 

które skorzystały z konsultacji 

dotyczących rozwoju 

edukacyjnego i/lub 

zawodowego w formie 

konsultacji indywidualnych 

 
 

Liczba akcji informacyjno-

promocyjnych dla rodziców 

w zakresie kierunkowania 

rozwoju dzieci 

 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Kuratorium Oświaty w Opolu, 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Opolu, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe 

3.1.7.  

Podejmowanie działań dotyczących 

wsparcia kompetencji nauczycieli 

w zakresie psychologicznym, prawnym 

i innym niezbędnym w codziennych 

kontaktach z rodzicami i uczniami. 

Podniesienie poziomu 

kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych oraz 

zaangażowania kadr 

oświatowych 

 

Zapewnienie wsparcia 

w zakresie codziennej pracy 

z uczniem oraz kontaktach 

z rodzicami 

Średnia liczba szkoleń i/lub 

innych form doskonalenia na 

nauczyciela w ciągu roku 

 
 

Liczba nauczycieli w podziale 

na stopnie awansu 

zawodowego 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Kuratorium Oświaty w Opolu, 

Ośrodki doskonalenia 

nauczycieli, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

3.1.8.  

Promowanie na zewnątrz podejmowania 

edukacji w gminnych szkołach 

ponadpodstawowych - Liceum 

Ogólnokształcącym z tradycjami 

historycznymi oraz technikum i szkole 

branżowej. 

Utrzymanie i wzmocnienie 

funkcji Dobrzenia Wielkiego 

jako lokalnego ośrodka 

edukacyjnego 

 

Utrzymanie i zwiększenie 

liczby uczniów w lokalnych 

szkołach 

ponadpodstawowych 

Liczba uczniów w lokalnych 

szkołach 

ponadpodstawowych 

 

Placówki oświatowe 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Kuratorium Oświaty w Opolu, 

Starostwo Powiatowe 
w Opolu, 

Sąsiednie gminy, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim, 

Uczniowie, 

Rodzice, 

Media, 

Izba Rzemieślnicza w Opolu 



Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku 

66 

3.1.9.  

Pozyskanie patronatów dla szkół 

ponadpodstawowych oraz stałej 

współpracy z sektorem prywatnym lub 

z instytucjami edukacyjnymi szczebla 

wyższego. 

Poprawa prestiżu lokalnych 
szkół ponadpodstawowych 

 

Stworzenie podstaw dla 
rozwoju instytucjonalnego 

i ofertowego placówek 
oświatowych 

 

Silniejsza integracja szkół 
z otoczeniem społeczno-

gospodarczym 

Liczba stałych partnerów 

z sektora prywatnego i/lub 

z instytucji edukacyjnych 

szczebla wyższego 

 

Placówki oświatowe 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Kuratorium Oświaty w Opolu, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Uczelnie wyższe, 

Przedsiębiorcy 

3.1.10.  

Monitorowanie sieci placówek 

oświatowych w oparciu o identyfikowane 

potrzeby i prognozy demograficzne, 

uwarunkowania organizacyjno-finansowe 

oraz reagowanie na nowe warunki 

rozwojowe (audyt i strategia rozwoju 

oświaty, racjonalna optymalizacja 

i standaryzacja kosztów funkcjonowania 

placówek). 

Podniesienie efektywności 

organizacyjnej i finansowej 

systemu oświaty w gminie 

Wydatki na utrzymanie danej 

szkoły w przeliczeniu na 

jednego ucznia 

 

Udział wydatków na oświatę 

w ogólnej puli wydatków 

gminy 

 

Władze samorządowe gminy, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Kuratorium Oświaty w Opolu, 

Placówki oświatowe, 

Rodzice 

3.2. Aktywizacja kulturalna mieszkańców oraz ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego: 

Kierunki działań 
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór nad 

procesem po stronie 

gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

3.2.1.  

Budowanie silnej tożsamości gminnej, 

poczucia przywiązania do miejsca 

zamieszkania, jego specyfiki i historii, 

m.in. poprzez dbałość o dziedzictwo 

kulturowe, w szczególności o charakterze 

niematerialnym, np. organizacja 

nowoczesnej izby historyczno-regionalnej. 

Wzmocnienie tożsamości 

gminnej, poczucia 

przywiązania do miejsca 

zamieszkania, jego specyfiki 

i historii  

 

Zachowanie 

i wypromowanie 

niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego gminy 
 

Liczba zajęć z zakresu kultury 

i dziedzictwa lokalnego oraz 

liczba ich uczestników 

 
 

Liczba zespołów 

kultywujących dziedzictwo 

kulturowe gminy i regionu 

działających przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w Dobrzeniu 

Gminny Ośrodek Kultury 

w Dobrzeniu Wielkim, 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Placówki oświatowe, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

w tym koła gospodyń 

wiejskich, 
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Zwiększenie integracji 

społecznej 

 

Wzrost wieloaspektowej 

aktywności mieszkańców  

Wielkim oraz liczba ich 

członków, w tym poniżej 25 

roku życia 

 

Parafie, 

Rady sołeckie, 

Różne zespoły, twórcy 

i artyści lokalni, 

Izby regionalne, 

Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska, 

Media 

 

3.2.2.  

Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych 

zasobów lokalnego dziedzictwa 

kulturowego (m.in. tradycje rzemieślnicze 

jak wikliniarstwo, tradycje starej stoczni 

w Dobrzeniu, stare fotografie, haft, 

tradycyjne wydarzenia jak odpust św. Rocha 

i inne). 

Zachowanie 

i wypromowanie 

niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego gminy 

 

Wzmocnienie tożsamości 

gminnej, poczucia 

przywiązania do miejsca 

zamieszkania, jego specyfiki 

i historii  

Liczba zdigitalizowanych 

i udostępnionych cyfrowych 

zasobów lokalnego 

dziedzictwa kulturowego 

 
 

Liczba zajęć i/lub wydarzeń 

z wykorzystaniem cyfrowych 

zasobów lokalnego 

dziedzictwa kulturowego 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

w Dobrzeniu Wielkim, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Placówki oświatowe, 

Właściciele i zarządcy 

zabytków, 

Organizacje pozarządowe, 

Parafie, 

Rady sołeckie, 

Przedsiębiorcy,  

Różne zespoły, twórcy 

i artyści lokalni, 

Izby regionalne, 

Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

3.2.3.  

Opracowanie i stała weryfikacja w gminie 

kalendarza wydarzeń, zgodnie z nim 

organizacja i współorganizacja oraz 

promocja imprez kulturalnych, 

artystycznych, rozrywkowych, 

integracyjnych, okolicznościowych, 

obchodów rocznicowych itp. dla różnych 

grup odbiorców. 

Zwiększenie 

i uatrakcyjnienie oferty 

wydarzeń 

 

Koordynacja oferty w skali 

gminy 

 

Liczba wydarzeń w skali roku 

oraz liczba ich uczestników 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

w Dobrzeniu Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Opolu, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim, 

Placówki oświatowe, 

Przedsiębiorcy, 
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Zwiększenie integracji 

społecznej 

 

Wzrost wieloaspektowej 

aktywności mieszkańców  

 

Zwiększenie atrakcyjności 

gminy dla turystów i gości 

Organizacje pozarządowe, 
w tym koła gospodyń 

wiejskich, 

Parafie, 

Rady sołeckie, 

Różne zespoły, twórcy 
i artyści lokalni, 

Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska, 

Media 

3.2.4.  

Wsparcie działalności bibliotek jako 

nowoczesnych centrów informacyjnych, 

cyfrowych i multimedialnych oraz ośrodków 

życia społecznego – wsparcie 

infrastrukturalne, doposażenie oraz 

w zakresie rozwijania oferty 

i aktywizowania mieszkańców. 

Poprawa dostępności 
i jakości bazy i wyposażenia 

służących działalności 
bibliotecznej 

 
Zwiększenie 

i uatrakcyjnienie oferty 
bibliotecznej 

 
Wzmocnienie potencjału 

integracyjnego, 
animacyjnego, 
edukacyjnego, 

informacyjnego, cyfrowego 
itp. bibliotek publicznych 

 
Wzrost aktywności 

czytelniczej itp. 
mieszkańców 

Liczba projektów 

wzmacniających potencjał 

instytucjonalny bibliotek 

 
 

Liczba czytelników, w tym 

w przeliczeniu na 1 tys. 

mieszkańców 

 
 

Liczba zajęć, spotkań 

wydarzeń organizowanych 

przez biblioteki w skali roku 

oraz liczba uczestników 

 

Gminna Biblioteka Publiczna 

w Dobrzeniu Wielkim oraz 

filie w Chróścicach i Kup, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

PFRON, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Placówki oświatowe, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Różne zespoły, twórcy 

i artyści lokalni, 

Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

3.2.5.  

Opracowanie programu dostępności 

i aktywizacji świetlic wiejskich dla 

mieszkańców – z efektywnym systemem 

informowania i angażowania mieszkańców 

w organizowane tam zajęcia i wydarzenia. 

Poprawa dostępności 
świetlic wiejskich dla 

mieszkańców 
 

Zwiększenie 
i uatrakcyjnienie oferty 

świetlic wiejskich 
 

Silniejsza integracja świetlic 
wiejskich ze otoczeniem 

Liczba zajęć stałych 

i czasowych w ofercie świetlic 

wiejskich w skali roku oraz 

liczba uczestników 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

w Dobrzeniu Wielkim, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 
w tym koła gospodyń 

wiejskich, jednostki OSP, 

Parafie, 

Rady sołeckie, 
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Kluby i organizacje sportowe, 

Przedsiębiorcy,  

Różne zespoły, twórcy 
i artyści lokalni, 

Lokalna Grupa Działania, 

Media 

3.2.6.  

Weryfikacja gminnej ewidencji zabytków, 

aktualizacja gminnego programu opieki nad 

zabytkami oraz działania na rzecz poprawy 

stanu zachowania i dostępności zabytków, 

w tym zabytkowych kapliczek. 

Ochrona krajobrazu 

kulturowego gminy 

 

Poprawa stanu technicznego 

obiektów zabytkowych 

 

Zwiększenie dostępności 

zabytków dla mieszkańców, 

jak również turystów i gości 

Liczba obiektów 

zabytkowych, które poddane 

zostały czynnościom 

konserwatorskim 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Opolu, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Właściciele i zarządcy 

obiektów zabytkowych, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

3.3. Rozwój sportu i rekreacji: 

Kierunki działań 
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór nad 

procesem po stronie 

gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

3.3.1.  

Aktualizacja programu rozwoju sportu 

i rekreacji w oparciu o gminne zasoby 

przyrodnicze (Bory Stobrawskie, Odra, 

zbiorniki wodne – kąpieliska i łowiska itp.) 

oraz położenie względem Opola. 

Podniesienie efektywności 

i jakości działań w sferze 

rozwoju oraz promocji i 

upowszechniania sportu 

i rekreacji 

 

Zwiększenie 

i uatrakcyjnienie oferty 

spędzania czasu wolnego 

 

Zwiększenie atrakcyjności 

gminy dla turystów i gości 

Opracowano program 

rozwoju sportu i rekreacji 

 
 

Liczba zrealizowanych zadań 

określonych w programie 

 

Władze samorządowe gminy, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Instytucje kultury, 

Placówki oświatowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Organizacje pozarządowe, 

Przedsiębiorcy, 

Zespół Opolskich Parków 

Krajobrazowych, 

Polski Związek Wędkarski 
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3.3.2.  

Animacja przestrzeni sportu, rekreacji 

i wypoczynku na terenie gminy 

m.in. poprzez organizację imprez i zawodów 

sportowych, w szczególności we współpracy 

gminy, szkół, klubów i organizacji 

sportowych. 

Bardziej efektywne 

wykorzystanie istniejącej 

i nowo powstającej bazy  

 

Zwiększenie 

i uatrakcyjnienie oferty 

sportowej i rekreacyjnej 

 

Wzrost aktywności ruchowej 

mieszkańców 

Liczba wydarzeń w skali roku 

oraz liczba ich uczestników 

 
 

Liczba klubów sportowych 

i ich członków, prowadzonych 

przez nie sekcji oraz 

ćwiczących w ramach 

poszczególnych sekcji 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Gminny Ośrodek Kultury 

w Dobrzeniu Wielkim  

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Placówki oświatowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe i 

grupy nieformalne, 

Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

3.3.3.  

Rozbudowa i remonty bazy rekreacyjnej 

i sportowej, w tym przy placówkach 

oświatowych, dla utrzymywania 

zdywersyfikowanej oferty zajęć 

sportowych, z jednoczesną optymalizacją 

kosztów utrzymania obiektów, w tym m.in. 

remont budynku TOR Dobrzeń, 

opracowanie koncepcji zagospodarowania 

pod rekreację dużego terenu przy TOR 

Dobrzeń, budowa strzelnicy, budowa boiska 

sportowego w Dobrzeniu Wielkim przy 

liceum. 

Poprawa dostępności 
i jakości bazy sportowej 

i rekreacyjnej 
 

Poprawa warunków dla 
promocji zdrowego stylu 

życia oraz aktywizacji 
ruchowej mieszkańców 

 

Poprawa warunków dla 
profesjonalnego uprawiania 

sportu 
 

Poprawa efektywności 
energetycznej, 

dywersyfikacja źródeł ciepła 
w kierunku bardziej 

ekologicznych 

Liczba nowych i/lub 

zmodernizowanych obiektów 

oraz liczba korzystających 

osób w skali roku 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

PFRON, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Kluby i organizacje sportowe 

3.3.4.  

Rozwój rekreacji wodnej i nowych dziedzin 

sportu w oparciu o kąpielisko „Balaton” oraz 

istniejące i planowane przystanie wodne, 

a także zagospodarowanie wyrobisk 

pożwirowych na cele rekreacyjne. 

Rozwój oferty wypoczynku, 
rekreacji i sportów wodnych 

 
Zwiększenie 

i uatrakcyjnienie oferty 
spędzania czasu wolnego 

 
Stworzenie wyróżniającego 

gminę produktu 
turystycznego 

 

Liczba wydarzeń w oparciu 

o kąpielisko „Balaton” w skali 

roku oraz liczba uczestników 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Gminny Ośrodek Kultury 

w Dobrzeniu Wielkim  

PGW Wody Polskie, 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Przedsiębiorcy, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Organizacje pozarządowe 
i grupy nieformalne, 

Lokalna Grupa Działania, 
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Zwiększenie atrakcyjności 
gminy dla turystów i gości 

Media, 

Polski Związek Wędkarski 

3.3.5.  

Rozwój infrastruktury rowerowej wraz 

z zapleczem, tworzenie miejsc obsługi 

rowerzystów, integracja tras, oznakowanie, 

promocja wraz z animacją – akcje, 

wydarzenia itp. 

Poprawa dostępności 

i jakości infrastruktury 

rowerowej 

 

Zwiększenie 

i uatrakcyjnienie oferty 

spędzania czasu wolnego 

 

Zwiększenie atrakcyjności 

gminy dla turystów i gości 

Długość tras rowerowych na 

terenie gminy 

 
 

Liczba wydarzeń (wyścigów, 

rajdów itp.) zorganizowanych 

przy wykorzystaniu tras 

rowerowych w ciągu roku 

oraz liczba uczestników 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Gminny Ośrodek Kultury 

w Dobrzeniu Wielkim  

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Opolu, 

Inne JST, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Organizacje i kluby sportowe, 

Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska, 

Media 

3.4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie dostępności i jakości procesów partycypacyjnych: 

Kierunki działań 
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór nad 

procesem po stronie 

gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

3.4.1.  

Doskonalenie systemu informacji i dialogu 

wewnątrz wspólnoty lokalnej, w tym 

skuteczne kierowanie (za pomocą 

nowoczesnych kanałów przekazu) aktualnej 

informacji na temat instytucji publicznych 

na terenie gminy, ich lokalizacji i oferty. 

Poprawa efektywności 
komunikacji na linii władze 

samorządowe/urząd 
a mieszkańcy i inni 

interesariusze administracji 
 

Rozwój dialogu publicznego 
 

Poprawa zorientowania 
mieszkańców w zakresie 
działań podejmowanych 

przez władze 
samorządowych, instytucji 

publicznych na terenie 
gminy, ich lokalizacji i oferty 

Liczba odwiedzin strony 

internetowej gminy 

 
 

Liczba zrealizowanych 

procesów konsultacyjnych 

i ich uczestników 

 

Władze samorządowe gminy, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Jednostki gminne, 

Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe 

3.4.2.  
Zwiększenie wykorzystania zasobów 

instytucji publicznych dla rozwijania 

Stworzenie warunków dla 
rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego 

Liczba organizacji 
pozarządowych 

Władze samorządowe gminy, Jednostki gminne, 
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aktywności mieszkańców, 

m.in. udostępnianie bazy, zaplecza i sprzętu 

dla inicjatyw oddolnych, wsparcie 

organizacji i promocji wydarzeń 

(CAL- centra aktywności lokalnej wraz 

z ofertą i informacją dla mieszkańców). 

 
Wzrost aktywności 

i partycypacji społecznej 

posiadających siedzibę 
w lokalach gminnych 

 
 

Liczba wydarzeń 
realizowanych przez 

organizacje pozarządowe 
przy wykorzystaniu zasobów 

instytucji publicznych oraz 
liczba uczestników 

 
 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Organizacje pozarządowe 

i grupy nieformalne, w tym 

koła gospodyń wiejskich, 

Rady sołeckie, 

Mieszkańcy 

Lokalna Grupa Działania 

3.4.3.  

Kontynuacja wsparcia merytorycznego, 

organizacyjnego, finansowego (otwarte 

konkursy ofert itp.) i prawno-księgowego 

organizacji pozarządowych oraz innych 

form inicjatyw społecznych. 

Wzrost znaczenia 
i profesjonalizacja 

organizacji pozarządowych 
i innych form aktywności 

społecznej 
 

Wzrost zaangażowania 
organizacji pozarządowych 

w realizację zadań 
publicznych 

 
Wzrost aktywności 

i partycypacji społecznej 

Liczba udzielonych 
konsultacji dla organizacji 

pozarządowych 

 
 

Liczba organizacji 
pozarządowych 

współpracujących z gminą 
w skali roku 

 
 

Liczba zadań publicznych 
gminy realizowanych przez 
organizacje pozarządowe 

oraz ich sumaryczna wartość 

 

Władze samorządowe gminy, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe 

i grupy nieformalne, w tym 

koła gospodyń wiejskich, 

Rady sołeckie, 

Mieszkańcy 

Lokalna Grupa Działania 

3.4.4.  

Promocja aktywności prospołecznej 

przedsiębiorstw – oferta i informacja w tym 

zakresie dla przedsiębiorców oraz 

utrzymywanie stałych kontaktów. 

Poprawa warunków dla 
rozwoju i wyróżnienie 

społecznie 
odpowiedzialnego biznesu 

 

Wzmocnienie relacji i rozwój 
współpracy pomiędzy 
samorządem gminy, 

społecznością lokalną i 
środowiskiem gospodarczym 

Liczba wspólnych projektów 
i/lub programów samorządu 
gminnego i lokalnego biznesu  

 

Władze samorządowe gminy, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Jednostki gminne, 

Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Rady sołeckie 
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3.4.5.  

Podejmowanie działań zachęcających 

mieszkańców do odprowadzania podatków 

dochodowych na terenie gminy – 

prezentacja korzyści dla wspólnoty lokalnej, 

akcje informacyjne i promocyjne itp. 

Wzmocnienie lokalnego 

patriotyzmu ekonomicznego 

mieszkańców 

 

Zwiększenie wpływów 

podatkowych do budżetu 

gminy  

Dochody gminy z tytułu 

podatku PIT oraz ich udział %  

w dochodach własnych 

budżetu gminy 

 

Władze samorządowe gminy, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Jednostki gminne, 

Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Rady sołeckie 

3.5. Doskonalenie administracji i zarządzania zintegrowanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym: 

Kierunki działań 
Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań 

Wskaźniki oceny 

osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór nad 

procesem po stronie 

gminy 

Podmioty 

zaangażowane/partnerzy 

3.5.1.  

Systematyczne doskonalenie kompetencji 

pracowników samorządowych (kursy, 

szkolenia, studia, wizyty studyjne, staże, 

instrumenty motywacyjne itp.). 

Podniesienie poziomu 

kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych oraz 

zaangażowania 

pracowników 

samorządowych 

 

Podniesienie efektywności 

świadczenia i jakości usług 

publicznych 

Średnia liczba szkoleń i/lub 

innych form doskonalenia na 

pracownika urzędu i/lub 

jednostek gminnych w skali 

roku 

 
 

Liczba uchylonych decyzji 

administracyjnych  

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Jednostki gminne 

Administracja rządowa, 

Opolski Urząd Wojewódzki, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Pracownicy samorządowi 

3.5.2.  

