
UCHWAŁA XVIII/143/2016
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Olszanka na lata 2016 – 2025 z perspektywą do 2030 
roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) w związku z art. 3 pkt. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) 
Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Olszanka na lata 2016 – 2025 z perspektywą do 2030 
roku” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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I. Wstęp 
Strategia Rozwoju Gminy Olszanka powstała z inicjatywy władz lokalnych, dostrzegających potrzebę 

kompleksowego rozwoju gminy. Jest odpowiedzią na nieustannie zmieniające się wewnętrzne i 

zewnętrzne warunki gospodarowania oraz wzrost konkurencyjności otoczenia. Strategia odpowiada 

również na potrzebę długofalowego podejścia do rozwoju Gminy,  w szybko zmieniającym się i coraz 

bardziej konkurencyjnym otoczeniu. 

Strategia jest dokumentem, który ułatwia lokalnym władzom podejmowanie decyzji oraz 

rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych, ekologicznych, jak również jest wskazówką 

na konstruktywne, odpowiedzialne  i logiczne organizowanie przyszłych działań.  Jest również 

dokumentem,  którego celem jest określenie najważniejszych zamierzeń osiąganych wspólnym 

wysiłkiem władz samorządowych, organizacji społecznych, mieszkańców i podmiotów gospodarczych.  

Strategia powinna przyczynić się do wzrostu atrakcyjności życia  gospodarczego, społeczno-

kulturalnego, zaktywizować społeczność lokalną oraz zwiększyć jej poczucie tożsamości z miejscem, 

które zamieszkują – ich Małą Ojczyzną. Najważniejszym celem Strategii jest jednak poprawa 

warunków życia mieszkańców. Opracowanie tego dokumentu pozytywnie wpłynie na planowanie 

rozwoju gminy, jak również ułatwi codzienną działalność i podejmowanie decyzji przez władze gminy. 

Strategia stanowi ponadto cenne źródło informacji dla potencjalnych przyszłych inwestorów o  

zakładanych przez gminę kierunkach rozwoju.  

II. Partycypacyjny charakter Strategii 
Z uwagi na wielowymiarowość i wielopodmiotowość  Strategii,  do udziału w jej opracowaniu 

zaproszono przedstawicieli władz lokalnych, radnych, pracowników Urzędu Gminy Olszanka, 

mieszkańców Gminy, przedstawicieli placówek oświatowych , przedsiębiorstw, rolników oraz 

reprezentantów lokalnych organizacji pozarządowych.  

Przy opracowaniu Strategii,  sporządzona została Ankieta, skierowana do mieszkańców Gminy w celu 

uzyskania opinii na temat obecnego funkcjonowania Gminy w różnych sferach społeczno-

gospodarczych oraz wskazania najważniejszych problemów i przyszłych potrzeb Gminy.  Ankieta 

została opublikowana na stronie internetowej Gminy oraz rozpowszechniona wśród mieszkańców 

poszczególnych Sołectw Gminy .  W badaniu ankietowym wzięło udział 4,78 %  mieszkańców Gminy, 

łącznie wypełnionych zostało 236 ankiet. Wnioski z badania ankietowego zostały uwzględnione 

głównie w Diagnozie społeczno-gospodarczej oraz Analizie SWOT.  
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III. Diagnoza społeczno-gospodarcza 

1. Położenie i uwarunkowania geograficzne  Gminy 
 

Gmina Olszanka położona jest w zachodniej części województwa opolskiego.  Graniczy od strony 

północnej z Gminą Skarbimierz, od wschodu z Gminą Lewin Brzeski, od południowego wschodu z 

Gminą Niemodlin, od południa z Gminą Grodków i od zachodu z Gminą Wiązów.  Położona jest w 

powiecie brzeskim , na terenie historycznej Ziemi Brzeskiej, w połowie drogi pomiędzy Opolem i 

Wrocławiem. W skład Gminy wchodzi 10 miejscowości stanowiących 10 Sołectw (jednostek 

pomocniczych Gminy). Powierzchnia Gminy wynosi 92,77 km² i stanowi 0,98% powierzchni 

województwa opolskiego.  