Zwiększanie dostępności i upowszechnianie 

korzystania przez mieszkańców z usług 

cyfrowych w administracji samorządowej 

(e-administracja). 

Wzrost dostępności, liczby 

i jakości e-usług 

 

Zwiększenie liczby spraw 

realizowanych 

elektronicznie  

Liczba i/lub odsetek 

dostępnych e-usług 

 
 

Odsetek usług realizowanych 

przez urząd z użyciem 

cyfrowych form komunikacji 

 
 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Jednostki gminne 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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3.5.3.  

Dostosowanie administracji do wymogów 

ustawy o dostępności (architektonicznej, 

cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej), 

w tym likwidacja barier architektonicznych 

w budynkach użyteczności publicznej. 

Zapewnienie dostępności 
administracji lokalnej dla 
wszystkich mieszkańców, 

w tym ze szczególnymi 
potrzebami 

 
Poprawa warunków życia 

i funkcjonowania 
mieszkańców ze 

szczególnymi potrzebami 

Liczba zinwentaryzowanych 
barier architektonicznych 
w obiektach użyteczności 

publicznej, które nie zostały 
zlikwidowane 

 

Koordynatorzy 

ds. dostępności 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

PFRON, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Jednostki gminne 

3.5.4.  

Dbałość o infrastrukturę i przestrzenie 

publiczne, w tym w kontekście zapewnienia 

ich dostępności, czystości, funkcjonalności, 

bezpieczeństwa oraz wsparcia aktywizacji 

i integracji mieszkańców w każdej 

miejscowości. 

Poprawa atrakcyjności, 
estetyki, dostępności 

i funkcjonalności 
infrastruktury i przestrzeni 

publicznych 
 

Stworzenie warunków dla 
integracji i aktywizacji 
mieszkańców w każdej 

miejscowości 
 

Zwiększenie atrakcyjności 
rekreacyjno-wypoczynkowej 

gminy 

Liczba nowych i/lub 
zmodernizowanych obiektów 

oraz liczba korzystających 
osób w skali roku 

 
 

Liczba nowych i/lub 
zmodernizowanych 

przestrzeni publicznych 

 
 

Liczba wydarzeń w skali roku 
w nowych i/lub 

zmodernizowanych 
przestrzeniach oraz liczba ich 

uczestników 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

PFRON, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Jednostki gminne, 

PROWOD sp. z o.o. 

Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

3.5.5.  

Dostosowywanie dokumentów 

planistycznych gminy do zmieniającego się 

prawa przestrzennego, z uwzględnieniem 

bieżących i prognostycznych potrzeb 

rozwojowych (osadniczych, gospodarczych, 

technicznych itp.) oraz z założeniem 

ochrony najcenniejszych terenów i zasobów 

(środowiskowych, kulturowych, 

krajobrazowych itp.), wraz z ich 

udostępnianiem w formie cyfrowej. 

Uporządkowanie lokalnej 

polityki przestrzennej 

i krajobrazowej  

 

Stworzenie warunków dla 

zrównoważonego 

i zintegrowanego rozwoju 

gminy 

Odsetek powierzchni gminy 

objęty aktualnymi 

miejscowymi planami 

zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, inwestorzy, 

Organizacje pozarządowe, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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3.5.6.  

Przeprowadzenie analizy kosztowej 

prowadzonych usług (opłaty komunalne, 

przedszkola, szkoły, żłobek, usługi 

w dziedzinie sportu, kultury, usługi 

społeczne i inne) w kontekście optymalizacji 

systemu oraz ewentualnego wyboru 

dziedzin dla których mogą być 

wprowadzane odpłatności, szczególnie dla 

klientów spoza gminy, w tym analiza 

zasadności utworzenia Centrum Usług 

Wspólnych. 

Optymalizacja 

organizacyjno-kosztowa 

systemu świadczenia usług 

publicznych 

Przeprowadzona analiza wraz 

z rekomendacjami 

 

Liczba/odsetek wdrożonych 

rekomendacji 

 

Poziom wydatków bieżących 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Jednostki gminne, 

Klienci administracji 

3.5.7.  

Opracowanie regulaminu korzystania 

z gruntów i obiektów gminnych przez 

organizatorów imprez i wydarzeń na terenie 

gminy (m.in. regulacja odpowiedzialności 

prawnej, organizacyjnej i kosztowej – 

sprzątanie, ochrona, energia elektryczna 

i inne media, pozwolenia, koncesje i inne). 

Uregulowanie kwestii 

korzystania z gruntów i 

obiektów gminnych przez 

organizatorów imprez 

i wydarzeń na terenie gminy 

 

Profesjonalizacja organizacji 

wydarzeń na terenie gminy, 

w tym poprawa porządku i 

bezpieczeństwa  

Opracowany regulamin 
Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Władze samorządowe gminy, 

Jednostki gminne, 

Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe 

3.5.8.  

Promocja gminy z wykorzystaniem 

tradycyjnych i współczesnych rozwiązań 

komunikacyjnych, w szczególności 

promocja oferty rekreacyjno-

wypoczynkowej, bazującej na lokalnych 

walorach przyrodniczych. 

Wzrost atrakcyjności 
osadniczej, gospodarczej 

i rekreacyjno-
wypoczynkowej gminy 

 
Zwiększenie liczby 

mieszkańców gminy 
 

Pozyskanie nowych 
inwestorów i zwiększenie 

liczby podmiotów 
gospodarczych,  

 
Zwiększenie liczby turystów 

i gości 

Liczba mieszkańców gminy 

 
 

Saldo migracji 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, 

Gminny Ośrodek Kultury 

w Dobrzeniu Wielkim 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Inne JST, 

Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe, 

Przedsiębiorcy, 

Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska, 

Media 
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3.5.9.  

Rozwijanie współpracy w ramach 

Aglomeracji Opolskiej (np. w obszarach 

gospodarki wodno-ściekowej, 

bezpieczeństwa energetycznego, 

świadczenia usług publicznych, rozwoju 

i integracji oferty czasu wolnego). 

Zacieśnianie i koncentracja 

współpracy w ramach 

Stowarzyszenia Aglomeracja 

Opolska na rzecz 

rozwiązywania 

najważniejszych wspólnych 

problemów 

oraz wykorzystywania 

zasobów i potencjałów 

lokalnych 

 

Osiągnięcie efektu synergii 

(wzajemnego napędzania się 

efektów działań) 

Liczba wspólnych projektów 

w ramach Stowarzyszenia 

Aglomeracja Opolska oraz 

liczba beneficjantów 

 

Władze samorządowe gminy, 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Inne JST, 

Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe, 

Przedsiębiorcy, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

3.5.10.  

Rozwijanie procesów współpracy krajowej 

i z zagranicznymi jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz przenoszenie jej na 

poziom lokalny. 

Rozwój procesów 

współpracy krajowej 

i międzynarodowej 

 

Wymiana wiedzy 

i doświadczeń  

 

Osiągnięcie efektu synergii 

(wzajemnego napędzania się 

efektów działań) 

Liczba projektów we 

współpracy gminy i co 

najmniej jednego partnera 

krajowego i/lub 

zagranicznego 

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Partnerzy zagraniczni, 

Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 

w Opolu, 

Inne JST, 

Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe, 

Przedsiębiorcy, 

Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

3.5.11.  

Kompleksowe i silnie uspołecznione 

działania przywracające do życia obszary 

deficytowe i zdegradowane oraz 

kształtowanie i odnowa centrów 

miejscowości. 

Poprawa atrakcyjności, 
estetyki, dostępności 

i funkcjonalności przestrzeni, 
podwyższenie standardu 

budynków i pozostałej 
infrastruktury na obszarach 

rewitalizowanych 
 

Niwelacja problemów 
rozwojowych 

 

Liczba zrealizowanych 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych oraz liczba 

mieszkańców, którzy z nich 

skorzystali  

 
 

Urząd Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim 

Administracja rządowa, 

PFRON, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Jednostki gminne, 

Właściciele i zarządcy 

obiektów, 

Mieszkańcy, 
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Zwiększenie integracji 
społecznej 

 

Wzrost aktywności 
społecznej, zawodowej, 

przedsiębiorczej itp. 
mieszkańców 

 

Ożywienie społeczno-
gospodarcze 

 

Poprawa warunków życia 

mieszkańców na terenach 

objętych rewitalizacją 

Liczba przedsięwzięć 

(prywatnych, publicznych) 

zlokalizowanych na 

zrewitalizowanych obszarach 

 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska  

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku 

78 

MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ GMINY DOBRZEŃ WIELKI  WRAZ 

Z USTALENIAMI I REKOMENDACJAMI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I  PROWADZENIA 

POLITYKI PRZESTRZENNEJ W GMINIE 

KWESTIE WODNE A STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBRZEŃ WIELKI  DO 2030 ROKU  

Zgodnie z art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233), 

Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku uwzględnia m.in. ustalenia dokumentów 

planistycznych, o których mowa w ww. ustawie, tj.: 

 plany zarządzania ryzykiem powodziowym, 

 plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

 plan przeciwdziałania skutkom suszy. 

Zasoby wodne gminy i zarządzanie ryzykiem powodziowym 

Do wód powierzchniowych na obszarze gminy Dobrzeń Wielki zalicza się rzeki: Odrę, Brynicę, Żydówkę, 

Brzeziczankę, Iwinę, Kanię, Kłapacz, Leszczynę, Brodek, Bachorzę, Prądzielnicę, a także mniejsze, 

bezimienne cieki, stanowiące ich dopływy. Rzeki na terenie gminy Dobrzeń Wielki odprowadzają wody 

ze wschodu na zachód, wyjątkiem jest lewostronny dopływ Odry – Kania, płynąca na północ. Odra jest 

największą rzeką na obszarze gminy, jak i całego województwa, przepływając z południowego wschodu 

na północny zachód. Jej koryto wyznacza prawie połowę południowej granicy gminy. Na odcinku 

granicznym i przecinającym obszar gminy Odra jest spławna i wykorzystywana do transportu wodnego. 

Najwyższe stany wód dla Odry są charakterystyczne dla okresów luty - marzec oraz lipiec - sierpień, 

najniższe natomiast dla okresu wrzesień - październik. Pokrywa lodowa na rzece zalega średnio przez 

15 - 20 dni w roku. Odra odwadnia około 60% obszaru gminy. W gminie Dobrzeń Wielki podczas 

powodzi w lipcu 1997 r. zalana została cała dolina Odry na odległość kilku kilometrów od koryta rzeki. 

Żydówka (Sitnica) to prawostronny dopływ Odry, posiadający źródła w okolicach Dobrzenia Małego. 

W większości jej koryto biegnie w dolinie Odry, w przybliżeniu zgodnie z jej kierunkiem przepływu. 

Dopływy Żydówki – Brzeziczanka i inny dopływ Odry - Kłapacz (Klepacz, Kanał Borkowski) mają źródła 

odpowiednio - w rejonie Brzezia i Świerkli. Jedynym lewostronnym dopływem Odry w gminie Dobrzeń 

Wielki jest Kania (Czarna Struga), ze źródłami w rejonie Żelaznej. 

Północną i północno-zachodnią część gminy Dobrzeń Wielki zajmuje zlewnia Brynicy, lewostronnego 

dopływu Stobrawy. Brynica odwadnia ok. 30% obszaru gminy. Przepływa przez gminę ze wschodu na 

zachód w jej północnej części. Dolina rzeki jest wąska, jej szerokość nie przekracza zwykle 0,5 km. 

Występują w niej liczne, niewielkie cieki oraz rozległe systemy melioracyjne. Przy północno-zachodniej 

granicy gminy (Chróścicki Młyn) w dolinie Brynicy zlokalizowano kompleks stawów hodowlanych. 

Największym dopływem Brynicy w gminie Dobrzeń Wielki jest Iwina, biorąca początek w Chróścicach 

i uchodząca w Siołkowicach Starych. Innymi dopływami Brynicy są: lewostronna Leszczyna (Leszczna) 

oraz prawostronny Brodek. Oba dopływy wpadają do Brynicy w okolicach Kup. W czasie powodzi 

w 1997 r. zalana była znaczna część doliny Brynicy, w tym niewielkie fragmenty zabudowy wsi Kup. 

Oprócz wymienionych cieków w granicach gminy występują liczne stawy, głównie w wyrobiskach po 

eksploatacji kruszyw naturalnych, starorzecza, oczka wodne, namuliska, niecki bezodpływowe oraz 

sieć kanałów i rowów melioracyjnych. Największe stawy poeksploatacyjne zgrupowane są przy 

granicach gminy – na wschód od Dobrzenia Wielkiego, na północ od Chróścic oraz na zachód od Kup. 
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Liczne mniejsze zbiorniki podobnego pochodzenia utworzono na całym obszarze gminy w pobliżu 

terenów zabudowanych i na terenach rolniczych, głównie w dolinie Odry i dolinie Brynicy. 

W celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią uwzględnia się w strategii tzw. obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią, przez które rozumie się obszary, na których prawdopodobieństwo 

powodzi jest średnie i wynosi 1% (tzw. powódź stuletnia), się obszary, na których 

prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie i wynosi 10%), obszary między linią brzegu a naturalnym 

wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, 

o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne, a także pas techniczny. W przypadku 

gminy Dobrzeń Wielki obszary szczególnego zagrożenia powodzią koncentrują się w międzywalu Odry, 

co przedstawia mapa nr 1. Kolejna mapa obrazuje zasięg tzw. powodzi 100-letniej w scenariuszu 

całkowitego zniszczenia wałów przeciwpowodziowych. W tym wypadku wody powodziowe stanowią 

zagrożenie dla zabudowań miejscowości położonych wzdłuż DW 454 i DW 457, czyli kolejno Dobrzenia 

Małego, Dobrzenia Wielkiego i Chróścic. 

Zgodnie z art. 77 ust.1 Prawa wodnego, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią występuje 

bezwzględny zakaz lokalizowania nowych cmentarzy, gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, 

środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz 

prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania. Ponadto, zgodnie z art. 166 

ust. 2 Prawa wodnego uzgodnieniu z Wodami Polskimi podlegają projekty: planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gminnego programu rewitalizacji, 

decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Uzgodnienia ww. projektów dotyczą zabudowy 

i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Uzgodnienia 

te dokonywane są w drodze decyzji administracyjnej, od której – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego – przysługuje stronom odwołanie do 

Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na lokalizowanie nowych obiektów 

budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo wodne zachodzi konieczność uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. 
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Mapa 1. Zasięg obszarów szczególnego zagrożenia powodzią na obszarze gminy Dobrzeń Wielki [kolor czerwony – linia wałów 

przeciwpowodziowych] 

Źródło: Hydroportal ISOK 

Mapa 2. Zasięg obszarów szczególnego zagrożenia powodzią na obszarze gminy Dobrzeń Wielki – scenariusz całkowitego zniszczenia 

wałów przeciwpowodziowych [kolor czerwony – linia wałów przeciwpowodziowych] 

 

Źródło: Hydroportal ISOK 

Zgodnie z projektem aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry 

z dnia 25 maja 2022 r. (projekt rozporządzenia w trakcie konsultacji) w granicach gminy Dobrzeń Wielki 

wskazano do realizacji projekt pn. „Aktualizacja instrukcji gospodarowania wodą na polderze Buków, 

zb. Racibórz Dln., zb. Turawa, polderze Żelazna, Opolskim Węźle Wodnym, stopniach Odrzańskiej Drogi 



Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku 

81 

Wodnej na odcinku Koźle-Ujście Nysy Kłodzkiej wraz z aktualizacją instrukcji zakładania szandorów 

w gminach Dobrzeń Wielki i Opole”, o numerze E_GO_016 na liście działań PZRP dla dorzecza Odry. 

W Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku w ramach celu operacyjnego 

2.3. Zagwarantowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego określono m.in. kierunek działania 

2.3.2. Współpraca, zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i epidemii, 

ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed zalaniami i powodziami – m.in. inwestycje, 

np. melioracyjne, właściwe zagospodarowanie przestrzeni, monitoring, wspieranie służb w zakresie 

utrzymania właściwego poziomu gotowości operacyjnej. W tym kierunkowym zakresie strategia jest 

zbieżna z obowiązującymi i aktualizowanymi planami zarządzania ryzykiem powodziowym na wyższych 

szczeblach. 

Plany gospodarowania wodami 

W odniesieniu do Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w poniższej tabeli Strategia 

Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku określa informacje na temat jednolitych części wód 

powierzchniowych (jcwp) oraz jednolitych części wód podziemnych (jcwpd) znajdujących się 

w granicach gminy (nazwa, informacja o stanie jcwp i jcwpd oraz przypisane im cele środowiskowe), 

a także działań przypisanych poszczególnym jcwp i jcwpd w aktualizacji Programu 

wodnośrodowiskowego kraju (aPWŚK). 

Tabela 6. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych znajdujących się 

w granicach gminy Dobrzeń Wielki wraz z przypisanymi celami i działaniami środowiskowymi. 

Kod JCWP (wody 
powierzchniowe) 

Nazwa 

Stan ogólny; 
stan/potencjał 

ekologiczny; 
stan chemiczny 

Przypisane cele 
środowiskowe 

Działania przypisane w 
zaktualizowanym Programie Wodno-

Środowiskowym Kraju 

RW60001711932 Klepacz 

Dobry; co 
najmniej 
dobry; 
dobry 

Dobry stan 
ekologiczny; dobry 
stan chemiczny 

Regularny wywóz nieczystości 
płynnych. 

RW6000171194 Czarna Struga 
Zły; poniżej 
dobrego; 
dobry 

Dobry stan 
ekologiczny; dobry 
stan chemiczny 

Regularny wywóz nieczystości 
płynnych; budowa nowych 
zbiorników bezodpływowych oraz 
remont istniejących; kontrola 
postępowania w zakresie 
gromadzenia ścieków przez 
użytkowników prywatnych 
i przedsiębiorców oraz oczyszczania 
ścieków przez użytkowników 
prywatnych z częstotliwością co 
najmniej raz na 3 lata; monitoring 
badawczy wód. 

RW600017132869 Prądzienica 

Dobry; co 
najmniej 
dobry; 
dobry 

Dobry stan 
ekologiczny; dobry 
stan chemiczny 

Regularny wywóz nieczystości 
płynnych. 

RW600017132874 Bachorza 

Dobry; co 
najmniej 
dobry; 
dobry 

Dobry stan 
ekologiczny; dobry 
stan chemiczny 

Regularny wywóz nieczystości 
płynnych. 

RW600019132889 

Brynica od dopł. 
spod Łubnian do 
ujścia (EW. do 
Budkowiczanki) 

Dobry; 
dobry; 
dobry 

Dobry stan 
ekologiczny; dobry 
stan chemiczny 

Regularny wywóz nieczystości 
płynnych; budowa sieci 
kanalizacyjnej w aglomeracji 
Popielów – Karłowice; modernizacja 
oczyszczalni ścieków Karłowice. 
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RW60002113337 
Odra od Małej 
Panwi do granic 
Wrocławia 

Zły; dobry 
i powyżej 
dobrego; 
poniżej 
dobrego 

Dobry potencjał 
ekologiczny; 
możliwość 
migracji 
organizmów 
wodnych na 
odcinku cieku 
istotnego - Odra w 
obrębie JCWP; 
dobry stan 
chemiczny 

Regularny wywóz nieczystości 
płynnych; budowa i modernizacja 
sieci kanalizacyjnej w aglomeracji 
Brzeg; modernizacja oczyszczalni 
ścieków Brzeg; budowa przepławki, 
przywrócenie drożności odcinków 
rzek; przywrócenie drożności cieków 
istotnych dla zachowania ciągłości 
morfologicznej. 

RW600023132888 Żydówka 

Zły; co 
najmniej 
dobry; 
poniżej 
dobrego 

Dobry stan 
ekologiczny; dobry 
stan chemiczny 

Regularny wywóz nieczystości 
płynnych; budowa nowej 
oczyszczalni ścieków Dobrzeń 
Wielki. 