Gmina leży na obszarze makroregionu Niziny Śląskiej, na pograniczu dwóch jednostek 

mezoregionalnych – Równiny Wrocławskiej, w mikroregionie Równiny Grodkowskiej – obejmuje cały 

obszar za wyjątkiem jej najbardziej południowej części. Stanowi płaską równinę wodno – lodowcową 
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i częściowo moreny dennej, pokrytej warstwą utworów lessowych i lessopodobnych oraz Doliny Nysy 

Kłodzkiej – obejmującą południowy fragment gminy. Stanowi płaskodenną, rozległą formę doliny z 

systemem teras zalewowych z pokrywami madowymi. 

 

Pod względem morfologicznym obszar gminy cechuje płaskorówninna rzeźba terenu. Podłoże 

geologiczne terenu stanowią skały krystaliczne proterozoiku. Najważniejszą formą decydującą o 

budowie geologicznej większości terenów gminy są osady czwartorzędowe. Budowa geologiczna tego 

obszaru sprzyja występowaniu piasków, żwirów, lessów i glin lessopodobnych. 

Gmina położona jest w całości w dorzeczu rzeki Odry. Głównymi rzekami na terenie gminy są Nysa 

Kłodzka, Potok Pępicki i Potok Przyleski oraz ciek Sadzawa. 

W okolicach wsi Pogorzela i Czeskiej Wieś występują niewielkie „oczka” wodne. Wody podziemne na 

terenie gminy reprezentowane są przez wody przypowierzchniowe, gruntowe i wgłębne. 

 

Warunki klimatyczne gminy są ciepłe i umiarkowane. Średnia temperatura w okresie wegetacyjnym 

wynosi 14,5C. Budowa geologiczna gminy sprzyja występowaniu surowców pospolitych, głównie 

piasków i żwirów, lessów i glin lessopodobnych. 
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Sołectwa Gminy Olszanka 
Lp. Nazwa Sołectwa Powierzchnia w ha  

1. Czeska Wieś   794,63 

2. Gierszowice   582,77 

3. Jankowice Wielkie 1426,63 

4. Janów   728,58 

5. Krzyżowice 1092,41 

6. Michałów   928,32 

7. Obórki   879,45 

8. Olszanka   454,08 

9. Pogorzela   861,33 

10. Przylesie 1529,31 

 Ogółem  9277,51 

Źródło: dane własne Urzędu Gminy 
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2. Ludność  
 

Gmina, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku,  liczy 4935 mieszkańców. Ich korzenie sięgają 

głównie Kresów Wschodnich (Wołyń, Tarnopol, Lwów) ,  Polski Centralnej oraz Pogórza Karpackiego. 

Gęstość zaludnienia w Gminie na koniec 2015 roku wynosiła 53,2 osób  /km². 

 

Liczba mieszkańców Gminy w poszczególnych miejscowościach  w latach 2013-2015 

Miejscowość  Mieszkańcy Gminy Olszanka 

31 grudzień  2013 rok 31 grudzień 2014 rok 31 grudzień 2015 rok 

Czeska Wieś 403 403 404 

Gierszowice 360 364 361 

Jankowice Wielkie 779 783 774 

Janów 294 288 287 

Krzyżowice 554 565 559 

Michałów 503 502 487 

Obórki 302 277 286 

Olszanka 454 450 440 

Pogorzela 563 558 568 

Przylesie 771 772 769 

Ogółem 4983 4962 4935 

Źródło: dane własne Urzędu Gminy 
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Liczba mieszkańców Gminy według wieku w latach 2013-2015 

 0-17 
Wiek przedprodukcyjny 

18-59/64 
wiek produkcyjny 

60/65+ 
wiek poprodukcyjny 

2012 rok 972 3222 824 

2013 rok 952 3186 847 

2014 rok 936 3160 869 

2015 rok 930 3122 885 

 Źródło: dane własne Urzędu Gminy 

 