Kod JCWPd (wody 
podziemne) 

Nazwa 
Stan chemiczny; 
stan ilościowy; 

stan ogólny 

Przypisane cele 
środowiskowe 

Działania przypisane w 
zaktualizowanym Programie Wodno-

Środowiskowym Kraju 

PLGW6000127 127 
Dobry; 
dobry; 
dobry 

Dobry stan 
chemiczny; dobry 
stan ilościowy 

Coroczne raportowanie pomiarów 
ilości eksploatowanych wód 
podziemnych przez 
właściciela/użytkownika ujęcia; 
rekultywacja odkrywek w sposób 
ograniczający zagrożenie dla jakości 
wód podziemnych; opracowanie 
dokumentacji na potrzeby 
ustanowienia obszaru ochronnego 
zbiornika wód śródlądowych 
(GZWP); opracowanie projektu 
rozporządzenia na potrzeby 
ustanowienia obszaru ochronnego 
zbiornika wód śródlądowych 
(GZWP); wydanie rozporządzenia na 
potrzeby ustanowienia obszaru 
ochronnego zbiornika wód 
śródlądowych (GZWP); przegląd 
pozwoleń wodnoprawnych 
związanych z poborem wód 
podziemnych; inwentaryzacja ujęć 
wód podziemnych 
wykorzystywanych do nawodnień 
rolniczych (dot. studni wykonanych 
w ramach zwykłego korzystania 
z wód); kontrola poboru wody z tych 
ujęć; zmiana zapisów w ustawach 
Prawo wodne oraz Prawo ochrony 
środowiska; prowadzenie 
monitoringu lokalnego wokół ujęć 
wód podziemnych o poborze 
przekraczającym 1000 m3/d. 

PLGW600097 97 
Dobry; 
Dobry; 
Dobry 

Dobry stan 
chemiczny; dobry 
stan ilościowy 

Coroczne raportowanie pomiarów 
ilości eksploatowanych wód 
podziemnych przez 
właściciela/użytkownika ujęcia; 
przegląd pozwoleń wodnoprawnych 
związanych z poborem wód 
podziemnych. 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem bazy danych aPWŚK i aPGW 
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Dane z bazy danych Planów Gospodarowania Wodami (aPGW) przedstawiają stan 3 z 7 JCWP 

płynących przez teren gminy Dobrzeń Wielki jako zły. Wspólny zakres przypisanych im działań 

obejmuje m.in. obowiązek regularnego wywozu nieczystości płynnych i inwestycje w dedykowaną 

infrastrukturę. W przypadku Czarnej Strugi wskazano także na działania w zakresie kontroli 

postępowania w zakresie gromadzenia ścieków i monitoring badawczy wód, a dla odcinka Odry - 

zakładające budowę przepławek, działania przywracające jej drożność i poprawiające warunki 

umożliwiające zachowanie w niej ciągłości morfologicznej. W granicach gminy znajdują się jednolite 

części wód podziemnych nr 127 i 97. Ich stan ogólny, chemiczny i ilościowy został oceniony jako dobry. 

Przypisano im jednak różne zestawy działań. Dla części nr 97 określono obowiązek raportowania 

corocznej eksploatacji oraz przeglądu pozwoleń wodnoprawnych. W przypadku JCWP nr 127 do puli 

tych samych działań dodano m.in. konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji ujęć wraz 

z monitoringiem lokalnym ich eksploatacji, a także rekultywacji odkrywek, które nienaruszone mogą 

przyczynić się do pogorszenia jakości wód. 

Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku w ramach celu operacyjnego 2.1. Ochrona 

i poprawa jakości zasobów środowiskowych oraz edukacja i aktywizacja ekologiczna mieszkańców 

zakłada przedsięwzięcia z zakresu ochrony zasobów wodnych, w tym rozwój urządzeń kanalizacyjnych. 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy 

Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku zakłada i promuje działania minimalizujące 

skutki suszy, podejmowane zarówno przez samorząd, mieszkańców, jak i organy administracji 

rządowej. Wskazuje na to m.in. wspomniany wyżej cel operacyjny 2.1., w ramach którego przewidziano 

m.in. realizację i wsparcie inwestycji w instalacje poprawiające retencję wody. W tym zakresie strategia 

jest spójna z Planem Przeciwdziałania Skutkom Suszy, przyjętym na mocy rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy 

(Dz. U. 2021r. poz. 1615). 

Głównym celem Planu jest przeciwdziałanie ich skutkom, co należy odnosić do procesu kształtowania 

zasobów wodnych oraz do racjonalnego korzystania z zasobów wodnych. Cele szczegółowe Planu 

dotyczą zidentyfikowanych obszarów ryzyka związanego z suszą: społeczeństwa, gospodarki 

i środowiska. Strategia postępowania w obszarze przeciwdziałania skutkom suszy zakłada przede 

wszystkim działania proaktywne, czyli zapobiegające oraz zmniejszające prawdopodobieństwo 

wystąpienia negatywnych skutków suszy, realizowane niezależnie od faktycznego wystąpienia zjawiska 

suszy.  

Zgodnie z założeniami Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, w odniesieniu do obszaru gminy Dobrzeń 

Wielki mowa m.in. o następujących działaniach: 

 Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych (działanie 1), 

 Retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych 

(działanie 3), 

 Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej retencji 

(działanie 4), 

 Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych wodnych dla zwiększania retencji 

glebowej (działanie 8), 
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 Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polnych 

(działanie 9),  

 Budowa i przebudowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych oraz 

budowa i przebudowa wodooszczędnych systemów nawadniania wykorzystujących zasoby 

wód podziemnych (działanie 10), 

 Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych 

(działanie 24). 

Analizując zagrożenie suszą na terenie gminy Dobrzeń Wielki w zależności od jej typu tj. rolnicza, 

hydrologiczna i hydrogeologiczna, należy stwierdzić, że w przypadku tej pierwszej są to obszary 

zróżnicowane (słabo, umiarkowanie, silnie i bardzo silnie zagrożone), w drugim przypadku zagrożenie 

jest słabe, a w trzecim umiarkowane i na niewielkim obszarze słabe. Stopień zagrożenia suszą według 

klas łącznego zagrożenia suszą dla obszaru gminy Dobrzeń Wielki określono jako słaby i umiarkowany. 
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MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ GMINY DOBRZEŃ WIELKI  

Wprowadzenie do modelu 

Model docelowej struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Dobrzeń Wielki stanowi jeden 

z elementów strategii rozwoju jednostki i prezentuje przewidywany wpływ, jaki realizacja jej zapisów 

wywrze na strukturę przestrzenną jednostki. Podstawowe funkcje terenów określono w oparciu 

o czynniki geograficzno-przyrodnicze (np. ukształtowanie terenu, walory środowiska naturalnego), 

historyczne (np. wytworzony układ osadniczy i sieć komunikacyjna) oraz powiązania funkcjonalne. 

Uwzględniono także zdiagnozowane na wcześniejszych etapach tworzenia strategii problemy, 

potrzeby oraz potencjały rozwojowe gminy Dobrzeń Wielki, które będą najsilniej oddziaływać na 

strukturę przestrzenną jednostki w najbliższej dekadzie. 

Ogólne uwarunkowania modelu i podstawowe powiązania funkcjonalno-przestrzenne 

Gmina Dobrzeń Wielki tworzona jest przez cztery miejscowości o statusie wsi sołeckich – Dobrzeń 

Wielki, Dobrzeń Mały, Chróścice oraz Kup. Jednostka leży w centralnej części województwa opolskiego, 

granicząc z miastem Opolem. Z racji odległości od gminy oraz szerokiego zakresu usług, jakie zapewnia 

Opole jako ośrodek o oddziaływaniu ponadregionalnym – powiązania funkcjonalne gminy Dobrzeń 

Wielki z innymi miastami tej części regionu nie występują lub są śladowe, bez większego znaczenia dla 

jej rozwoju. Sama miejscowość Dobrzeń Wielki, położona centralnie w gminie, stanowi ośrodek 

administracyjny i usługowy o oddziaływaniu lokalnym, a w niektórych przypadkach (np. szkolnictwo 

ponadpodstawowe) ponadlokalnym. 

Na podstawowe powiązania funkcjonalno-przestrzenne gminy Dobrzeń Wielki największy wpływ 

posiadają: 

 dostępność komunikacyjna gminy – obszar gminy pokryty jest siecią dróg wojewódzkich, 

komunikujących Opole z terenami położonymi na północ i północny-zachód od miasta. 

Dodatkowo przez gminę przebiega linia kolejowa nr 277 Opole Groszowice – Wrocław 

Brochów przez Jelcz Laskowice, obecnie wykorzystywana przede wszystkim w ruchu 

towarowym; 

 znacząca lesistość jednostki – krajobraz centralnej oraz północnej części gminy zdominowany 

jest przez lasy mieszane, stanowiące fragment rozległego kompleksu leśnego, określanego 

mianem Borów Stobrawskich, ciągnącego się równoleżnikowo przez całą północną część 

województwa. Lasy i tereny leśne stanowią blisko 46% obszaru gminy Dobrzeń Wielki. Dzielą 

one teren jednostki na dwie enklawy osadnicze – nadodrzański ciąg miejscowości Dobrzeń 

Mały – Dobrzeń Wielki – Chróścice oraz otoczoną terenami leśnymi miejscowość Kup. 

 sąsiedztwo Elektrowni Opole – tuż za południową granicą gminy Dobrzeń Wielki zlokalizowany 

jest jeden z większych zakładów w tej części Opolszczyzny. Pomimo lokalizacji poza obszarem 

jednostki (od 1 stycznia 2017 r., wskutek przyłączenia elektrowni i terenów przyległych 

w granice administracyjne Opola), jego obecność i funkcjonowanie oddziałuje na gminę, m.in. 

w kwestiach związanych z dostępnością terenu, atrakcyjnością wizualną czy wpływem na 

środowisko naturalne. 

Wymienione uwarunkowania będą najsilniej oddziaływać na strukturę funkcjonalną oraz powiązaną 

z nią politykę przestrzenną gminy Dobrzeń Wielki w najbliższej dekadzie. 
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Obecna i docelowa struktura sieci osadniczej 

Struktura osadnicza każdej z czterech miejscowości, tworzących gminę Dobrzeń Wielki, znacząco 

odróżnia się od typowej dla tej części Górnego Śląska. Wskutek nasilenia procesów urbanizacyjnych, 

związanych najpierw z budową i eksploatacją Elektrowni Opole, a następnie trwającym nadal trendem 

przeprowadzania się z dużego miasta na nieodległe obszary podmiejskie, charakterystyczna dla wsi 

Opolszczyzny zwarta zabudowa mieszkalna uległa rozproszeniu, a typowe cechy i elementy wiejskiej 

struktury funkcjonalno-przestrzennej, jak np. zabudowa zagrodowa czy pola uprawne, w znaczącym 

stopniu zanikły bądź uległy daleko idącym przekształceniom. Swój udział w tym procesie miało także 

powstanie niewielkich zakładów i wykształcenie funkcji produkcyjno-usługowych równolegle, 

a z czasem w miejsce rolniczej. Obecnie w miejscowościach gminy dominuje zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, z nielicznymi jeszcze i ograniczonymi głównie do Dobrzenia Wielkiego przykładami 

zabudowy wielorodzinnej. Obserwowany w kilku ostatnich dekadach rozwój budownictwa 

mieszkaniowego w połączeniu z marginalizacją funkcji rolniczych pozwalają na przypisanie znaczącej 

części obszarów zajmowanych przez gminę Dobrzeń Wielki charakteru osiedla miejskiego. 

W najmniejszym stopniu proces ten widoczny jest w miejscowościach położonych najdalej od Opola – 

Chróściach i Kup. 

Przewidywana jest kontynuacja tych procesów, choć będą one występować z różnym nasileniem 

względem poszczególnych fragmentów gminy, wynikającym przede wszystkim z atrakcyjności 

osadniczej poszczególnych miejscowości (warunkowanej m.in. dostępnością Opola, bliskością 

zakładów przemysłowych na czele z elektrownią) oraz dostępności do działek budowlanych. 

Jednocześnie kluczowe będzie racjonalne wykorzystanie przestrzeni, jak np. udostępnienie części 

działek pod zainwestowanie gospodarcze, aby wzmocnić budżet lokalny, czy przeznaczanie pod 

zabudowę w pierwszej kolejności wolnych przestrzeni w terenach już zabudowanych, co będzie 

skutkować zapobieganiu zjawiska „rozlewania się” terenów mieszkalnych, degradujących środowisko 

naturalne, krajobraz, a przy tym generujące znaczące koszty budowy i utrzymania infrastruktury.  

Obecny i docelowy system powiązań przyrodniczych 

Ochroną przyrody jest objęte 9% powierzchni gminy Dobrzeń Wielki. Na rezultat ten składa się 

fragment Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (tereny leśne położone na północ od zabudowy 

miejscowości Kup). Dodatkowo, fragment jednostki, w uproszczeniu leżący pomiędzy przebiegiem 

DW457 a rzeką Odrą, pokrywa obszar ochrony ptasiej „Grądy Odrzańskie”, zaliczany do sieci „Natura 

2000” (według metodologii przyjętej przez GUS, nie jest zaliczana do powierzchni obszarów 

chronionych). Za cenne przyrodniczo – także z uwagi na potencjał wypoczynkowy i rekreacyjny – należy 

uznać tereny wód powierzchniowych (rzeki Odra i Stobrawa, zalane wyrobiska pożwirowe) oraz 

pozostałe obszary leśne. 

Oprócz standardowych działań, zmierzających do zachowania i ochrony walorów środowiska 

naturalnego nie wyklucza się obejmowania ochroną kolejnych obszarów najcenniejszych przyrodniczo, 

przy jednoczesnym uwzględnieniu pozostałych priorytetów rozwojowych gminy. Działania takie 

przewidywane są głównie w odniesieniu do niewielkich obszarowo zasobów środowiskowych, głównie 

zbiorników wodnych pochodzenia naturalnego (starorzecza) bądź antropogenicznego (stawy 

i wyrobiska pożwirowe). Jednocześnie prognozowane są dalsze zmiany w strukturze przyrodniczej 

gminy, wynikające z uwarunkowań klimatycznych (głównie spadek lustra wód gruntowych, częstsze 

susze) oraz procesów społeczno-gospodarczych (zmiana modelu rolnictwa), skutkujące – odpowiednio 

– ograniczaniem występowania gatunków preferujących siedliska wilgotne oraz wzrostem lesistości.  
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Rysunek 11. Schematyczne przedstawienie najważniejszych uwarunkowań środowiskowych gminy Dobrzeń Wielki 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Istniejące i planowane główne elementy sieci transportowej 

Kręgosłup komunikacyjny gminy Dobrzeń Wielki stanowi sieć dróg wojewódzkich, na czele 

z przechodzącą przez Dobrzeń Wielki i Kup DW454 Opole – Namysłów. Miejscowości te stanowią węzły 

dróg wojewódzkich, za sprawą odgałęziających się na ich terenie DW457 Dobrzeń Wielki – Pisarzowice 

oraz DW461 Kup – Jełowa. Największe znaczenie ma pierwsza ze wspomnianych dróg, stanowiąc jedną 

z dróg dojazdowych z północnej części powiatu opolskiego i województwa do Opola. Czynnikiem 

negatywnie wpływającym na dostępność komunikacyjną gminy jest oddalenie autostrady A4 – 

odległość do najbliżej położonego węzła „Opole Zachód” z wykorzystaniem DK46 wynosi nieco ponad 

25 km. 
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Gminę przecina dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa nr 277 Opole Groszowice – Wrocław 

Brochów przez Jelcz Laskowice. Pomimo łączenia dwóch ośrodków miejskich o znaczeniu 

ponadregionalnym, linia ma marginalne znaczenie w ruchu pasażerskim. Z tego też względu, pomimo 

położenia na obszarze gminy stacji Dobrzeń Wielki i przystanku osobowego Chróścice, udział 

transportu kolejowego w przewozach pasażerskich, mimo dużego potencjału (dojazd do centrum 

Opola bez ryzyka zatorów) był śladowy. Jednocześnie linia ma duże znaczenie w ruchu towarowym 

i jest wykorzystywana do odciążenia w tym zakresie magistrali E30, łączącej Wrocław z Opolem przez 

Oławę i Brzeg.  

Rzeka Odra, na odcinku przepływającym przez gminę Dobrzeń Wielki, jest żeglowna („Odrzańska Droga 

Wodna”). W granicach jednostki znajduje się 8,5 kilometra szlaku oraz dwie śluzy – „Dobrzeń” oraz 

„Chróścice”. Fragment rzeki pomiędzy śluzami w Kędzierzynie-Koźlu i Brzegu Dolnym posiada III klasę 

żeglowności, którą otrzymują drogi wodne o znaczeniu regionalnym. Szersze wykorzystanie tego szlaku 

uniemożliwia kilka „wąskich gardeł”. 

Z punktu widzenia szeroko rozumianego rozwoju gminy Dobrzeń Wielki, najistotniejszym problemem 

występującym w skali całej jednostki jest przebieg dróg wojewódzkich przez centra każdej z czterech 

miejscowości ją tworzących – Dobrzeń Mały (DW454), Dobrzeń Wielki (DW454 i 457), Chróścice 

(DW457) oraz Kup (DW454 i 461). Ruch samochodowy ma negatywne oddziaływanie na mieszkańców, 

głównie ze względu na ponadnormatywny hałas, zanieczyszczenie powietrza, drgania oraz wzrost 

zagrożenia dla pieszych czy rowerzystów. Z danych Generalnego Pomiaru Ruchu GDDKiA wynika, że 

najbardziej obciążony ruchem jest odcinek DW454 z Dobrzenia Wielkiego w kierunku Opola (średnio 

ponad 10,6 tys. pojazdów na dobę) – w dużej mierze generują go codzienne dojazdy mieszkańców 

północnych części powiatu opolskiego oraz powiatów sąsiednich do Opola.  

Częściowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych mogłaby przynieść budowa obwodnicy 

Dobrzenia Małego i Dobrzenia Wielkiego – obejścia w ciągu DW454. Pomimo przygotowania projektu 

dla inwestycji, została ona wstrzymana po zmianie granic gminy w 2017 r. Planowana droga ma okrążać 

teren Elektrowni Opole od strony wschodniej, a następnie dochodzić do istniejącej DW454 na 

wysokości ostatnich zabudowań Dobrzenia Wielkiego. Nie ma znaczących przeszkód terenowych na 

trasie przebiegu nowej drogi, w większości przebiegałaby ona po obszarze zalesionym. Powstały także 

koncepcje ominięcia obwodnicami zachodniej części Dobrzenia Wielkiego i Chróścic oraz Kup. Wydaje 

się, że na znaczące odciążenie głównych szlaków komunikacyjnych w gminie mogłaby wpłynąć także 

rozbudowa oferty kolejowych przewozów pasażerskich na trasie łączącej Opole z Wrocławiem przez 

Jelcz-Laskowice.  

Z uwagi na ograniczenia finansowe oraz – przede wszystkim – kompetencyjne, samorząd gminy nie 

będzie realizować tych inwestycji, jego rola ograniczy się do ich wspierania oraz lobbowania za ich 

przeprowadzeniem. Ponadto w perspektywie najbliższej dekady przewidywane są prace utrzymaniowe 

i modernizacyjne istniejących dróg, realizowane przez ich zarządców, zgodnie z kompetencjami.  
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Rysunek 12. Schematyczne przedstawienie najważniejszych uwarunkowań komunikacyjno-transportowych gminy Dobrzeń Wielki 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Istniejące i planowane elementy infrastruktury sieciowej znaczenia ponadlokalnego 

Sąsiedztwo Elektrowni Opole oraz położonej tuż obok niej, na terenie należącym administracyjnie do 

miasta Opola przy jego granicy z gminą Dobrzeń Wielki stacji elektroenergetycznej 400 kV „Dobrzeń” 

przekłada się na liczbę odcinków sieci przesyłowej, przecinającej obszar gminy. Są to następujące 

fragmenty linii napowietrznych najwyższego oraz wysokiego napięcia: 

 Dobrzeń – Pasikurowice (400 kV); 

 Dobrzeń – Wielopole/Albrechcice (400 KV); 

 Dobrzeń – Trębaczew/Pasikurowice (400 kV); 

 Dobrzeń – Hermanowice (110 kV); 

 Dobrzeń – Siołkowice (110 kV); 

 Dobrzeń – Ozimek (110 kV); 

 Dobrzeń – Groszowice (110 kV); 

 Dobrzeń – Zakrzów/Gosławice (110 kV); 

 Dobrzeń – Namysłów (110 kV). 

Większość z tych tras przecina obszar gminy Dobrzeń Wielki na nieznacznym, kilkusetmetrowym 

odcinku (południowa, przygraniczna część miejscowości Dobrzeń Mały), co wynika zarówno 

z lokalizacji elektrowni i stacji elektroenergetycznej, jak i układu granicy gminy oraz jednostek 

sąsiednich. Te, które przebiegają na dłuższym, kilkukilometrowym fragmencie, w zdecydowanej 

większości przechodzą nad terenami niezabudowanymi, głównie użytkowanymi rolniczo oraz lasami. 