Liczba mieszkańców Gminy z podziałem na płeć w latach 2013-2015 

Miejscowość  2013 rok 2014 rok 2015 rok 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

Czeska Wieś 192 211 190 213 190 214 

Gierszowice 171 189 173 191 174 187 

Jankowice Wielkie 398 381 400 383 394 380 

Janów 138 156 134 154 132 155 

Krzyżowice 290 264 296 269 292 267 

Michałów 259 244 259 243 249 238 

Obórki 150 152 140` 137 148 138 

Olszanka 217 237 217 233 210 230 

Pogorzela 290 273 283 275 288 280 

Przylesie 387 384 388 384 388 381 

Ogółem 2492 2491 2480 2482 2465 2470 

Źródło: dane własne Urzędu Gminy 

 

Liczba urodzeń  i zgonów w latach 2013-2015 

 

Miejscowość 2013 rok 2014 rok 2015 rok 

Urodzenia  Zgony Urodzenia Zgony Urodzenia Zgony 

Czeska Wieś 7 4 3 4 4 3 

Gierszowice 3 1 2 5 7 6 
Jankowice Wielkie 6 9 10 5 6 6 

Janów 2 2 6 4 3 1 

Krzyżowice 3 4 3 2 8 1 

Michałów 6 4 5 2 2 6 

Obórki 2 2 2 2 4 5 

Olszanka 3 2 3 4 1 4 

Pogorzela 3 10 5 7 10 3 

Przylesie 2 9 7 13 10 10 

Ogółem 37 47 46 48 55 45 

Źródło: dane własne Urzędu Gminy 
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3. Ochrona środowiska  

3.1. Gospodarka wodno-ściekowa. 
Gmina położona jest w dorzeczu Odry w obszarze pozostającym w zlewniach II rzędu rzek Nysa 

Kłodzka i Oława. Podstawowa sieć hydrograficzną stanowi dopływ do kanału Nysa-Oława, rzeka 

Przyleski Potok oraz Potok Ptakowicki uchodzący do Kanału Wodociągowego oraz sam Kanał łączący 

ujęcie wody przy jazie na rzece Nysie Kłodzkiej z przepompownią w Michałowie. 

Badania stanu czystości wód powierzchniowych na terenie gminy Olszanka prowadzone są w ramach 

monitoringu regionalnego na rzece Nysa Kłodzka w obrębie ujścia brzegowego, pracującego dla 

potrzeb zaopatrzenia aglomeracji wrocławskiej w wodę pitną, w punkcie pomiarowym w Michałowie 

oraz w Krzyżowicach. Badania stanu czystości wód wskazują na utrzymywanie  się  ich czystości w 

granicach dopuszczalnych norm dla zanieczyszczeń fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.  

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną na terenie Gminy Olszanka są czwartorzędowe wody 

podziemne, z tego względu ich skład jakościowy  jest istotnym czynnikiem, który musi być brany pod 

uwagę przy ocenie stanu środowiska na terenie Gminy. 

Na terenie Gminy są systematycznie przeprowadzane  badania jakości wód, wskazujące  na ogólną 

podwyższona zawartość związków żelaza i manganu, co skutkuje koniecznością prowadzenia 

zabiegów uzdatniających dla celów pitnych. Pod względem bakteriologicznym jakość wód nie budzi 

zastrzeżeń.  

Gmina Olszanka jest zwodociągowana i skanalizowana. Występują jednak tereny związane z nowym 

budownictwem jednorodzinnym wymagające przeprowadzenia dodatkowych inwestycji w zakresie 

ich skanalizowania bądź zwodociągowania. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy odbywa się ze 

stacji uzdatniania wody w Gierszowicach, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji w Brzegu (zasilającej miejscowości Olszanka, Pogorzela, Gierszowice, Krzyżowice, Janów) 

oraz dwóch  stacji uzdatniania wody;  we wsi Michałów (zasilającego miejscowości Michałów i Czeską 