Gmina Dobrzeń Wielki zasilana jest w energię elektryczną z dwóch głównych punktów zasilania 

(GPZ Borki, GPZ Siołkowice), położonych poza jej granicami. Energia dystrybuowana jest za 

pośrednictwem linii napowietrznych oraz kablowych średniego i niskiego napięcia. 

Opracowany przez spółkę Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia 

obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030” nie zakłada 

prowadzenia prac modernizacyjnych na sieci na obszarze gminy Dobrzeń Wielki. 

Przez obszar gminy Dobrzeń Wielki na bardzo krótkim, kilkusetmetrowym odcinku przebiega odnoga 

gazociągu relacji Kluczbork – Opole – Przywory (DN 200), prowadząca do stacji redukcyjno-pomiarowej 

w Brzeziu. Gazociąg w całości przebiega przez teren leśny. „Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju 

Systemu Przesyłowego” na lata 2022-2031 nie zakłada realizacji inwestycji na terenie gminy Dobrzeń 

Wielki. 
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Rysunek 13. Schematyczne przedstawienie najważniejszych uwarunkowań energetycznych i gazowych gminy Dobrzeń Wielki 

 

Źródło: Opracowanie własne 

  



Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku 

92 

Rozmieszczenie przestrzenne planowanych inwestycji 

Przewidywane w horyzoncie czasowym powstającej strategii zamierzenia inwestycyjne Dobrzeń Wielki 

można pogrupować w następujące zakresy tematyczne: 

a) wzmacniające dostępność komunikacyjną gminy i jej poszczególnych obszarów, włączywszy w 

to także tereny upraw rolniczych, oraz podnoszące poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego poprzez modernizację ciągów jezdnych i pieszych (drogi gminne, oświetlenie 

uliczne itp.); 

b) poprawiające atrakcyjność oferty inwestycyjnej gminy za sprawą uzbrojenia oraz 

skomunikowania terenów inwestycyjnych;  

c) podnoszące jakość świadczenia usług publicznych za sprawą budowy i/lub modernizacji 

infrastruktury użyteczności publicznej, w tym m.in. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz 

obiektów szkolnych i przedszkolnych; 

d) minimalizujące obciążenie dla środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania 

energetycznego budynków komunalnych oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej; 

e) poprawiające estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo przestrzeni wspólnych, 

zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagospodarowania terenów przyszkolnych na cele sportowo-rekreacyjne. 

Rysunek 14. Schematyczne rozmieszczenie kluczowych kategorii inwestycji, planowanych na terenie gminy Dobrzeń Wielki do 2030 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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W sierpniu 2022 r. zakończono prace nad Planem zrównoważonej mobilności Aglomeracji Opolskiej, 

którego elementy znajdują się również w projekcie Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 

roku. Scenariusz opracowany dla gminy Dobrzeń Wielki w ramach tegoż Planu został przedstawiony na 

rysunku nr 15 i uwzględnia: sieć kolejową wraz ze stacjami i przystankami, planowane P+R, B+R, 

istniejące trasy rowerowe, planowane trasy rowerowe, obszar planowania przestrzennego 

zorientowany na aglomeracyjny transport zbiorowy, koncepcję przebiegu tras rowerowych na 

podstawie koncepcji samorządu województwa opolskiego. W Planie zrównoważonej mobilności 

w priorytetowy sposób traktowane są działania związane z planowaniem i rozwojem publicznego 

transportu zbiorowego, połączone z inwestycjami służącymi rozwojowi mobilności. 

Rysunek 15. Scenariusz opracowany dla gminy Dobrzeń Wielki w ramach Planu zrównoważonej mobilności Aglomeracji Opolskiej 

 

Źródło: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej – Scenariusz 3 i 4 Dobrzeń Wielki 
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Docelowa struktura funkcjonalna obszarów gminy 

Przedstawione na poniższym rysunku podstawowe sposoby zagospodarowania terenów w gminie 

Dobrzeń Wielki podzielono, w zależności od ich jedynej bądź wiodącej funkcji, na pięć podstawowych 

kategorii. Są to kategorie o następującym, wiodącym sposobie wykorzystania: 

a) osadnictwo – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (w tym bliźniacza i szeregowa), 

wielorodzinna i zagrodowa, z możliwością prowadzenia działalności usługowej o niewielkim 

stopniu uciążliwości; 

b) rolnictwo – uprawa roślin i hodowla zwierząt; 

c) działalność produkcyjno-usługowa – z uwzględnieniem produkcji przemysłowej, działalności 

usługowej, handlowej i magazynowo-składowej, a także eksploatacji złóż kopalin oraz 

lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z wykorzystaniem OZE; 

d) usługi – publiczne oraz komercyjne, w tym związane ze sportem, turystyką i rekreacją, 

prowadzone w oparciu o zasoby środowiska naturalnego i przy ich wykorzystaniu; 

e) ochrona i eksploatacja lasów oraz innych terenów zielonych, w tym terenów zieleni urządzonej 

i nieurządzonej; 

Uwzględniono także podstawową sieć komunikacyjną gminy Dobrzeń Wielki, obejmującą drogi 

kategorii wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, fragment linii kolejowej oraz podstawowe elementy 

sieci rzecznej, tworzonej przez Odrę, Brynicę, ich dopływy oraz wody stojące. 
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Rysunek 16. Schematyczne przedstawienie docelowej struktury przestrzennej gminy Dobrzeń Wielki do 2030 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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USTALENIA I REKOMENDACJE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I PROWADZENIA POLITYKI 

PRZESTRZENNEJ W GMINIE 

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie 

Dobrzeń Wielki wynikają z przyjętego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz są zgodne 

z założeniami dokumentów planistycznych gminy. 

Ogólny kierunek polityki przestrzennej, jaką gmina Dobrzeń Wielki będzie prowadzić do roku 2030, 

skupiać się będzie na utrzymaniu i rozwoju istniejącej struktury funkcjonalnej każdej z czterech 

miejscowości gminy, łącznie określonej jako wielofunkcyjny obszar zurbanizowany o cechach osiedla 

miejskiego. Różnice w stopniu nasilenia poszczególnych funkcji (mieszkaniowej, przemysłowej, 

rolniczej, usługowej czy przyrodniczej) wynikać będą z charakteru i uwarunkowań poszczególnych 

obszarów wchodzących w skład gminy. Jednocześnie jednym z podstawowych priorytetów polityki 

przestrzennej będzie ciągłe podnoszenie atrakcyjności osadniczej jednostki, przy wykorzystaniu 

położenia względem Opola oraz roli ośrodka administracyjno-usługowego, jaką na skalę lokalną pełni 

miejscowość Dobrzeń Wielki. 

Przedstawione w tabeli ustalenia i rekomendacje w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej 

w gminie Dobrzeń Wielki nie są pełnym, wyczerpującym katalogiem zaleceń, należy traktować je jako 

syntezę, wskazującą na ogólne kierunki kształtowania struktury przestrzennej gminy w horyzoncie 

czasowym tożsamym z okresem obowiązywania strategii. 
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Tabela 7. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania polityki przestrzennej w gminie Dobrzeń Wielki 

Przeznaczenie 

terenów 
Zabudowa mieszkalna 

Usługi, w tym związane ze 

sportem, turystyką 

i rekreacją 

Działalność przemysłowa, 

przemysłowo-usługowa, 

magazynowa, składowa 

Rolnicza przestrzeń 

produkcyjna 

Zieleń urządzona 

i nieurządzona 

Charakterystyka 

terenów 

Obszary zwartej zabudowy 

wielorodzinnej, 

jednorodzinnej i zagrodowej, 

głównie w sąsiedztwie 

głównych i drugorzędnych 

ciągów komunikacyjnych 

Obszary wyznaczone do 

działalności usługowej, 

zwykle w otoczeniu 

zabudowy mieszkalnej, 

bądź w niewielkim od niej 

oddaleniu 

Obszary zagospodarowane 

przemysłowo bądź 

przeznaczone do takiego 

zagospodarowania, 

w szczególności o najlepszej 

dostępności komunikacyjnej 

Grunty orne, łąki, pastwiska, 

sady itd., obszary 

nieużytkowane rolniczo 

(odłogi) 

Lasy, tereny zadrzewione, 

zakrzewione i zarastające, 

w tym obszary w sąsiedztwie 

cieków wodnych (rzek, 

strumieni), obszary 

przeznaczone do zalesienia. 

Ponadto tereny zieleni na 

obszarach zabudowanych 

(m.in. parki, zieleń 

cmentarna) 

Podstawowe 

ustalenia 

i rekomendacje 

w zakresie 

kształtowania 

i prowadzenia 

polityki 

przestrzennej 

 Przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkalną 

jednorodzinną, 

zagrodową bądź 

wielorodzinną, 

z ograniczeniami 

wynikającymi z zapisów 

planów miejscowych; 

 Ograniczenia 

w gabarytach zabudowy, 

innych rozwiązaniach 

architektonicznych oraz 

powierzchni biologicznie 

czynnej wynikające 

z zapisu Studium oraz 

MPZP; 

 Dopuszczenie zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej 

bądź usługowej pod 

warunkiem jej 

 Podstawowe 

przeznaczenie pod 

działalność usługową, 

w tym związaną ze 

sportem i rekreacją; 

 Zakaz prowadzenia 

działalności zawsze 

znacząco 

oddziaływującej na 

środowisko, lokalizacji 

obiektów handlu 

wielkopowierzchniowe

go oraz zabudowy 

związanej ze 

składowaniem 

i przetwórstwem 

odpadów; 

 Dopuszczenie 

infrastruktury 

komunikacyjnej 

 Podstawowe przeznaczenie 

związane z lokalizacją 

obiektów produkcyjnych, 

składów, magazynów oraz 

zabudowy usługowej, 

z wyłączeniem zabudowy 

związanej ze składowaniem 

i przetwórstwem odpadów 

oraz obiektów handlu 

wielkopowierzchniowego; 

 W miejscach do tego 

predysponowanych 

eksploatacja złóż kruszywa 

włącznie z przeróbką 

wydobytych kopalin oraz 

lokalizowania źródeł energii 

odnawialnej – farm 

fotowoltaicznych; 

 Konieczność dokonania 

rekultywacji terenów 

 Przeznaczenie pod 

użytkowanie 

i zagospodarowanie 

rolnicze, 

z zastosowaniem dróg 

gospodarczych, rowów 

melioracyjnych oraz 

zadrzewień i zakrzewień 

śródpolnych; 

 Dopuszczenie budowy 

infrastruktury 

komunikacyjnej 

i sieciowej oraz zalesiania 

gruntów o najsłabszych 

klasach bonitacyjnych; 

 W zakresie nowych 

obiektów budowlanych 

dopuszczenie 

powstawania zabudowy 

wykorzystywanej do 

 Zagospodarowanie 

terenu zgodne 

z dotychczasowym 

przeznaczeniem – 

m.in. lasy, uprawy leśne, 

zalesienia, zieleń 

izolacyjna, urządzona, 

cmentarna itd.; 

 Zakaz zabudowy za 

wyjątkiem obiektów 

bezpośrednio 

wynikających z funkcji 

danych terenów 

(np. obiekty związane 

z produkcją i obsługą 

gospodarki leśnej, 

obsługą cmentarzy); 

 Dopuszczenie stosowania 

infrastruktury 

turystycznej, 
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nieuciążliwości dla 

otoczenia; 

 Dopuszczenie stosowania 

infrastruktury 

komunikacyjnej (w tym 

parkingów), zieleni 

urządzonej, urządzeń 

rekreacyjnych oraz 

infrastruktury do obsługi 

terenów zabudowanych; 

 Zakaz lokalizacji 

przedsięwzięć mogących 

zawsze bądź potencjalnie 

znacząco oddziaływać na 

środowisko, obiektów 

handlu 

wielkopowierzchniowego 

oraz zabudowy związanej 

ze składowaniem 

i przetwórstwem 

odpadów. 

i technicznej oraz 

zieleni urządzonej, a za 

wyjątkiem terenów 

usług sportowych 

i rekreacyjnych także 

zabudowy mieszkalnej. 

poeksploatacyjnych 

w kierunku wodno-

rekreacyjnym, leśnym bądź 

produkcyjno-usługowym; 

 Dopuszczenie stosowania 

zieleni urządzonej (w tym 

jako zieleń izolacyjna), 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej. 

produkcji i przetwórstwa 

rolniczego oraz 

zabudowy zagrodowej 

w przypadku 

największych obszarowo 

gospodarstw rolnych;  

 Zakaz realizacji 

przedsięwzięć mogących 

znacznie oddziaływać na 

środowisko; 

 Wyodrębnia się tereny 

obsługi produkcji rolnej 

w gospodarstwach 

rybackich, ogrodniczej 

oraz w gospodarstwach 

hodowlanych. 

rekreacyjnej, obiektów 

małej architektury a także 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej. 

Źródło: Opracowanie własne 
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OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI 

Przejawem polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie są obszary strategicznej interwencji. Zgodnie 

z definicją ustawową, obszar strategicznej interwencji (OSI) to określony w strategii rozwoju obszar 

o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych, lub o szczególnych warunkach 

społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, decydujących o występowaniu barier rozwoju lub 

trwałych, możliwych do aktywowania, potencjałów rozwojowych, do którego jest kierowana 

interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne albo 

w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, czy też rozwiązania regulacyjne. Polityka rozwoju 

województwa uwzględnia OSI określone w SOR i KSRR 2030. Część miast i gmin województwa 

opolskiego została zaliczona do dwóch typów OSI krajowych: 

 1. OSI Miasta średniej wielkości tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

W kraju wskazano 252 takie miasta, które dotknięte są skutkami transformacji politycznej i społeczno-

gospodarczej (deindustrializacja, skurczenie się bazy ekonomicznej, depopulacja, a w konsekwencji 

wypłukiwanie funkcji). Część została wskazana w KSRR 2030 jako OSI krajowe. Lista ta nie obejmuje 

gminy Dobrzeń Wielki. 

 2. OSI Obszary zagrożone trwałą marginalizacją 

Są to zazwyczaj gminy peryferyjne, w których kumulują się w szczególności problemy społeczne 

(ujemny przyrost naturalny, odpływ mieszkańców, ograniczona dostępność do usług, niska aktywność 

społeczna, wykształcenie ludności, poziom edukacji szkolnej, ubóstwo dochodowe). Zaktualizowana 

lista gmin zagrożonych trwałą marginalizacją: programowanie 2021-2027 wskazuje 755 takich gmin, 

z czego 15 w regionie opolskim. Lista ta nie obejmuje gminy Dobrzeń Wielki.  

Wskazane na poziomie rządowym jednostki nie obejmują wszystkich na terenie województwa miast 

i gmin wymagających wsparcia. Dlatego interwencja polityki województwa będzie uwzględniała 

konieczność komplementarności pomocy, w tym w odniesieniu do innych ośrodków miejskich oraz 

terenów wiejskich. 

Strategia regionalna definiuje jednocześnie 5 własnych OSI, które pokrywają się ze strukturami 

funkcjonalno-przestrzennymi: 

 1. OSI Subregion Aglomeracja Opolska 

Jest to jeden z 18 miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (MOF) w Polsce. 

Obejmuje miasto Opole i powiązane z nim funkcjonalnie (ekonomicznie, społecznie, komunikacyjnie, 

infrastrukturalnie, środowiskowo) miasta i wsie, w tym gminę Dobrzeń Wielki. Subregion Aglomeracja 

Opolska stanowi zwarty przestrzennie kompleks terytorialny, skupiający jednostki posiadające 

wspólne systemy (organizacyjne - Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - oraz techniczne) oraz 

wyzwania rozwojowe. To obszar odznaczający się wysokim poziomem urbanizacji, koncentracją funkcji 

administracyjnych, przemysłowych, usługowych i mieszkalnictwa. Wyróżnia go największa w regionie 

koncentracja potencjału społeczno-gospodarczego i problemów na styku społeczeństwo – gospodarka 

– środowisko. Traktowany jest jako podstawowy ośrodek rozwoju, a dedykowane działania mają 

doprowadzić do zwiększenia jego konkurencyjności i w konsekwencji wzmocnienia całego 

województwa. Wspólne cele rozwojowe obszaru Aglomeracji Opolskiej ustalone zostaną 

w dedykowanej strategii.  
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 2. OSI Subregion Brzeski 

Obszar sąsiadujący i dobrze skomunikowany z AO, wyróżniający się funkcją rolniczą i jednocześnie 

rozwijającymi się nowymi, pozarolniczymi funkcjami, wymagający godzenia wysokich walorów 

przestrzeni z potrzebami nowoczesnego przemysłu, osadnictwa i rolnictwa. Obejmuje miasto Brzeg , 

określone na poziomie polityki krajowej jako miasto tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 

stanowiące jego naturalne centrum i ważny punkt ciążenia, wraz ze swoim MOF.  

 3. OSI Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki 

Obszar zróżnicowany pod względem funkcjonalno-przestrzennym, skupiający tereny przemysłowe, 

jak i o najwyższych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, co z jednej strony wskazuje na złożoność 

problemów, ale i wysoki potencjał rozwojowy. Jego osią są miasta Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie, 

które zostały wskazane są na poziomie krajowym jako ośrodki średniej wielkości tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze. Obszar skupia również mniejsze miasta tracące funkcje społeczno-

gospodarcze oraz gminy zaliczane do grupy jednostek zagrożonych trwałą marginalizacją. Pozytywnie 

wyróżniają go z kolei obszary zorganizowanej i skoncentrowanej aktywności gospodarczej (KSSE), 

dobrze skomunikowane z autostradami A1 i A4. Potencjałem subregionu jest też Odra oraz Kanał 

Gliwicki możliwe do wykorzystania transportowego i rozwoju dzięki temu przemysłu bazującego 

na terminalach przeładunkowych czy centrach logistycznych. 

 4. OSI Subregion Północny 

Obszar położony na północy województwa, skupiający obszary wiejskie i małe miasta, charakteryzujący 

najtrudniejszą sytuacją rozwojową i w znacznym zakresie zagrożony trwałą marginalizacją. 2 z 3 miast 

średniej wielkości na tym obszarze (Kluczbork oraz Namysłów) zostały wskazane na poziomie krajowym 

jako ośrodki wymagające wsparcia. Jedną z szans rozwojowych są długie tradycje przemysłu 

meblarskiego o uznaniu międzynarodowym, skupiające się przede wszystkim we wschodniej części 

subregionu. 

 5. OSI Subregion Południowy 

Obszar usytuowany na południu, negatywnie wyróżniający się w kwestiach odległości do centrum 

regionu oraz dostępności komunikacyjnej, zdominowany przez funkcję rolniczą, z licznymi barierami 

zagospodarowania wynikającymi w szczególności z charakteru terenów górskich i podgórskich oraz 

położenia przygranicznego, które stanowi jednocześnie kluczową szansę rozwojową (w parze 

z rozwojem oferty wykorzystującej walory turystyczne. Szansą rozwojową jest też lepsze wykorzystanie 

możliwości rozwoju kapitału ludzkiego (np. w oparciu o funkcje akademickie Nysy). Dwa miasta 

subregionu (Nysa i Prudnik) określono jako tracące funkcje społeczno-gospodarcze. W subregionie 

znajdują się również gminy zagrożone trwałą marginalizacją oraz inne o najtrudniejszej sytuacji 

rozwojowej, do których adresowane będzie dedykowane wsparcie. 

Wsparcie dla opisywanych powyżej obszarów będzie odbywać się poprzez dwa rodzaje instrumentów: 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – dedykowane subregionom, uznanym jako OSI o znaczeniu 

regionalnym, Inne Instrumenty Terytorialne (IIT) – zaplanowane dla pozostałych terytoriów, 

dla których nie przewidziano dodatkowego wsparcia jak w OSI krajowych. 
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Rysunek 17. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa opolskiego 

wraz ze wskazaniem obszarów strategicznej interwencji. 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030  
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SPÓJNOŚĆ ZAŁOŻEŃ STRATEGII ROZWOJU GMINY DOBRZEŃ WIELKI  DO 2030 ROKU 

Z CELAMI I KIERUNKAMI ROZWOJU ZAWARTYMI W STRATEGII ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA ORAZ W INNYCH DOKUMENTACH WYŻSZEGO RZĘDU  

Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku jest spójna z dokumentami strategicznymi 

szczebla unijnego, krajowego, regionalnego i ponadlokalnego, m.in.: 

 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 

a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu 

i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania 

Granicami i Wiz Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 

do 2030 r.), 

 Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 

 Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030, 

 Krajowym Planem Odbudowy, 

 Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030, 

 Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030, 

 Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, 

 Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 

 Polityką ekologiczną państwa 2030 – strategią rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej, 

 Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030, 

 Strategią rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku (projekt). 

Rozporządzenie ogólne wskazuje pięć podstawowych celów polityki europejskiej. Zestawione z celami 

Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku ujawniają, że zaplanowana polityka rozwoju 

gminy wpisuje się w te założenia. Podobna spójność występuje w kontekście przyjętych dla całego kraju 

ogólnych i branżowych dokumentów programowych oraz w odniesieniu do dokumentów na poziomie 

regionalnym (Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030). Pozwoli to na planowanie 

i przygotowywanie projektów rozwojowych na poziomie lokalnym, w tym również aplikowanie o środki 

finansowe w celu realizacji przewidzianych w strategii kierunków i pakietów działań. 
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Tabela 8. Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku z wytycznymi i założeniami zawartymi w wybranych dokumentach wyższego rzędu 

  

 

Cele strategiczne 
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do 2030 roku 
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2. Zapewnienie bezpieczeństwa 
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środowiskowym, zdrowotnym 
i społecznym 

3. Zapewnienie dobrych warunków życia oraz dostępności wysokiej 
jakości usług publicznych, wspierających rozwój kapitału ludzkiego 
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Cele i priorytety nadrzędnych 
dokumentów strategicznych 

R
o

zp
o

rz
ąd

ze
n

ie
 o

gó
ln

e
 –

 c
e

le
 p

o
lit

yk
i 

e
u

ro
p

e
js

ki
e

j 

Bardziej inteligentna Europa – innowacyjna 
i inteligentna transformacja gospodarcza. 

            

Bardziej przyjazna dla środowiska 
niskoemisyjna Europa. 

            

Lepiej połączona Europa – mobilność 
i regionalne połączenia teleinformatyczne. 

            

Europa o silniejszym wymiarze społecznym 
– wdrażanie Europejskiego filaru praw 
socjalnych. 

            

Europa bliżej obywateli – zrównoważony 
i zintegrowany rozwój obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych. 
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I. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz 
silniej o wiedzę, dane i doskonałość 
organizacyjną. 

            

II. Rozwój społecznie wrażliwy 
i terytorialnie zrównoważony. 

            

III. Skuteczne państwo i instytucje służące 
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu 
i gospodarczemu. 
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Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym 

1.1 Wzmacnianie szans rozwojowych 
obszarów słabszych gospodarczo. 

Nie dotyczy 

1.2 Wykorzystywanie potencjału rozwojowego 
miast średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze. 

Nie dotyczy 

1.3 Przyspieszenie transformacji profilu 
gospodarczego Śląska. 

Nie dotyczy 

1.4 Przeciwdziałanie kryzysom na 
obszarach zdegradowanych. 

            

1.5 Rozwój infrastruktury wspierającej 
dostarczanie usług publicznych i podnoszącej 
atrakcyjność inwestycyjną obszarów. 

            

Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych 

2.1 Rozwój kapitału ludzkiego 
i społecznego. 

            

2.2 Wspieranie przedsiębiorczości na 
szczeblu regionalnym i lokalnym. 

            

2.3 Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie 
podejścia opartego na Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacjach. 

            

Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie 

3.1 Wzmacnianie potencjału administracji 
na rzecz zarządzania rozwojem. 

            

3.2 Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego 
podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, 
regionalnym i ponadregionalnym. 

            

3.3 Poprawa organizacji świadczenia usług 
publicznych. 

            

3.4 Efektywny i spójny system 
finansowania polityki regionalnej. 

Nie dotyczy 
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Cel strategiczny 1: Człowiek i relacje – mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę 

Trwałe więzi społeczne             

Wykwalifikowani mieszkańcy             

Rozwinięte i dostępne usługi             

Bezpieczny region             
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Cel strategiczny 2: Środowisko i rozwój – środowisko odporne na zmiany klimatyczne i sprzyjające rozwojowi 

Opolskie zeroemisyjne             

Przyjazne środowisko i racjonalna 
gospodarka zasobami 

            

Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe             

Cel strategiczny 3: Silna gospodarka – gospodarka inteligentna wzmacniająca konkurencyjność regionu 

Gospodarka otwarta na współpracę             

Silne branże             

Region dostępny komunikacyjnie             

Ceniona marka regionu             
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Wyzwanie strategiczne: Mieszkańcy 

I. Aglomeracja Opolska dostosowana do 
wyzwań 

            

II. Aglomeracja Opolska otwarta na 
mieszkańca 

            

Wyzwanie strategiczne: Środowisko 

III. Bezpieczna Aglomeracja Opolska             

IV. Zeroemisyjna Aglomeracja Opolska             

V. Czysta Aglomeracja Opolska             

Wyzwanie strategiczne: Mobilność 

VI. Dostępna Aglomeracja Opolska             

VII. Cyfrowa Aglomeracja Opolska             
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Źródło: opracowanie własne 

 

 

Wyzwanie strategiczne: Dziedzictwo i kultura 

VIII. Atrakcyjna Aglomeracja Opolska             

IX. Aglomeracja Opolska zorientowana na 
przyszłość 
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SYSTEM REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY DOBRZEŃ WIELKI  DO 2030 ROKU 

SYSTEM WDRAŻANIA  

Organizacja i podmioty zaangażowane w realizację strategii 

Instytucjonalną strukturę systemu wdrażania, jak również monitorowania, ewaluacji oraz aktualizacji 

strategii tworzą: 

 Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, jako organ wykonawczy, którego rola polega na stymulowaniu 

i koordynacji działań podejmowanych przez różnorodne podmioty i środowiska, jak również 

na mobilizowaniu oraz integrowaniu zasobów pozostających w ich dyspozycji – na rzecz 

realizacji celów oraz kierunków interwencji, 

 Rada Gminy Dobrzeń Wielki, jako organ uchwałodawczy, odpowiedzialny za uchwalenie 

strategii, będący wsparciem merytorycznym w zakresie realizacji i ewaluacji strategii oraz 

podejmowania decyzji strategicznych, jak np. aktualizacja strategii, 

 wyznaczony przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki podmiot zarządzający wdrażaniem strategii 

(osoba, zespół lub komórka w ramach urzędu), odpowiedzialny za koordynację realizacji 

kierunków działań, w tym harmonizowanie i poszerzanie sieci partnerstw, poszukiwanie 

nowych źródeł finansowania działań, a także monitoring i ewaluację, przygotowywanie 

propozycji zmian w ramach strategii czy zapewnienie działań w zakresie informacji i promocji 

przyjętych w niej wizji rozwoju i sposobów działania gminy. 

Dla skutecznego wdrożenia założeń określonych w strategii niezbędna będzie współpraca wszystkich 

referatów i stanowisk w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, które odpowiadają za realizację przypisanych im zadań oraz biorą udział w procedurze 

monitoringu, ewaluacji i aktualizacji strategii. 

Strategia uwzględnia ponadto częściowo zadania wykraczające poza bezpośrednie kompetencje 

gminy, stąd potrzeba uwzględniania procesów współpracy m.in. z administracją rządową, innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami, przedstawicielami biznesu, organizacjami 

pozarządowymi, mieszkańcami czy partnerami zagranicznymi. 

Mechanizmy i instrumenty realizacji strategii 

W ramach realizacji Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku wykorzystane zostaną różne 

mechanizmy i instrumenty realizacyjne, wśród których można wymienić: 

 uchwały budżetowe Rady Gminy Dobrzeń Wielki i wieloletnią prognozę finansową gminy, 

określające krótko i długookresowe priorytety finansowe jednostki, 

 inne merytoryczne uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki i zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń 

Wielki w obszarach oddziaływania strategii, 

 gminne plany i programy branżowe (określone w szczególności w podrozdziale dotyczącym 

wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych), 

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, uszczegóławiające założenia modelu struktury 

funkcjonalno-przestrzennej gminy,  
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 projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, mieszczące się w katalogu działań przewidzianych 

strategią, realizowane przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych, 

 różne umowy, kontrakty i porozumienia pomiędzy gminą a innymi samorządami, administracją 

rządową, partnerami społecznymi i gospodarczymi, 

 zespoły zadaniowe i projektowe, ciała o charakterze opiniodawczo-doradczym, powoływane 

w celu usprawnienia procesu wdrażania strategii, 

 działania edukacyjne, informacyjne, promocyjne i konsultacyjne, stanowiące o poparciu 

społecznym i jakości podejmowanych interwencji. 

Poziom społeczny 

Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 

roku wśród społeczności lokalnej oraz pozyskiwania wspomnianych partnerów - lokalnych 

i zewnętrznych – dla realizacji zapisanych w niej zadań. W tym celu proponuje się m.in. opracowanie 

krótkiej broszury informacyjno-promocyjnej przybliżającej kluczowe założenia i treść strategii oraz jej 

szeroką dystrybucję. 

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW WYKONAWCZYCH 

Dokumenty wykonawcze względem strategii należy rozumieć jako obowiązkowe oraz pożądane plany 

i programy gminne, które pozwolą skutecznie wdrożyć jej założenia w życie. Opisują one w większym 

przybliżeniu niż strategia lub w sposób bardziej specjalistyczny podejście do danego zagadnienia, 

obszaru czy grupy społecznej, uszczegóławiające priorytety oraz strategie postępowania w ramach 

konkretnych obszarów. Zgodnie z tym, w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki 

do 2030 roku dokonano przeglądu dokumentów w kluczowych obszarach działania urzędu i jednostek 

gminnych, w szczególności w kontekście ich aktualności i spójności ze strategią. Zgodnie z tym, 

podzielone je na trzy zasadnicze grupy: 

1. dokumenty aktualne (stan na koniec października 2022 r.), kierunkowo zgodne z założeniami 

strategii (wymagające aktualizacji w kolejnych latach), m.in.: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń 

Wielki, przyjęte Uchwałą Nr XXXV/262/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-10-

2021, 

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2019-2033, przyjęty Uchwałą Nr XXI/160/2020 Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki z dnia 24-09-2020, 

 Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki 

wraz z określeniem granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r., przyjęty Uchwałą nr 

VI/32/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r., ostatnio zmieniony 

Uchwałą Nr XLVII/350/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-06-2022 (potrzeba 

monitorowania sytuacji w oświacie oraz podejmowania ewentualnych działań w celu 

dostosowania oferty do skali popytu, wynikającego z sytuacji demograficznej i osadniczej, 

a jednocześnie możliwości organizacyjno-finansowych gminy), 
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 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2021-2023, przyjęty Uchwałą Nr XXVI/188/2020 Rady Gminy Dobrzeń 

Wielki z dnia 30-12-2020, 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023, przyjęty Uchwałą Nr 

XXVI/186/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020, 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, przyjęty Uchwałą Nr XLII/317/2022 Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2022, 

 Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r., przyjęty 

Uchwałą Nr LII/384/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-11-2022 (możliwość 

opracowania i przyjęcia programu wieloletniego), 

 Plan Zarzadzania Kryzysowego Gminy Dobrzeń Wielki (aktualizacja z wykorzystaniem 

doświadczenia kadr zarządzających gminą w czasie pandemii COVID-19, a także 

uwzględniająca sytuację kryzysu migracyjnego w konsekwencji niesprowokowanej agresji 

Rosji na Ukrainę), 

 Wieloletnia prognoza finansowa, przyjęta Uchwałą Nr LIV/397/2022 Rady Gminy Dobrzeń 

Wielki z dnia 29-12-2022 (aktualizacja zgodnie z potrzebami), 

 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobrzeń Wielki na 

lata 2021 – 2032, przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/274/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 

25-11-2021. 

2. dokumenty wymagające aktualizacji lub opracowania przy zachowaniu spójności ze strategią, 

m.in.: 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - potrzeba opracowania dla obszaru 

gminy po zmianach granic w 2017 r., w zgodności z nowym studium oraz modelem 

struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy określonym w strategii, 

 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, 

 Wieloletnie program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zgodnie z Ustawą 

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i   zmianie Kodeksu cywilnego, 

 Gminny program opieki nad zabytkami - zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, 

 Gminny program ochrony środowiska, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska, 

 Plany rozwoju sieci drogowej wraz planami finansowania w zakresie dróg gminnych - 

zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
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 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016 – 

2026 - potrzebna aktualizacja, ponieważ dokument dotyczy obszaru gminy sprzed zmiany 

granic, jednocześnie nie uwzględnia doświadczeń i skutków pandemii, kryzysu 

migracyjnego w konsekwencji niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę, a także 

obecnego kryzysu energetycznego i inflacyjnego, 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki - potrzebna aktualizacja, 

ponieważ zadania są określone do 2022 r., 

 Dokumenty dedykowane współpracy gmin tworzących Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska, w tym Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+. 

3. Dokumenty możliwe do opracowania, m.in.:  

 Gminny program rewitalizacji - możliwe jest wykorzystanie polityki przestrzennej 

i rewitalizacji jako narzędzi kreujących rozwój lokalny, co jest zgodne ze strategią, 

a dokument programu stanowi instrument pozyskiwania środków zewnętrznych na 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne, stąd rekomenduje się jego przygotowanie, 

 Plany odnowy miejscowości – funkcjonuje Plan Odnowy Miejscowości Chróścice na lata 

2021-2027, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/320/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-

2022; plany mogą uszczegółowić zapisy strategii, tworząc przestrzeń do realizacji wielu 

działań lokalnych, w tym przy zaangażowaniu mieszkańców, a jednocześnie stać się 

instrumentami pozyskiwania środków na dedykowane przedsięwzięcia. 

MONITORING, EWALUACJA I AKTUALIZACJA DOKUMENTU 

Sprawozdawczość z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku będzie 

prowadzona systematycznie w układzie rocznym. Będzie zintegrowana z obowiązkiem 

przygotowywania i publikacji corocznego raportu o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie 

działalności w roku poprzednim. Realizatorzy poszczególnych działań określonych w strategii będą 

w określonym terminie składali sprawozdania cząstkowe na wystandaryzowanym wzorze formularza 

do określonego przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki podmiotu zarządzającego wdrażaniem strategii, 

opisując przebieg realizacji zaplanowanych działań w zakończonym roku kalendarzowym oraz 

osiągnięte efekty, w tym w wymiarze wskaźnikowym. Na tej podstawie podmiot ten będzie 

opracowywał zbiorcze podsumowanie, które będzie następnie jednym z rozdziałów w ramach raportu 

o stanie gminy. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zatwierdza raport i przekazuje go Radzie Gminy Dobrzeń 

Wielki w określonym terminie. Raport będzie stanowił podstawę oceny i ewentualnej aktualizacji 

strategii. 

Sprawozdawczość powinna uwzględniać kierunki działań określone w planie operacyjnym strategii, 

a także przypisane im wskaźniki, z których kluczowe znaczenie mają wskaźniki zgromadzone 

w poniższej tabeli, którym przypisano wartości bazowe i docelowe. Zostały one określone w oparciu 

o dostępne dane historyczne oraz na podstawie założonych efektów działań. Należy pamiętać, ze 

wpływ na ich osiągnięcie będzie miał szereg czynników wewnętrznych i zewnętrznych, niemożliwych 

do określenia w momencie tworzenia strategii (m.in. długofalowe skutki pandemii, kryzysu 

migracyjnego, kryzysu energetycznego i inflacyjnego i w konsekwencji gospodarczego). Mogą one być 

poszerzane, zamieniane lub aktualizowane, zgodnie z potrzebami. 
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Ponadto, rekomenduje się, aby w połowie okresu obowiązywania i wdrażania Strategii Rozwoju Gminy 

Dobrzeń Wielki do 2030 roku oraz po jej zakończeniu przeprowadzić badanie ewaluacyjne, w celu 

uzyskania praktycznych wniosków, które posłużą udoskonaleniu bieżącej lub przyszłej interwencji 

strategicznej. Ewaluacja może zostać zrealizowana w formie spotkania z udziałem władz 

samorządowych oraz najważniejszych interesariuszy lokalnych i partnerów realizacyjnych, podobnie 

jak miało to miejsce w trakcie prac nad strategią. Pożądanym jest, aby badania ewaluacyjne były 

wspierane przez niezależnych ekspertów zewnętrznych, co pozwoli na uwzględnienie wiedzy 

eksperckiej, doświadczenia i potencjału instytucji wyspecjalizowanych w tego typu badaniach, a także 

na zapewnienie bezstronności i obiektywizmu w procesie oceny. 

Tabela 9. Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia 

OBSZAR STRATEGICZNY 1. ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Cel strategiczny 1. Stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy, bazującego na jej położeniu oraz wykorzystaniu zasobów i 
tradycji lokalnych oraz przedsiębiorczości mieszkańców. 

Cele operacyjne: Rezultat Wskaźnik rezultatu 
Źródło 

pozyskiwania 
informacji 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

1.1. Podniesienie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
gminy. 

Wzmocnienie 
współpracy 
i powstanie 
trwałych relacji 
pomiędzy 
samorządem gminy 
i środowiskiem 
biznesowym 

Liczba wzajemnych 
konsultacji lub 
projektów sektora 
przedsiębiorców 
i administracji 
lokalnej 

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki 

1 
12 

(do końca 
2030 r.) 

Utrzymanie 
i pozyskanie 
nowych 
inwestorów, 
zwiększenie bazy 
podatników 
i dochodów 
własnych budżetu 
gminy 

Dochody gminy 
z tytułu podatku PIT 
i CIT 

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki  

1038,87 zł 
dochody gminy 
z tytułu podatku 

PIT na 1 
mieszkańca 

74,95 zł 
dochody gminy 
z tytułu podatku 

CIT na 1 
mieszkańca 
w 2021 r. 

1064,84 zł 
dochody gminy 
z tytułu podatku 

PIT na 1 
mieszkańca 

76,97 zł 
dochody gminy 
z tytułu podatku 

CIT na 1 
mieszkańca 
w 2030 r. 

1.2. Rozwój 
przedsiębiorczości 
oraz wzmocnienie 
konkurencyjności 
mikro, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw. 

Zwiększenie 
kreatywności, 
zaradności 
i przedsiębiorczości 
młodzieży  

Liczba i odsetek 
uczniów szkół 
ponadpodstawowych, 
które uczestniczyły 
w zajęciach z zakresu 
przedsiębiorczości 

Placówki 
oświatowe, 

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki 

178 
49% 

(stan na 
30.09.2022) 

215 
54% 

(stan na 
30.09.2030) 

Poprawa 
dostępności 
i jakości i systemu 
wsparcia dla osób 
bezrobotnych, 
zmieniających 
pracę, 
doskonalących lub 
zmieniających 
kwalifikacje, 
chcących rozpocząć 
własną działalność 
gospodarczą.  

Liczba 
zarejestrowanych 
bezrobotnych na 
terenie gminy 
Dobrzeń Wielki 

PUP 
118 

w 2021 r. 
70  

w 2030 r. 
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1.3. Budowa 
zintegrowanego 
i zrównoważonego 
systemu 
transportowego. 

Poprawa 
bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym  

Liczba wypadków na 
drogach 

Komisariat 
Policji 

w Dobrzeniu 
Wielkim 

12 
w 2021 r. 

< 5 w 2030 r. 

Poprawa stanu 
i jakości 
infrastruktury 
drogowej na terenie 
gminy  

Długość 
zmodernizowanych 
dróg na terenie gminy 

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki 

69,4 
w 2021 r. 

79,8 
w 2030 r. 

1.4. Rozwój 
i wykorzystanie 
potencjałów 
obszarów 
wiejskich, rolnictwa 
i branż 
powiązanych. 

Wzrost 
rozpoznawalności 
i zainteresowania 
ofertą produktów 
i wyrobów lokalnych 

Liczba wydarzeń 
promujących 
produkty lokalne 

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki, 

Sołectwa 
2 rocznie  4 rocznie 

Poprawa warunków 
dla rozwoju 
produkcji ze źródeł 
odnawialnych 

Liczba działek 
przeznaczonych pod 
produkcję energii ze 
źródeł odnawialnych 
w PZP 

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki 

0 100 

OBSZAR STRATEGICZNY 2. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 

Cel strategiczny 2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym. 

Cele operacyjne: Rezultat Wskaźnik rezultatu 
Źródło 

pozyskiwania 
informacji 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

2.1. Ochrona 
i poprawa jakości 
zasobów 
środowiskowych 
oraz edukacja 
i aktywizacja 
ekologiczna 
mieszkańców. 

Likwidacja 
nieekologicznych  
źródeł ciepła na 
terenie gminy 

Liczba budynków 
prywatnych, które 
zostały wyposażone 
i korzystają z nowych, 
ekologicznych źródeł 
grzewczych dzięki 
dofinansowaniu 
publicznemu 

WFOŚiGW 
250  

w 2021 r.  
1000  

w 2030 r. 