Wieś), ze stacji uzdatniania wody w  Jankowicach Wielkich, zaopatrującą w wodę miejscowości 

Jankowice Wielkie, Obórki, Przylesie. W chwili obecnej zarówno SUW Jankowice Wielkie jak i SUW 
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Michałów wymagają modernizacji w celu dostosowania ich do obowiązujących norm wody pitnej.  Na 

terenie miejscowości Olszanka znajduje się nieczynne ujęcie wody, nieeksploatowane obecnie ze 

względu na występowanie nadmiernej ilości azotanów. Dużym nieudogodnieniem dla mieszkańców 

jest cena woda, w którą Gmina zaopatruje się z PWIK w Brzegu.  

Ścieki sanitarne z miejscowości:  Gierszowice, Przylesie, Obórki, Olszanka, Pogorzela, Janów 

odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków Brzegu, natomiast z miejscowości: Czeska Wieś, 

Jankowice, Michałów odprowadzane są na oczyszczalnię w Ptakowicach, której właścicielem jest 

gmina Olszanka.  

Ocena poziomu rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie na podstawie 

przeprowadzonego badania ankietowego 

Stopień   rozwoju  Poziom rozwoju sieci wodociągowej 
w Gminie  -  % udzielonych 
odpowiedzi 

Poziom rozwoju sieci 
kanalizacyjnej w Gminie - % 
udzielonych odpowiedzi  

Bardzo dobry 22,5 29,7 

Dobry 39,8 37,7 

Średni 22,5 21,2 

Słaby 10,6 6,8 

Bardzo słaby 4,6 4,6 

 

3.2. Gospodarka odpadami.  
 

Na terenie Gminy Olszanka funkcjonuje sprawnie zorganizowany system odbioru, transportu i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Obejmuje 

zbiórkę odpadów w systemie kontenerowym i workowym. Odbierane są następujące frakcje 

odpadów:  w kolorze zielonym - do zbiórki szkła; w kolorze żółtym - do zbiórki tworzyw sztucznych, 

papieru i tektury, puszek aluminiowych; w kolorze brązowym - do zbiórki odpadów ulegających 

biodegradacji, w kolorze czarnym – do zbiórki pozostałości po segregowaniu (odpady zmieszane) oraz 

inne odpady tj. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, opony, chemikalia, materiały 

budowlane i  rozbiórkowe, materiały wielkogabarytowe, zużyty sprzęt agd i TV. 

Odpady zmieszane z terenu Gminy Olszanka trafiają na instalację mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania w Opolu, natomiast odpady segregowane:  na linię do segregacji odpadów, zakładu 

paliw alternatywnych, do recyklingu, na  linię do kruszenia gruzu a także na kompostownię  

odpadów.  

Odbiór odpadów prowadzony jest wg opracowanego harmonogramu odbioru odpadów. 

Obecnie, odbierającym odpady z zamieszkałych posesji z terenu Gminy Olszanka jest 

Przedsiębiorstwo Remondis Opole Sp. z .o.o., posiadająca wszystkie niezbędne zezwolenia 

pozwalające na  odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. 

W obrębie Sołectwa  Obórki  znajduje się gminne składowisko odpadów , wybudowane w latach 

1990-1991 , które obecnie jest w fazie rekultywacji.  

Na terenie Gminy występują nieliczne dzikie wysypiska śmieci, wymagające ciągłego monitoringu i 

likwidacji. 
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Ocena systemu segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców 

 

 

3.3. Przyroda. 
 

Lasy oraz  zadrzewienia i zakrzaczenia na terenie Gminy stanowią 6,63%  jej obszaru. W porównaniu 

ze wskaźnikiem lesistości województwa, jest to obszar bardzo mały. Lasy występują w postaci 

niewielkich powierzchni otoczonych terenami użytkowanymi rolniczo. 

Pod względem żyzności i wilgotności siedliska wyodrębnia się cztery typy lasu: 

- las mieszany świeży, 
- las świeży, 
- las wilgotny, 
- las łęgowy. 
 