Wzmocnienie 
kondycji 
i bioróżnorodności 
środowiska 

Liczba lokalnych 
i ponadlokalnych 
projektów na rzecz 
ochrony przyrody 
i różnorodności 
biologicznej, które 
zrealizował bądź wziął 
udział samorząd gminy 

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki 

1 
w 2022 r. 

5 
do 2030 r. 

2.2. Profilaktyka 
i ochrona zdrowia 
oraz skuteczna 
polityka społeczna. 

Poprawa 
dostępności 
i jakości usług 
wsparcia dla osób 
starszych 

Liczba projektów 
aktywizacyjnych 
dedykowanych 
seniorom  

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej/ 
Gminny 

Ośrodek Kultury 

3 8 

Poprawa 
dostępności 
i jakości usług 
wsparcia dla osób 
chorych 
i z niepełnosprawno
ściami  

Liczba projektów 
aktywizacyjnych 
dedykowanych 
osobom 
z niepełnosprawności
ami  

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

3 
w 2022 r. 

8  
do 2030 r.  

2.3. 
Zagwarantowanie 
porządku i 
bezpieczeństwa 
publicznego. 

Wzrost świadomości 
mieszkańców 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
i reagowania 
w sytuacji zagrożeń 

Liczba uczniów, którzy 
w szkołach 
uczestniczyli w 
zajęciach z szeroko 
pojętego 
bezpieczeństwa, w tym 
z udziałem policji i 
straży pożarnej  

Placówki 
oświatowe, 

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki  

1111 
(stan na 

30.09.2022) 

1300 
(stan na 

30.09.2030) 
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Liczba spotkań 
z udziałem Policji/ lub 
Straży Pożarnej dla 
seniorów z zakresu 
szeroko pojętego 
bezpieczeństwa  

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki/ 

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

1  
w 2022 r. 

8 
do 2030 r. 

OBSZAR STRATEGICZNY 3. WSPÓLNOTA LOKALNA 

Cel strategiczny 3. Zapewnienie dobrych warunków życia oraz dostępności wysokiej jakości usług publicznych, wspierających 
rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

Cele operacyjne: Rezultat Wskaźnik rezultatu 
Źródło 

pozyskiwania 
informacji 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

3.1. Rozwój 
kapitału 
intelektualnego. 

Poprawa dostępności 
i jakości bazy oraz 
wyposażenia 
placówek 
edukacyjnych. 
Poprawa 
efektywności 
energetycznej, 
dywersyfikacja 
źródeł ciepła.  

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów oraz liczba 
korzystających dzieci 
i młodzieży  

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki 

1 
255 

(stan na 
30.09.2022r.) 

4 
1000 

(stan na 
30.09.2030 r.) 

Silniejsza integracja 
szkół z otoczeniem 
społeczno-
gospodarczym 
Poprawa prestiżu 
lokalnych szkół 
ponadpodstawowych 

Liczba stałych 
partnerów z sektora 
prywatnego lub 
instytucji 
edukacyjnych 
szczebla wyższego 

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki/ 

Placówki  
oświatowe 

1 
w 2022 r. 

10 
do 2030 r. 

3.2. Aktywizacja 
kulturalna 
mieszkańców oraz 
ochrona i promocja 
dziedzictwa 
lokalnego. 

Zachowanie 
i wypromowanie 
niematerialnego 
dziedzictwa 
kulturowego gminy  

Liczba 
zdigitalizowanych 
i udostępnionych 
cyfrowo zasobów 
dziedzictwa 
kulturowego 

Gminny 
Ośrodek Kultury 

w Dobrzeniu 
Wielkim 

50 sztuk (zdjęć, 
map, itp. 

w 2022 r.) 

200 sztuk 
(zdjęć, map, 

itp.) do 2030 r. 

Wzmocnienie 
tożsamości gminnej, 
poczucia 
przywiązania do 
miejsca 
zamieszkania, jego 
specyfiki i historii  

Liczba zajęć, działań 
z zakresu kultury i 
dziedzictwa lokalnego 

Gminny 
Ośrodek Kultury 

w Dobrzeniu 
Wielkim 

3  
w 2022 r. 

30 
do 2030 r. 

3.3. Rozwój sportu 
i rekreacji. 

Poprawa dostępności 
i jakości bazy 
sportowej 
i rekreacyjnej 
Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
w kierunku bardziej 
ekologicznych i 
energooszczędnych 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów 

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki, 

Placówki 
oświatowe, 

Stowarzyszenia 
sportowe 

1 
6 

do 2030 r. 

Rozwój oferty 
wypoczynku 
rekreacji i sportów 
wodnych; 
Zwiększenia 
atrakcyjności gminy 
dla turystów i gości 

Liczba wydarzeń 
w oparciu o kąpielisko 
„Balaton” oraz 
dorzecze Odry  

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki, 

Gminny 
Ośrodek 
Kultury, 

stowarzyszenia 
sportowe, 

przedsiębiorcy 

2  
w 2022 r. 

12 
do 2030 r. 
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3.4. Rozwój 
społeczeństwa 
obywatelskiego 
oraz zwiększenie 
dostępności 
i jakości procesów 
partycypacyjnych. 

Podniesienie 
poziomu 
kompetencji i 
kwalifikacji 
zawodowych oraz 
zaangażowania 
pracowników 
samorządowych  

Liczba szkoleń 
i innych form 
doskonalenia 
zawodowego 
pracowników urzędu 
w skali roku 

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki 

100  
w 2022 r. 

do 200 
w każdym roku 

Poprawa 
efektywności 
komunikacji na linii 
władze 
samorządowe a 
mieszkańcy, rozwój 
dialogu 
publicznego,  

Liczba odwiedzin 
strony internetowej i 
gminnych profili 
społecznościowych 

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki 

4800  
w 2022 r. 

7000 
w 2030 r. 

3.5. Doskonalenie 
administracji 
i zarządzania 
zintegrowanych 
z planowaniem 
i zagospodarowani
em przestrzennym. 

Profesjonalizacja 
organizacji 
wydarzeń na 
terenie gminy, 
w tym poprawa 
porządku 
i bezpieczeństwa 
publicznego, 
Poprawa 
dostępności 
i funkcjonalności 
infrastruktury 
i przestrzeni 
publicznych. 

Opracowanie 
i wdrożenie 
Gminnego 
regulaminu 
korzystania z gruntów 
i obiektów gminnych 
przez organizatorów 
imprez i wydarzeń na 
terenie gminy 

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki 

0 1 

Uporządkowanie 
lokalnej polityki 
przestrzennej 
i krajobrazowej, 
Stworzenie 
warunków dla 
zrównoważonego 
i zintegrowanego 
rozwoju gminy  

Odsetek powierzchni 
gminy objęty 
aktualnymi 
miejscowymi planami 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki 

35% 48% 

Źródło: opracowanie przez UG Dobrzeń Wielki 
 

 

UPRZEDNIA EWALUACJA TRAFNOŚCI, PRZEWIDYWANEJ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI 

REALIZACJI STRATEGII  

W ramach prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku zastosowano 

przede wszystkim ewaluację partycypacyjną, czyli ewaluator traktowany był jako współautor 

dokumentu, angażując się zarówno na etapie diagnostycznym, jak również na kolejnych etapach, 

związanych z opracowaniem założeń programowych, funkcjonalno-przestrzennych i wdrożeniowych 

strategii. Dzięki temu mógł lepiej poznać specyfikę dokumentu i być stałym wsparciem w pracach nad 

nim. Jednocześnie zrealizowano dodatkowe badanie ewaluacyjne w odniesieniu do opracowanego 

projektu strategii. Ostateczne zakończenie uprzedniej ewaluacji nastąpiło po opracowaniu projektu 

strategii uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych i opinię wydaną przez Zarząd 

Województwa Opolskiego.  
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Głównym celem przedmiotowej ewaluacji była ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Dobrzeń Wielki do 2030 roku w zakresie przewidywanej skuteczności i efektywności, a także spójności 

oraz sformułowanie możliwych do zastosowania rekomendacji dotyczących pożądanych zmian 

projektu dokumentu. Zakresem badania objęty został projekt strategii, w szczególności jego elementy: 

diagnoza, analiza SWOT, wizja rozwoju, cele rozwojowe i kierunki działań, przestrzenny wymiar 

projektu strategii, system realizacji, w tym wymiar finansowy. W toku procesu badawczego 

posługiwano się wspomnianymi kryteriami ewaluacyjnymi:  

 trafność – czyli zgodność powiązań występujących pomiędzy elementami projektu strategii 

(spójność wewnętrzna); w ramach ewaluacji założono, że kryterium obejmuje również 

zgodność pomiędzy celami rozwojowymi strategii a celami wskazanymi w dokumentach 

nadrzędnych (spójność zewnętrzna); 

 skuteczność - rozumiana jako możliwość osiągnięcia celów rozwojowych strategii; w obrębie 

tego kryterium ocenie podlegała relacja pomiędzy celami strategii, a jej efektami 

bezpośrednimi; 

 efektywność - kryterium służące do oceny relacji pomiędzy rozwiązaniem, a jego efektami 

bezpośrednimi; badana była przewidywana efektywność, rozumiana jako stosunek 

przewidywanych nakładów do spodziewanych efektów realizacji celów rozwojowych strategii. 

Ewaluacja zakładała zastosowanie kilku metodach badawczych, przede wszystkim: 

 badań gabinetowych (analiza danych zastanych), 

 badania wśród pracowników samorządowych, 

 panelu eksperckiego. 

Pierwsza z metod polegała na analizie dostępnych dokumentów, opracowań czy analiz odnoszących 

się do podejmowanych zagadnień: aktów prawnych, strategii i programów branżowych na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym, dokumentów unijnych dotyczących perspektywy finansowej 2021-

2027 itp. Druga zakładała realizację dedykowanego badania w formie ankiety on-line wśród głównych 

przyszłych realizatorów strategii, tj. pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych. Z kolei zadaniem panelu ekspertów była dyskusja nad projektem strategii 

oraz nad materiałem zgromadzonym przez zespół badawczy. 

Przeprowadzone badanie ewaluacyjne wykazało wysoką jakość dokumentu: 

 spójność i logikę wewnętrzną (widoczne są silne powiązania mające charakter przyczynowo – 

skutkowy, a także wymiar horyzontalny), 

 dobre określenie celów strategicznych i operacyjnych (cele zapewniają możliwość 

oddziaływania na procesy społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne, jak również 

sprostania wyzwaniom, jakie zostały uznane za istotne w kontekście rozwoju gminy), 

 istotność i zasadniczą kompletność zakładanej w strategii interwencji (działania, które 

odpowiadają na aktualne i prognozowane problemy i potrzeby gminy oraz mieszkańców), 

 silne powiązania z politykami publicznymi i celami rozwojowymi zarówno poziomu krajowego, 

jak i europejskiego (co uprawdopodabnia współpracę i daje szansę na uzyskanie zewnętrznego 

wsparcia dla realizacji kluczowych zadań), 
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 zintegrowanie strategii, uwzględnienie wymiaru przestrzennego, istotnego z punktu widzenia 

możliwości osiągnięcia celów rozwojowych, 

 dobrze zaprojektowany system realizacji (określa sposób organizacji procesów wdrażających 

strategię, w tym m.in. wskazuje podmioty biorące udział w realizacji strategii, mając na uwadze 

rolę i kompetencje oraz relacje między nimi, przedstawia podział zadań, proponuje 

mechanizmy i narzędzia wdrażania strategii, określa wytyczne do sporządzania dokumentów 

wykonawczych, określa sposób monitorowania realizacji strategii, wskazuje obszary i zakres 

współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację strategii), 

 system finansowania osiągania celów (zawiera rzetelnie opracowane ramy finansowe, 

a jednocześnie analizę potwierdzającą zdolności finansowo-realizacyjne gminy, określa 

potencjalne źródła finansowania, w tym inne niż budżet lokalny, który samodzielnie nie 

zapewni finansowania dla wszystkich działań, w tym inwestycyjnych, określonych w strategii; 

zagrożeniem w tym zakresie jest pogorszenie sytuacji makroekonomicznej kraju, mającej 

przełożenie na budżet i zdolności inwestycyjne gminy, a także czasowe wstrzymanie funduszy 

europejskich dla Polski). 

Jednocześnie badanie ewaluacyjne umożliwiło opracowanie w stosunku do projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku rekomendacji, które w finalnym porozumieniu ekspertów 

i samorządu objęły m.in. następujące kwestie i jednocześnie znalazły odzwierciedlenie w zmianach 

w projekcie dokumentu strategii: 

 Drobna modyfikacja i uzupełnienie zapisów w ramach wniosków z diagnozy 

(dopisanie/zmodyfikowanie wyzwań dotyczących: rozwijania i wykorzystania potencjałów 

obszarów wiejskich, a także rozwijania sieci gazowej w kontekście braku perspektyw dla 

rozwoju sieci ciepłowniczej, zaktualizowanie i uzupełnienie informacji na temat infrastruktury 

rowerowej, uwypuklenie informacji o przynależności gminy do Aglomeracji Opolskiej), 

 Aktualizacja podrozdziału Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych, zgodnie 

z ostatnimi uchwałami Rady Gminy Dobrzeń Wielki, 

 Wykazanie w ramach Tabeli 8. Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku 

z wytycznymi i założeniami zawartymi w wybranych dokumentach wyższego rzędu powiązań 

między Strategią Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku a Strategią rozwoju Aglomeracji 

Opolskiej do 2030 roku, 

 Modyfikacja 3 kierunków działań w ramach planu operacyjnego (poszerzenie kierunku 

działania 2.1.8 o kwestię wsparcia i współpracy na rzecz rozwoju sieci gazowych na terenie 

gminy, a także silniejsze uwypuklenie roli i znaczenia OZE poprzez zmodyfikowanie brzmienia 

powiązanych kierunków interwencji 2.1.3 i 2.1.4), 

 Poprawki redakcyjne itp. 
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RAMY FINANSOWE I POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII ROZWOJU 

GMINY DOBRZEŃ WIELKI  DO 2030 ROKU 

RAMY FINANSOWE  

Ramy finansowe wskazują wielkości środków finansowych szacowanych na realizację strategii, 

a jednocześnie potwierdzają możliwość realizacji przez gminę zaplanowanych działań. Uzależnione są 

one od zakresu przedmiotowego i horyzontu czasowego podejmowanych działań, kondycji finansowej 

gminy oraz jej możliwości inwestycyjnych, w tym założeń długofalowej polityki finansowej 

i inwestycyjnej. Przy jej konstruowaniu wykorzystano doświadczenia zebrane w wyniku działań 

podejmowanych w ostatnich latach, w tym przede wszystkim związane z wdrażaniem poprzedniej 

strategii, a także dostępności potencjalnych zewnętrznych źródeł finansowania. Finansowanie działań 

rozwojowych, określonych w Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku, będzie się 

odbywać przy wykorzystaniu środków, które pozostają w dyspozycji samorządu lub o które gmina 

może skutecznie zabiegać. Wśród nich najistotniejsze są środki publiczne, wspomagane funduszami 

prywatnymi w ramach zawiązywanych partnerstw. Środki pochodzące z budżetu gminy będą 

zapewniały niezbędne współfinansowanie projektów w ramach programów operacyjnych i innych 

finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych. 

Analizując zdolność gminy Dobrzeń Wielki do realizacji zadań wynikających z zapisów strategii, należy 

odnieść się do danych historycznych przedstawiających stan finansów gminnych, a także dokonać 

próby określenia potencjału inwestycyjnego gminy w perspektywie objętej strategią, opierając się przy 

tym na danych prognostycznych. Z uwagi na skalę zmian w budżecie lokalnym, które zaszły po zmianie 

granic gminy, w analizie wzięto pod uwagę jedynie okres lat 2017-2021, reprezentujący obecną 

i najbliższą perspektywę finansową gminy. Należy odnotować, iż w tym czasie gmina otrzymywała od 

miasta Opole dodatkową pulę środków na realizację zakładanych wcześniej inwestycji, 

zakwalifikowanych jako dotacje. 

W latach 2017-2021 dochody budżetu gminy utraciły dotychczasową dynamikę wzrostu, choć 

utrzymały generalną tendencję wzrostową. W 2021 r. wyniosły one 56,3 mln zł, co było wynikiem 

o +9,1% wyższym niż w roku 2017. W 2020 r. odnotowały one tąpnięcie wskutek spadku poziomu 

dotacji, związanego z końcem przekazywania transferów przez miasto Opole. Ich poziom wahał się 

w przedziale między 17,4-21,2 mln zł, by w 2021 r. spaść do 14,9 mln zł. Ostatecznie, w 2021 r. dotacje 

odpowiadały za 26,5% dochodów gminy i stanowiły najmniejszą część ogółu wpływów gminy. Należy 

przy tym zauważyć, iż nominalny wzrost dotacji na przestrzeni ostatniej dekady, zauważalny 

w statystykach gmin w całej Polsce, wiązał się m.in. z wprowadzeniem rządowych transferów 

pieniężnych przekazywanych w ramach programu „Rodzina 500+”. Kwoty te gminy w całości 

dystrybuowały wśród mieszkańców i nie miały one żadnego przełożenia na ich realne zdolności 

finansowe. Odpowiedzialność za obsługę rządowych transferów w tym zakresie przechodzi w 2022 r. 

na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy się spodziewać, że znacząco odbije się to na statystykach 

finansowych dochodów i wydatków również w gminie Dobrzeń Wielki. 

W 2021 r. najważniejszą składową dochodów gminy były dochody własne, stanowiąc 43,6% ogółu 

dochodów. W ciągu 5 lat ich poziom podniósł się o +13,1% z 21,7 mln do 24,6 mln zł. Zmianę tę należy 

odczytywać pozytywnie – to kluczowa klasa dochodów, które w największym stopniu determinują 

zdolność do podejmowania przedsięwzięć rozwojowych. 
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Ostatnim ze źródeł dochodów gminy są subwencje. Zarówno w ujęciu nominalnym jak i procentowym, 

były one klasą dochodów, która na przestrzeni lat 2017-2021 wzrosła najsilniej. Wzrost z poziomu 

12,1 mln do 16,8 mln zł liczy w ujęciu procentowym +39,5%. W 2021 roku stanowiły niespełna jedną 

trzecią (29,9%) ogółu dochodów gminy.  

Wymiarem aktywności samorządu terytorialnego w kreowaniu podstaw rozwoju lokalnego są przede 

wszystkim wydatki budżetowe. W latach 2017-2019 rosły one równolegle do dochodów, zaś w latach 

2020-2021 ich poziom spadł, a gmina odnotowała nadwyżkę budżetową o sumie 6,7 mln zł. W ostatnim 

badanym roku ich poziom wyniósł 53,6 mln zł. 

Wykres 8. Poziom dochodów własnych, dotacji i subwencji gminy Dobrzeń wielki w roku 2017 i 2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Wykres 9. Poziom dochodów i wydatków ogółem w gminie Dobrzeń Wielki na przestrzeni lat 2017-2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Szczególnym rodzajem wydatków są wydatki inwestycyjne, które służą kreowaniu nowej jakości życia 

mieszkańców gminy, tworząc podstawy trwałego rozwoju społecznego, gospodarczego, 

środowiskowego i przestrzennego. W latach 2017-2021 wydatki inwestycyjne jedynie raz – w 2019 r. - 

przekroczyły próg 10 mln zł, zaś ich średnioroczny udział w ogóle wydatków wynosił 12,8%. Należy 

jednak dodać, iż w 2021 r. wydatki inwestycyjne osiągnęły poziom 7,2% ogółu wydatków, co było 

najniższym wynikiem na przestrzeni ostatnich lat.  
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Wykres 10. Poziom wydatków inwestycyjnych w gminie Dobrzeń Wielki w latach 2017-2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Wraz z ograniczaniem aktywności inwestycyjnej gmina z powodzeniem realizowała swoje 

zobowiązania z zakresu obsługi zadłużenia, ograniczając je niemal do zera. O ile jeszcze w 2017 r. 

obsługa długu kosztowała gminę ok. 333 tys. zł, w 2021 r. poziom tych wydatków zmalał do 3,7 tys. zł. 

Taką oszczędność umożliwiła gminie m.in. zminimalizowanie zadłużenia do poziomu 140 tys. zł 

w 2021 r., co stanowiło zaledwie 0,25% jego udziału w dochodach ogółem. 