W Gminie znajdują się dwa większe kompleksy leśne: 

- Przylesie , w obrębie którego znajduje się 17 ha rezerwat przyrody ”Przylesie”, położony w 
dorzeczu Odry pomiędzy Przyleskim Potokiem, a Gnojną, które są odnogami większych cieków, tj 
Psarskiego i Oławy, te z kolei stanowią dopływy rzeki Odry. Gleby rezerwatu należą do dwóch 
działów gleb: autogenicznych i hydrogenicznych. Drzewostan występujący w rezerwacie jest 
zróżnicowany w zależności od typu siedliska. W jednym przypadku jest on miejscami 
dwupiętrowy, gdzie w górnym piętrze dominuje dąb szypułkowy, w dolnym grab zwyczajny, 
jesion wyniosły i klon jaworowy, w innym miejscu teren rezerwatu porasta jednopiętrowy 
drzewostan olchowy i jesionowy z nalotami klonu i jaworu. Na uwagę zasługuje ponad 200-letni 
drzewostan dębowy, który stanowi rzadkość na skalę kraju. 

- Michałów : kompleks leśny leżący nad Nysą Kłodzką należący do Obszaru Natura 2000. Głównym 
celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim 
jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej. Na terenie Michałowa znajduje się duży 

24,20% 

42,40% 

23,70% 

7,60% 

2,10% 

Poziom zadowolenia mieszkańców z systemu segregacji 
odpadów komunalnych 

bardzo dobrze dobrze średnio słabo bardzo słabo
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kompleks leśny z dominującymi gatunkami: dęby, jesiony, olchy, brzozy, lipy, w tym znaczna 
część to 150 letnie drzewostany dębowe. 

Gmina posiada dwa parki, uznane za zabytki kultury. Są to:  

- Park podworski w Obórkach, założony prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Występuje w nim 
14 gatunków drzew, na które składa się 169 egzemplarzy. Dominującym gatunkiem są lipy 
drobnolistne w wieku ok.130 lat. Park usytuowany jest w obszarze rolnym w sąsiedztwie 
zabudowań folwarku. 

- Park przypałacowy w Janowie – położony przy szosie biegnącej z Łosiowa do Olszanki. Znajduje 
się w nim 17 gatunków drzew i 5 gatunków krzewów. Najciekawsze z nich to kasztan jadalny i dąb 
szypułkowy. Większość drzew liczy ponad 80 lat, natomiast najstarsze z nich ok. 120-180 lat. 

Fauna w gminie Olszanka jest typowa dla położenia geograficznego, zdominowana jest przez gatunki 

zwierząt polno – łąkowych, a także  występują  sporadycznie dziki, sarny oraz rzadkie gatunki typowe 

dla wnętrza lasu: bocian czarny, dzięcioł oraz gatunki wodno- błotne obszaru Natura 2000. 

Oprócz formacji leśnych istotnym elementem uzupełniającym i różnicującym dany obszar są użytki 

zielone, stanowiąc 4,66 % ogółu powierzchni Gminy. Terenami dominującymi są grunty orne 

intensywnie użytkowane rolniczo, stanowiące 79,97% powierzchni Gminy. W ich obrębie do 

najcenniejszych elementów przyrodniczych zaliczyć należy zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne, a 

także  układy zieleni  przydrożnej oraz obudowy biologicznej cieków. Pełnią one funkcje ekologiczne, 

krajobrazowe i ochronne. Ekosystemy łąkowe wraz z ekosystemami leśnymi i zadrzewienia-tworzą 

mozaiką o dużym znaczeniu  biocenotyczno-środowiskowym i stanowią element urozmaicający 

krajobraz. Szczególną rolę w krajobrazie  pełnią także stawy śródpolne, które zwiększają 

bioróżnorodność silnie przekształconych terenów rolniczych, a także są odbiornikami znoszonych 

przez wodę z powierzchni gleb biogenów. Na terenie gminy w dolinie Nysy Kłodzkiej występują także 

zarastające zbiorniki wodne starorzeczy, które są ostają gatunków wodno-błotnych. 