Przytoczone informacje pozwalają stwierdzić, że okresie 2017-2021 gmina Dobrzeń Wielki prowadziła 

politykę finansową ukierunkowaną na stabilizację sytuacji finansowej. Poziom dochodów własnych 

rósł, zadłużenie i koszty jego obsługi ograniczono do minimów oraz wygenerowano nadwyżki 

budżetowe na kolejne trudne lata. Ze względu jednak na ogromne zmiany w zakresie sytuacji 

budżetowej gminy po jej podziale w 2017 r. oraz krótki okres analizy (ostatnie 5 lat, gdzie analizy 

finansowe realizowane są zwyczajowo dla dłuższych okresów czasowych), który jednocześnie 

obejmował lata otrzymywania przez gminę rekompensaty od miasta Opola, nie ma podstaw do 

jednoznacznej oceny zdolności inwestycyjnych gminy w perspektywie roku 2030 (perspektywa 

obowiązywania strategii). Pozytywnym prognostykiem jest rosnący poziom dochodów własnych przy 

niskim poziomie zadłużenia. W kontekście wzmocnienia możliwości inwestycyjnych gminy kluczowe 

będzie wzmocnienie bazy podatników przy optymalizacji kosztów bieżących, co może być jednak 

bardzo trudne w kontekście obecnej sytuacji makroekonomicznej z wysoką inflacją i kosztami energii. 

Strategia określa kierunki działań na kolejne lata, w tym kluczowe inwestycje gminne. W tabeli 

zestawiono najważniejsze z nich. Wyróżniono m.in. działania poprawiające atrakcyjność inwestycyjną 

gminy, przedsięwzięcia transportowe, wydatki na infrastrukturę społeczną i przestrzenie wspólne. Ich 

szacunkowa wycena wykorzystuje m.in. bazę wiedzy i doświadczeń powstałą w wyniku prac nad 

ramami finansowymi dla innych dokumentów funkcjonujących na poziomie gminy, realizacji różnego 

typu inwestycji w ostatnich latach w gminie, informacje finansowe zapisane w opracowanych już 

projektach, studiach wykonalności itp., a także informacje o możliwym dofinansowaniu. 
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Tabela 10. Inwestycje kluczowe wraz z szacowanymi ramami i potencjalnymi źródłami finansowania 

Lp. Określenie inwestycji 
Lokalizacja 
inwestycji 

Szacowane 
koszty 

Ewentualne 
dofinansowanie 

Potencjalne źródło 
finansowania 

1.  

Przebudowa budynku 
mieszkalno-gospodarczego 
na Centrum Opiekuńczo-
Mieszkalne wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania 
w Chróścicach wraz 
z zakupem samochodu do 
przewozu 9 osób 

Chróścice 5.093.120 zł 4.800.000 zł 

Dofinansowanie 
z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
i Polskiego Ładu – 
umowy zostały 
podpisane 

2.  
Budowa gminnej stołówki 
szkolnej i jadłodajni 
w Dobrzeniu Wielkim 

Dobrzeń Wielki 4.500.000 zł 3.825.000 zł 

Dofinansowanie 
z Polskiego Ładu – 
umowy zostały 
podpisane. 

3.  
Zagospodarowanie terenu 
wokół Gminnego Ośrodka 
Kultury i Urzędu Gminy 

Dobrzeń Wielki 5.000.000 zł od 60-80% 
Krajowy Program 
Odbudowy 

4.  
Przebudowa szkoły w Kup 
na potrzeby przedszkola  

Kup 1.000.000 zł od 60-80% 
Krajowy Program 
Odbudowy 

5.  

Przygotowanie dróg 
dojazdowy do terenów 
inwestycyjnych i uzbrojenie 
terenu 

Dobrzeń Wielki, 
Chróścice 

3.000.000 zł od 60-80% 
Krajowy Program 
Odbudowy 

6.  Remonty dróg gminnych 

Dobrzeń Mały, 
ul. Odrzańska, 
Dobrzeń Wielki, 
ul. Sienkiewicza 

3.000.000 zł od 60-80% 
Krajowy Program 
Odbudowy 

7.  TOR remont budynku Dobrzeń Wielki 1.500.000 zł do 85% 

Fundusze 
Europejskie dla 
Opolskiego 2021-
2027 

8.  

Budowa boiska sportowego 
w Dobrzeniu Wielkim przy 
Liceum Ogólnokształcącym 

Dobrzeń Wielki 1.800.000 do 85% 

Fundusze 
Europejskie dla 
Opolskiego 2021-
2027, Polski Ład 

9.  

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w gminie 
Dobrzeń Wielki – 
uzupełnienia, 
w szczególności 
ul. Ostrówek w Chróścicach 

Gmina Dobrzeń 
Wielki, 
Chróścice 

1.200.000 100% 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

10.  
Budowa dróg transportu 
rolnego w gminie Dobrzeń 
Wielki 

Gmina Dobrzeń 
Wielki 

1.000.000 50-80% Polski Ład 

11.  

Termomodernizacja 
budynków komunalnych 
waz z wymianą źródeł ciepła 
w gminie Dobrzeń Wielki 

Gmina Dobrzeń 
Wielki 

3.000.000 do 85% 

Fundusze 
Europejskie dla 
Opolskiego 2021-
2027 

12.  

Funkcjonowanie Domu 
Opieki Senioralnej 
w Chróścicach 

Chróścice 

3.600.000 

600.000 
zł/1rok 

do 80% 

Fundusze 
Europejskie dla 
Opolskiego 2021-
2027 

Źródło: opracowanie przez UG w Dobrzeniu Wielkim 
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Zasada dodatkowości środków finansowych w realizacji projektów zapisanych w strategii oznacza, że 

to od potencjału inwestycyjnego jednostki samorządu terytorialnego zależy, w jakim czasie i ile 

środków finansowych będzie mogła przeznaczyć na działania związane z rozwojem, czyli przede 

wszystkim na realizację strategii rozwoju gminy. Dlatego tak istotne jest oszacowanie potencjału 

inwestycyjnego gminy. 

Wskaźniki do szacowania potencjału inwestycyjnego gminy zaczerpnięto z prognoz finansowych 

zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki zmienionej Uchwałą 

nr XLVIII/347/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 czerwca 2022 r. Przyjęto w niej 

prognozowaną, średnioroczną wysokość wydatków gminy ogółem na poziomie ok. 47,4 mln zł. 

Określając potencjał inwestycyjny gminy Dobrzeń Wielki, posłużono się metodologią opartą na 

równaniu obejmującym założenie, że: 

PI = Wog. x Wi 

gdzie: 

PI= potencjał inwestycyjny jednostki samorządu terytorialnego 

Wog.=Wydatki budżetowe ogółem  

Wi = średni procentowy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Potencjał inwestycyjny gminy stanowi iloczyn jego prognozowanych wydatków w okresie objętym 

prognozą i średniego procentowego udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach w okresie 

poprzednim do prognozowanego. Tak wyliczony potencjał inwestycyjny gminy można uznać za 

podstawę przyszłej aktywności inwestycyjnej gminy. 

Analizując dane historyczne, ustalono że średnia wartość procentowego udziału wydatków 

inwestycyjnych ponoszonych przez gminę w okresie 2017-2021 wyniosła 12,8%. Dzięki temu możliwe 

było oszacowanie potencjału inwestycyjnego gminy Dobrzeń Wielki w okresie realizacji strategii. 

Wykorzystując wskazane wyżej równanie oszacowano, iż przy utrzymaniu zdolności inwestycyjnych 

z poprzednich lat, gmina mogłaby średniorocznie przeznaczyć na inwestycje w okresie 2022-2030 

ok. 6,1 mln zł. Jak wykazano, w ostatnich latach gmina ograniczała swoją dynamikę inwestycyjną, 

realizując w 2021 r. inwestycje na poziomie 3,9 mln zł. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę ostrożnie 

oszacowane dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki, a także dobrą 

pozycję kredytową gminy, zachowawczo określona kwota na inwestycje w latach realizacji strategii 

wydaje się być możliwa do realizacji, szczególnie przy założeniu współpracy finansowej z innymi 

partnerami oraz wsparcia kluczowych inwestycji ze środków zewnętrznych, w tym unijnych. Trzeba 

jednocześnie wskazać na warunek szybkiej i pełnej dostępności funduszy z budżetu UE dla Polski, 

a także niepogarszania się istotnie sytuacji makroekonomicznej, w tym dotyczącej inflacji oraz kosztów 

energii, co ma zasadniczy wpływ na kondycję finansów i zdolności inwestycyjne gminy. Mając na 

względzie bazę dochodów własnych gminy, a także prognozy gospodarcze na najbliższe lata, 

rekomenduje się realizacje przez władze samorządowe w pierwszej kolejności tych projektów 

inwestycyjnych, które będą zmierzały do jej dalszego wzmocnienia (uzbrojenie i skomunikowanie 

terenów inwestycyjnych). Równocześnie przewiduje się, iż rozpisane plany inwestycyjne mogą 

wymagać aktualizacji ze względu na zachodzące zmiany w gminie oraz jej otoczeniu, w szczególności 

makroekonomicznym, finansowo-podatkowym i prawnym. 
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POTENCJALNE ŹRÓDŁA F INANSOWANIA2 

Finansowanie działań opisanych w Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku będzie się 

odbywać za pomocą środków pochodzących z różnych źródeł, aby zwiększyć możliwości realizacyjne 

oraz efektywność podejmowanych interwencji. W tym kontekście trzeba wskazać na trzy podstawowe 

źródła: 

 publiczne środki zagraniczne, w tym przede wszystkim pochodzące z funduszy unijnych oraz 

innych instrumentów i mechanizmów europejskich (m.in. EFRR, EFS, FS, fundusze norweskie 

i EOG), 

 publiczne środki krajowe, w tym uwzględniające budżet gminy i innych jednostek samorządu 

terytorialnego (m.in. fundusze regionalne), fundusze z budżetu państwa, celowe i dotacje 

państwowe (m.in. środki i programy rządowe, poszczególnych ministerstw, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW), 

 inne prywatne. 

Z punktu widzenia dostępnych środków zewnętrznych, najistotniejszym źródłem finansowania, 

zarówno w zakresie zadań inwestycyjnych, jak i projektów ukierunkowanych na rozwój zasobów 

ludzkich, są fundusze europejskie. Mając na względzie okres obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy 

Dobrzeń Wielki do 2030 roku, należy przyjąć, iż finansowanie działań w niej określonych obejmie 

przede wszystkim okres Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz wsparcie w ramach 

nowego Europejskiego Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). 

Nowy siedmioletni budżet Unii Europejskiej (wieloletnie ramy finansowe) zaplanowano na 1 074,3 mld 

euro, a dodatkowy antykryzysowy pakiet odbudowy skumulowany w pierwszych latach ma wynieść 

750 mld euro, w tym 390 mld euro w formie dotacji. Łącznie oznacza to kwotę 1 824,3 mld euro. Środki 

te mają wspierać odbudowę państw po pandemii Covid-19 oraz inwestycje w transformację 

ekologiczną i cyfrową. Tematyczne kierunki wydatkowania środków przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 11. Kierunki wydatkowania środków w ramach budżetu UE 2021-2027 

Lp. Kierunek wydatkowania Planowane środki 
Podstawowe instrumenty finansowe 

w ramach kierunku 

1.  
Jednolity rynek, innowacje 
i gospodarka cyfrowa 

143,4 mld € (z tego 
10,6 mld € w ramach 
Next Generation EU) 

Horyzont Europa i Fundusz InvestEU 

2.  Spójność, odporność i wartości 
1 099,7 mld € (721,9 

mld € - fundusz 
odbudowy) 

Fundusze polityki spójności, Instrument na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności – RescEU, 
program działań w dziedzinie zdrowia 

3.  Zasoby naturalne i środowisko 
373,9 mld € (17,5 mld 

€ - fundusz 
odbudowy) 

Wspólna polityka rolna, Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji (pomoc 
w transformacji dla regionów górniczych, do 
których nie zalicza się województwo opolskie) 

4.  Migracja i zarządzanie granicami 22,7 mld € 
Fundusz Azylu i Migracji oraz Fundusz 
Zintegrowanego Zarządzania Granicami 

5.  Bezpieczeństwo i obrona 13,2 mld € 
Europejski Fundusz Obronny i Fundusz 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

6.  Sąsiedztwo i świat 98,4 mld € 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej oraz 
Instrument Pomocy Humanitarnej 

7.  
Europejska administracja 
publiczna 

73,1 mld €  

Źródło: opracowanie na podstawie https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/ 

                                                           
2 Kwoty prezentowane w rozdziale są orientacyjne i mogą ulec zmianie w związku z prowadzonymi negocjacjami i zmianami w przedmiotowych dokumentach na etapie ich 
finalnego opracowywania czy modyfikowania w trakcie samej realizacji 
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Filarem unijnego planu odbudowy ma być z kolei Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 

Odporności, zapewniający krajom europejskim wsparcie finansowe, by złagodzić społeczno-

gospodarcze skutki pandemii Covid-19. Jego budżet ogółem to 672,5 mld euro (z 750 mld euro 

w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy), z czego 312,5 mld euro przewidziano w formie dotacji. 

Zaplanowana alokacja dla Polski wynosi 23,9 mld euro, dodatkowo ponad 34 mld euro z części 

pożyczkowej funduszu. Podstawą wydatkowania środków ma być Krajowy Plan Odbudowy, 

finansowany ze środków wspomnianego Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy. Jego celem 

jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie 

budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym 

horyzoncie czasowym, co będzie odbywać się m.in. poprzez przyspieszenie rozwoju niskoemisyjnej 

gospodarki o obiegu zamkniętym, która w sposób odpowiedzialny wykorzystuje zasoby środowiska, 

a także rozwój oparty na wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych. Oczekiwanym rezultatem realizacji celu 

strategicznego KPO jest zwiększenie produktywności gospodarki, która będzie zdolna do tworzenia 

wysokiej jakości miejsc pracy, dostępnych dla większej liczby osób. W ramach dokumentu założono 

realizację pięciu komponentów oraz działań (tj. reform i inwestycji): 

 Komponent A. Odporność i konkurencyjność gospodarki – 4,133 mld euro, 17,3%; 

 Komponent B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 6,347 mld euro, 26,6%; 

 Komponent C. Transformacja cyfrowa – 3,034 mld euro, 12,7%; 

 Komponent D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – 4,262 mld euro, 

17,9%; 

 Komponent E. Zielona, inteligentna mobilność – 6,074 mld euro, 25,5%3. 

Około 1/3 środków z funduszu ma trafić do samorządów4. 

Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej dla Polski to ok. 170 mld euro (w cenach bieżących), 

w tym: 

 72,2 mld euro na politykę spójności, 

 3,8 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji (pomoc w transformacji dla regionów 

górniczych, do których nie zalicza się województwo opolskie), 

 24,9 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy, 

 34,2 mld euro pożyczek z Funduszu Odbudowy, 

 21,6 mld euro na płatności bezpośrednie dla rolników, 

 10,6 mld euro na rozwój obszarów wiejskich, 

 ok. 2 mld euro w ramach instrumentu React EU (instrument na rzecz walki z negatywnymi 

skutkami COVID-19)5. 

Około 60% funduszy z polityki spójności trafiło do programów realizowanych na poziomie krajowym, 

a pozostałe 40% otrzymały programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. 

Programy będą funkcjonowały w podobnym układzie, jak w ramach perspektywy na lata 2014-2020. 

Podział środków na poszczególne programy krajowe przedstawia poniższa tabela.  

                                                           
3 https://crido.pl/blog-business/krajowy-plan-odbudowy-komponent-a-odpornosc-i-konkurencyjnosc-gospodarki/ 
4 https://www.money.pl/gospodarka/kpo-sejm-zdecydowal-ws-funduszu-odbudowy-oto-najwazniejsze-informacje-6635999141600000a.html 
5 https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jak-beda-inwestowane-fundusze-ue-z-nowej-perspektywy-jest-plan-podzialu 
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Tabela 12. Podział środków w ramach nowej perspektywy budżetowej UE dla Polski 

Lp. Program Kwota Podstawowe kategorie projektów 

1.  
Fundusze Europejskie na 
Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 
(FEnIKS) 

Ponad 25 mld € 

M.in. rozwój gospodarki niskoemisyjnej, ochrony 
środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do 
zmian klimatu, inwestycje transportowe, ochrona 
zdrowia, dziedzictwo kulturowe 

2.  
Fundusze Europejskie dla 
Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 

Ok. 7,9 mld € M.in. innowacje, współpraca nauki i biznesu 

3.  
Fundusze Europejskie dla Rozwoju 
Społecznego 2021-2027 (FERS) 

Ponad 4 mld € M.in. praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność 

4.  
Fundusze Europejskie na Rozwój 
Cyfrowy (FERC) 

Ok. 2 mld € 
M.in. cyfryzacja, sieci szerokopasmowe, rozwój 
e-usług, cyberbezpieczeństwo 

5.  
Fundusze Europejskie dla Polski 
Wschodniej (FEPW) 

Ok. 2,5 mld € 
Specjalna pula wsparcia dla województw Polski 
Wschodniej 

6.  
Pomoc Techniczna dla Funduszy 
Europejskich (PTFE) 

Ok. 0,5 mld € 
Wsparcie dla instytucji wdrażających fundusze UE, 
szkolenia dla beneficjentów, działania 
informacyjne 

7.  
Fundusze Europejskie na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji (FEST) 

4,4 mld € 
Pomoc w transformacji dla regionów górniczych 
(do których nie zalicza się województwo opolskie) 

8.  
Fundusze Europejskie Pomoc 
Żywnościowa (FEPŻ) 

0,475 mld € 
Wsparcia osób doświadczających najgłębszych 
form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy 
żywnościowej 

9.  Fundusze Europejskie dla Rybactwa 0,5 mld € Wsparcie sektora rybactwa 

10.  
Programy Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej 

0,56 mld € 
Wykorzystywanie zasobów i rozwiązywanie 
problemów, które wykraczają poza granice państw 
i które wymagają podjęcia wspólnych działań 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-

2027/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich-na-lata-2021-2027/ 

Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2023 
(Decyzja Wykonawcza z dnia 29.11.2022 r. zatwierdzająca program „Fundusze Europejskie dla 
Opolskiego 2021-2023” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla regionu 
Opolskiego w Polsce. CCI 2021PL16FFPR008). Do województwa opolskiego trafi ponad 966 mln euro. 

Tabela 13. Opis priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 

Priorytet Nazwa Cele i zakres tematyczny 

1.  

Fundusze 
europejskie na 
rzecz wzrostu 
innowacyjności 
i konkurencyjności 
opolskiego 

Cel szczegółowy (i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych 
oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

M.in. infrastruktura i prace B+R przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych; budowa 
potencjału regionu we wsparciu działalności B+R przedsiębiorstw oraz konsorcjów 
przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi i IOB; proinnowacyjne usługi jednostek 
B+R dla MŚP, wsparcie start-up-ów; doktoraty wdrożeniowe i praktyczne prace 
dyplomowe; wsparcie dla naukowców i przedsiębiorców w zakresie wymiany myśli 
naukowej i doświadczeń; nowe kierunki badań naukowych i prac rozwojowych w 
ramach PPO na rzecz RSI; podnoszenie kompetencji pracowników MŚP; ekoinnowacje 
i zarządzanie efektywnością środowiskową. 

Cel szczegółowy (ii) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 
organizacji badawczych i instytucji publicznych 

M.in. wdrażanie TIK w MŚP; usługi w zakresie e-zdrowia; tworzenie i wprowadzanie 
mobilnych aplikacji do realizacji i wspomagania cyfrowych usług publicznych; 
cyberbezpieczeństwo; rozwój infrastruktury danych przestrzennych; transformacja 
cyfrowa administracji publicznej; digitalizacja i udostępnianie zasobów; cyfryzacja 
procesów wewnątrz sektora administracji publicznej. 

Cel szczegółowy (iii) Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 
tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

M.in. wsparcie doradcze itp. dla nowopowstałych MŚP; wsparcie współpracy 
gospodarczej MŚP w wymiarze krajowym i międzynarodowym; promocja gospodarcza 
MŚP; inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, 
wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem/szkoleniem; inwestycje w rozwój 
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MŚP; profesjonalne usługi świadczone przez akredytowane IOB dla MŚP; wsparcie 
istniejących IOB w zakresie profesjonalizacji i podnoszenia jakości usług świadczonych 
na rzecz MŚP; wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP. 

Cel szczegółowy (iv) Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, 
transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości 

M.in. opracowanie i realizacja programów rozwojowych dla pracowników MŚP. 

2.  

Fundusze 
europejskie dla 
czystej energii 
i ochrony 
środowiska 
naturalnego 
w województwie 
opolskim 

Cel szczegółowy (i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 
cieplarnianych 

M.in. poprawa efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach wraz 
z instalacją urządzeń OZE; kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów 
użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z instalacją 
urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci 
ciepłowniczej; wsparcie w zakresie wykonywania uchwał antysmogowych i programów 
ochrony powietrza; modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne; budowa 
i modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z magazynowaniem ciepła; budowa 
pasywnych obiektów użyteczności publicznej; promocja, doradztwo, podnoszenie 
świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych; inwestycje dla 
klimatu. 

Cel szczegółowy (ii) Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 
2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju 

M.in. budowa i rozbudowa OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wraz 
z magazynami energii i przyłączeniem do sieci; budowa i rozbudowa OZE w zakresie 
wytwarzania ciepła wraz z magazynami ciepła i przyłączeniem do sieci; magazyny 
energii OZE i niezbędna infrastruktura odbioru i dystrybucji wyprodukowanej energii; 
projekty z zakresu energetyki rozproszonej. 

Cel szczegółowy (iv) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania 
ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, 
z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego 

M.in. adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu; projekty z zakresu 
retencjonowania wody; rozwój zielonej oraz zielono-niebieskiej infrastruktury 
w miastach; działania w zakresie urządzeń wodnych i infrastruktury hydrotechnicznej 
służących zmniejszaniu skutków powodzi lub suszy; działania edukacyjne 
i informacyjne związane z klimatem i ochroną zasobów wodnych; rozwijanie systemów 
prognozowania i ostrzegania środowiskowego; lokalne inwestycje dla zapobiegania 
zmianom klimatu; zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 
skutków zjawisk katastrofalnych lub awarii; rozwój infrastruktury związanej z ochroną 
przeciwpożarową. 

Cel szczegółowy (v) Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki 
wodnej 

M.in. kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; budowa instalacji 
odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków; 
inwestycje w ograniczenie strat wody do spożycia w sieciach wodociągowych; budowa 
i modernizacja infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania 
i dystrybucji wody do spożycia. 

(vi) Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki 
zasobooszczędnej 

M.in. projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi; tworzenie strategii, 
planów, map drogowych dot. GOZ, pilotaże w zakresie badania oraz przeprojektowania 
przepływów materiałów, surowców na poziomie lokalnym, strategie zero waste; 
profesjonalne doradztwo i wsparcie szkoleniowe, audyty środowiskowe i analizy 
technicznoekonomiczne dla przedsiębiorstw; edukacja w zakresie gospodarki o obiegu 
zamkniętym; termiczne przetwarzanie odpadów medycznych, weterynaryjnych, o ile 
inne metody zagospodarowania są niebezpieczne lub niemożliwe a inwestycja 
uzasadniona ekonomicznie. 

Cel szczegółowy (vii) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności 
biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz 
ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia 

M.in. działania służące zachowaniu i odtworzeniu siedlisk przyrodniczych oraz 
populacji gatunków; ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów 
chronionych; ograniczenie antropopresji; kompleksowe działania na rzecz remediacji 
terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych; usunięcie 
azbestu i wyrobów zawierających azbest ze środowiska; rozwój zielono-niebieskiej 
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infrastruktury; działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne dotyczące ochrony 
przyrody, przyrodniczego potencjału regionu i jego różnorodności biologicznej. 

3.  

Fundusze 
europejskie na 
zrównoważony 
transport miejski 
województwa 
opolskiego 

Cel szczegółowy (viii) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 
jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej 

M.in. budowa i przebudowa infrastruktury transportu miejskiego - centra 
przesiadkowe, obiekty P&R, B&R, niskoemisyjny i zeroemisyjny tabor autobusowy, 
inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast, drogi 
rowerowe; zaplecze techniczne do obsługi taboru, modernizacja zajezdni 
autobusowych wraz z infrastrukturą dla pojazdów zeroemisyjnych; inwestycje 
w infrastrukturę drogową transportu publicznego; inwestycje związane z systemami 
zarządzania ruchem; inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym 
i drogowym; budowa i rozbudowa infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów 
bezemisyjnych indywidualnych; działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w 
zakresie korzystania z transportu zbiorowego i zniemotoryzowanego; przygotowanie 
i aktualizacja planów zrównoważonej mobilności miejskiej. 

4.  

Fundusze 
europejskie na 
rzecz spójności 
i dostępności 
komunikacyjnej 
województwa 
opolskiego 

Cel szczegółowy (ii) Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany 
klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej 

M.in. zakup taboru kolejowego, dostosowanego m.in. dla osób o ograniczonej 
mobilności; pojazdy niskoemisyjne lub zeroemisyjne; infrastruktura transportu 
publicznego; obiekty P&R; budowa i rozbudowa infrastruktury dla pojazdów 
zeroemisyjnych indywidualnych; infrastruktura dla użytkowników 
niezmotoryzowanych; infrastruktura mająca na celu poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu przy drogach lokalnych; budowa i przebudowa wybranych dróg 
wojewódzkich; budowa i przebudowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich; działania 
poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

5.  

Fundusze 
europejskie 
wspierające 
opolski rynek 
pracy i edukację 

Cel szczegółowy (a) Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla 
wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza 
poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych 
zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej 

M.in. wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy - aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, a także uczestników 
i absolwentów ochotniczych hufców pracy, wsparcie służące podniesieniu kwalifikacji 
i kompetencji osób pracujących zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne 
i umowy krótkoterminowe, odchodzących z rolnictwa oraz ubogich pracujących; 
doskonalenie kadr rynku pracy; działania z zakresu wdrażania Gwarancji dla Młodzieży. 

Cel szczegółowy (c) wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa 
w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad 
dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

M.in. działania mające na celu zwiększenie udziału w rynku pracy kobiet, zwalczanie 
stereotypów związanych z płcią oraz zapobieganie dyskryminacji, wspieranie 
partnerów społecznych i przedsiębiorstw w rozwijaniu i wdrażaniu zrównoważonego 
życia zawodowego i prywatnego, wsparcie rozwiązania problemu segregacji płciowej 
na rynku pracy oraz likwidowania różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć lub 
niepełnosprawność, przeciwdziałanie problemowi feminizacji ubóstwa, 
ukierunkowanie dziewcząt i młodych kobiet w celu realizacji kariery w ramach 
kompetencji STEM, zapobieganie i zwalczanie konkretnych form przemocy ze względu 
na płeć, zwiększenie świadomości odnośnie przełamywania barier i stereotypów 
związanych z płcią, dostosowanie środowiska pracy celem dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami; budowanie zdolności partnerów społecznych oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 

Cel szczegółowy (d) Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz 
zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla 
zdrowia 

M.in. wsparcie przyczyniające się do zapobiegania przedwczesnemu opuszczaniu rynku 
pracy; programy ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka 
w miejscu pracy; wdrożenie elastycznych form zatrudnienia; działania ułatwiające 
starszym pracownikom pozostanie w zatrudnieniu; wsparcie doradcze dla związków 
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zawodowych i organizacji pracodawców; usługi rozwojowe dla pracodawców i ich 
pracowników; wsparcie dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych 
do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osób 
odchodzących z rolnictwa. 

Cel szczegółowy (f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu 
do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez 
ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie 
i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich 
i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

Wsparcie wychowania przedszkolnego, m.in. tworzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego; wydłużenie godzin pracy OWP; rozszerzenie oferty OWP; 
indywidualizacja pracy z dziećmi; doskonalenie kadr ośrodków wychowania 
przedszkolnego; wsparcie edukacji włączającej. 

Wsparcie kształcenia ogólnego i zawodowego, m.in. wsparcie szkół, uczniów 
i nauczycieli ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji; wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów; wsparcie jakości nauczania przedmiotów ścisłych; 
indywidualizacja podejścia do ucznia; wsparcie edukacji włączającej; wdrażanie 
Modelu szkoły ćwiczeń; edukacja ekologiczna; programy stypendialne; doskonalenie 
kadr; doradztwo zawodowe; coaching i tutoring; współpraca szkół z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym; kształcenie praktyczne uczniów szkół zawodowych; 
wsparcie uczniów szkół ogólnokształcących w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji 
zawodowych; dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych do 
potrzeb rynku pracy; wsparcie kompetencji STEM i STEAM; wsparcie edukacji 
pozaformalnej; wsparcie psychologiczno-pedagogiczne; wzmocnienie roli szkoły jako 
centrum integrowania społeczności lokalnej; wspieranie aktywności fizycznej i wiedzy 
nt. zdrowego trybu życia; dojazdy do szkół dla uczniów z obszarów zmarginalizowanych 
i o obniżonej mobilności; budowanie potencjału organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego do realizacji działań na rzecz edukacji. 

Cel szczegółowy (g) Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności 
elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, 
z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, 
lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie 
potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery i wspieranie mobilności 
zawodowej 

M.in. wsparcie edukacji ustawicznej - kształcenie w ramach systemu formalnego lub 
pozaformalnego lub poprzez uczenie się nieformalne; podnoszenie kompetencji 
podstawowych; wsparcie procesu walidacji i certyfikacji umiejętności nabytych 
w ramach edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego; lokalne inicjatywy na 
rzecz kształcenia osób dorosłych; doradztwo edukacyjne i zawodowe; współpraca 
i partnerstwo na rzecz lepszej integracji podmiotów edukacyjnych, rynku pracy 
i gospodarki; budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego do 
realizacji działań na rzecz edukacji; analizy rynku pracy. 

6.  

Fundusze 
europejskie 
wspierające 
włączenie 
społeczne 
w opolskim 

Cel szczegółowy (h) Wspieranie aktywnego włączenia społecznego, w celu promowania 
równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności 
do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji 

M.in. minimalizowanie wykluczenia społecznego - programy aktywizacji osób biernych 
zawodowo oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, usługi 
reintegracji społeczno-zawodowej w ramach CIS, KIS, WTZ, ZAZ, aktywizacja społeczno-
zawodowa osób z niepełnosprawnościami, tworzenie mieszkań chronionych 
i wspomaganych, działania na rzecz zapewnienia osobom zagrożonym ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego 
i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze; wsparcie bezpośrednie przedsiębiorstw 
społecznych - świadczenie usług wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej dla PES i PS, 
wsparcie finansowe na utworzenie i początkowe utrzymanie miejsc pracy 
w przedsiębiorstwach społecznych, usługi wspierające rozwój przedsiębiorstw 
społecznych, wsparcie realizacji indywidualnego procesu reintegracji 
w przedsiębiorstwach społecznych; budowanie potencjału partnerów społecznych 
oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego; doskonalenie kadr ekonomii 
społecznej. 

Cel szczegółowy (i) Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw 
trzecich, w tym migrantów 
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M.in. wsparcie obywateli państw trzecich oraz pracodawców w procesie integracji na 
rynku pracy; wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej przez 
obywateli państw trzecich; wsparcie adaptacyjne, wsparcie psychologiczne; wsparcie 
rodziny, pomoc dla kobiet z małymi dziećmi; edukacja dzieci i dorosłych; usługi 
społeczne niezbędne do zwiększenia integracji; dedykowane kampanie informacyjne; 
wsparcie infrastruktury społecznej, w tym mieszkaniowej; działania na rzecz integracji 
uchodźców z Ukrainy; budowanie potencjału instytucjonalnego na rzecz integracji 
obywateli państw trzecich; wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi 
na rzecz obywateli państw trzecich. 

Cel szczegółowy (j) Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie 
M.in. wsparcie społeczności romskiej - poprawa warunków bytowych, aktywizacja 
społeczno-zawodowa, kampanie, ochrona i zachowanie tożsamości kulturowej, 
profilaktyka ochrony zdrowia; działania na rzecz dzieci romskich - wsparcie edukacji 
przedszkolnej i szkolnej, tworzenie świetlic środowiskowych, asystent rodziny; 
budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego do realizacji działań 
na rzecz społeczności romskiej; wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami 
działającymi na rzecz społeczności romskiej. 

Cel szczegółowy (l) Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci 

M.in. działania w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, wsparcie preadopcyjne 
i postadopcyjne, wsparcie pieczy zastępczej, poprawa dostępu do mieszkań 
o charakterze wspomaganym/chronionym; usługi dla dzieci i młodzieży wymagających 
wsparcia, przebywających w rodzinach oraz w różnego rodzaju instytucjach 
całodobowych; usługi interwencji kryzysowej oraz w zakresie przeciwdziałania 
przemocy; działania na rzecz osób będących w kryzysie bezdomności i/lub innych osób 
doświadczających wykluczenia społecznego; profilaktyka zachowań społecznych dzieci 
i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; wsparcie psychologiczno-
pedagogiczne; doskonalenie kadr poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 
ośrodków dla młodzieży; wsparcie infrastruktury poradni/gabinetów psychologiczno-
pedagogicznych; kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji 
i reintegracji; poprawa kompetencji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze; 
doskonalenie kadr na potrzeby świadczenia usług społecznych; budowanie potencjału 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; wymiana doświadczeń pomiędzy 
podmiotami działającymi na rzecz osób w kryzysie bezdomności; przeciwdziałanie 
ubóstwu energetycznemu. 

7.  

Fundusze 
europejskie 
wspierające usługi 
społeczne 
i zdrowotne 
w opolskim 

Cel szczegółowy (k) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, 
trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do 
mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; 
modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony 
socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; 
poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności 
i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej 

M.in. realizacja profilaktyki i zabiegów medycznych na potrzeby diagnostyki w ramach 
regionalnych programów zdrowotnych; rozwój usług środowiskowych w CZP i innych 
formach środowiskowego wsparcia psychicznego dla dorosłych; opieka 
długoterminowa oraz paliatywna i hospicyjna osób starszych 
i z niepełnosprawnościami w formie zdeinstytucjonalizowanej; poprawa ogólnej 
wydajności usług medycznych świadczonych w placówkach ochrony zdrowia; wsparcie 
personelu/kadr systemu ochrony zdrowia; poprawa dostępu do usług społecznych 
i zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych; usługi dowozu dla osób 
o ograniczonej mobilności; poprawa dostępu do mieszkań o charakterze 
wspomaganym/chronionym dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu; doskonalenie kadr na potrzeby świadczenia usług społecznych 
w społeczności lokalnej; tworzenie i rozwijanie Centrów Usług Społecznych; 
budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego do świadczenia usług 
społecznych i zdrowotnych; przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. 
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8.  
Europejski budżet 
dla społeczeństwa 
opolskiego 

W ramach inicjatyw Europejskiego Budżetu Obywatelskiego i Europejskiego 
Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego wdrażane będą inicjatywy z zakresu 
merytorycznego celów szczegółowych: (a), (c), (f), (g), (h), (i), (k), (l) oraz z zakresu 
budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 

9.  

Fundusze 
europejskie 
wspierające 
inwestycje 
społeczne 
w opolskim 

Cel szczegółowy (ii) Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających 
włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie 
poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności 
w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online 

M.in. wsparcie infrastruktury edukacyjnej i wyposażenia ośrodków wychowania 
przedszkolnego, szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego; 
przystosowanie placówek oraz włączenie osób ze SPE do ogólnodostępnych szkół 
i placówek na każdym poziomie edukacji; wsparcie infrastruktury edukacyjnej liceów 
w zakresie rozwoju nauk ścisłych i praktycznych. 

Cel szczegółowy (iii) Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności 
marginalizowanych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup 
w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym 
działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne 

M.in. inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podmiotów świadczących usługi 
społeczne dla osób starszych i z niepełnosprawnościami; inwestycje w infrastrukturę 
społeczną powiązaną z procesem integracji społecznozawodowej; inwestycje 
w infrastrukturę i wyposażenie CUS; rozwój infrastruktury dla usług 
zdeinstytucjonalizowanych; inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podmiotów 
świadczących rodzicielstwo zastępcze zawodowe; inwestycje w mieszkania 
chronione/wspomagane dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą i inne placówki; 
przekształcenie ośrodków wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności oraz innych osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zasób mieszkaniowy; 
inwestycje w infrastrukturę mieszkalną; inwestycje w infrastrukturę służącą m.in. 
wzmacnianiu potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz realizacji 
usług społecznych. 

Cel szczegółowy (v) Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie 
odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz 
wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej 
i środowiskowej 

 M.in. inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie placówek opieki zdrowotnej; 
wzmocnienie roli podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w dostarczaniu 
dostępnych i dobrej jakości usług zdrowotnych; wdrożenie standardu dostępności 
POZ/AOS dla osób ze szczególnymi potrzebami; zwiększenie dostępności i jakości 
świadczonych usług w zakresie opieki psychiatrycznej; inwestycje wspierające rozwój 
zdeinstytucjonalizowanej opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i/lub 
z niepełnosprawnościami; inwestycje wspierające rozwój zdeinstytucjonalizowanej 
opieki długoterminowej, paliatywnej oraz hospicyjnej. 

10.  

Fundusze 
europejskie na 
wzmacnianie 
potencjałów 
endogenicznych 
opolskiego 

Cel szczegółowy (i) i (ii) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, 
dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach 
miejskich oraz na obszarach innych niż miejskie 

M.in. rozwój obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym poprawa dostępności; rozwój 
działalności kulturalnej i aktywności kulturalnej; konserwacja zabytków ruchomych itp. 
oraz ich ochrona i udostępnienie; projekty dotyczące nowych i innowacyjnych 
produktów w dziedzinie kultury i turystyki; inwestycje w obiekty/miejsca tworzące 
turystyczne szlaki tematyczne lub rodzajowe; rewitalizacja; małe inwestycje 
realizowane przez gminy we współpracy i w uzgodnieniu z przedstawicielami lokalnych 
społeczności i na rzecz tych społeczności; podobne małe inwestycje realizowane przez 
organizacje pozarządowe. 

Pomoc techniczna 
Zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji programu regionalnego (kadry, baza, 
szkolenia, wydatki administracyjne, informacja i promocja, ewaluacje, analizy, 
ekspertyzy itp.). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 
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Oprócz wskazanych powyżej programów, istnieją także inne możliwości pozyskania finansowania, 

w szczególności obejmujące fundusze krajowe. Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym 

i kierowane są m.in. do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, podmiotów prywatnych 

i jednostek samorządu terytorialnego (np. Edukacja kulturalna, Infrastruktura domów kultury, Kultura 

cyfrowa, Kultura Dostępna, Promocja czytelnictwa, Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży, 

Ochrona zabytków). Programy Ministerstwa Sportu zakładają rozwój bazy sportowej oraz aktywizację 

ruchową społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Obszary priorytetowe 

stanowią: sport powszechny, sport wyczynowy, infrastruktura sportowa, sport młodzieżowy, sport 

osób z niepełnosprawnościami (np. programy: „Umiem pływać”, „Klub”, „Sport Wszystkich Dzieci”, 

„Szkolny Klub Sportowy”, „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, czy 

Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich)6. Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

koncentrują się na wsparciu rodziny na wszystkich etapach jej rozwoju, w tym zapewniając 

współfinansowanie dla tworzenia nowych placówek, a także na rozwoju usług opiekuńczych oraz 

aktywności seniorów (np. Program „Maluch+”, Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023, Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, Program wieloletni na rzecz Osób Starszych 

„Aktywni+” na lata 2021–2025)7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej8 oraz 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej9 wspierają przedsięwzięcia (zazwyczaj 

w formie instrumentów zwrotnych) z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, energii 

odnawialnej, ekologii, ochrony przyrody oraz zarządzania gospodarką wodną i odpadową. Rządowy 

Fundusz Rozwoju Dróg umożliwia współfinansowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę 

oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych 10 . Fundusz Inwestycji 

Samorządowych zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju oferuje jednostkom samorządu 

terytorialnego wsparcie finansowe na zadania użyteczności publicznej i zadania własne, w tym głównie 

drogi, ulice, mosty, sektor wodno-kanalizacyjny, infrastruktura społeczna, gospodarka odpadami, 

transport zbiorowy, ciepłownictwo, ochrona zdrowia 11 . Poza tym działają programy rządowe 

wspierające odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

oraz Program Inwestycji Strategicznych, zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu, 

zapewniają bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty 

i województwa w całej Polsce (m.in. inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację 

źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycji społecznych 

tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe)12.  

                                                           
6 https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021 
7 https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty 
8 http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ 
9 https://www.wfos.krakow.pl/oferta/wedlug-rodzaju-wnioskodawcy/jednostki-samorzadu-terytorialnego/  
10 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog---dawniej-fundusz-drog-samorzadowych 
11 https://pfr.pl/oferta/fundusz-inwestycji-samorzadowych.html 
12 https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/
https://www.wfos.krakow.pl/oferta/wedlug-rodzaju-wnioskodawcy/jednostki-samorzadu-terytorialnego/
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