4. Gospodarka Gminy 

4.1. Rolnictwo. 
 

Położenie Gminy w zachodniej części województwa opolskiego, w której z uwagi na warunki 

naturalne środowiska przyrodniczego, jego zasobów o dotychczasowego sposobu ich wykorzystania 

oraz tradycje gospodarcze regionu, sprawia, że dominującą funkcją w Gminie jest rolnictwo.  

Na obszarze Gminy występują gleby: brunatne, bielicowe i pseudobielicowe, czarne ziemie, mady na 

podłożu madowo-piaszczysto-gliniastym i gliniastym. Analiza struktury typologicznej i rodzajowej 

gleb wykazuje, że Gmina posiada gleby bardzo dobre i dobre, głównie pszenne i pszenno-buraczane. 

Stąd też Gminę charakteryzuje głównie gospodarka rolna. Użytki rolne zajmują  ogółem 8064 ha i 

stanowią 86,92% powierzchni Gminy. 

Wysoka  kultura agrotechniczna  stosowana przez rolników, sprawia, że plony osiągane w uprawie 

zbóż i rzepaku są bardzo wysokie. 

Na terenie Gminy nadal funkcjonują duże jednostki organizacyjne, zajmujące się głównie produkcją 

rolną. Zaliczyć do nich należy: Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne w Jankowicach Wielkich i Przylesiu, 

Gospodarstwo Rolne w Jankowicach Wielkich/ dawny PGR/, Spółkę ROLA, Spółkę AGROLA , Zakład 

Rolno-Usługowy w Janowie.  
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Struktura gospodarstw rolnych w Gminie według powierzchni  

Gospodarstwa 
rolne 

Powierzchnia gospodarstwa rolnego w hektarach 

Do 1 ha  Od 1,0001 ha  
do 10 ha 

Od 10,0001 ha 
do 30 ha 

Od 30,0001 ha 
do 100 ha  

Powyżej 100 ha 

 
Osoby fizyczne 

730 406 121 22 3 

 
Osoby prawne 

5 6 8 3 4 

Ogółem 735 412 129 25 7 

Źródło: dane własne Urzędu Gminy 

 

Ocena warunków do prowadzenia działalności rolniczej w Gminie na podstawie przeprowadzonego 

badania ankietowego 

 

 

4.2. Działalność gospodarcza.  
 

Ze względu na swoją funkcję rolniczą, działalność usługowa i produkcyjna w Gminie ma formę 

rozproszoną.  Głównie występują różnorodne formy działalności gospodarczej z ukierunkowaniem na 

handel i podstawowe usługi dla ludności. Ich ilość i forma jest niewielka w porównaniu do innych 

sąsiednich gmin. Stąd również na obszarze Gminy występuje  bezrobocie.  Z analizy danych 

pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu wynika, że poziom bezrobocia w Gminie ma 

tendencje spadkowe. Szczegółowe dane na temat liczby osób bezrobotnych przedstawiają tabele 

zawarte w pkt.  4.3 Strategii. Dominującą liczbę zakładów produkcyjnych i usługowych zajmują firmy 

rolnicze, zatrudniające najwięcej osób ( Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, Zakłady Rolne, firmy 

zaopatrujące rolników w środki ochrony roślin i nawozy ) . Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 

roku , na terenie Gminy działalność gospodarczą prowadzi 44 osób prawnych  oraz 250 osób 

fizycznych.  

 

 

10,60% 

24,60% 

34,70% 

20,30% 

9,70% 

 % wskaźnik oceny mieszkańców 

bardzo dobre dobre średnie słabe bardzo słabe
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Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych – osób fizycznych   prowadzących działalność na 

terenie Gminy 

Lata 2013-2015 
 

Liczba podmiotów wg. stanu na dzień 31 
grudnia 

2013 rok 252 

2014 rok 260 

2015 rok 250 

Źródło: dane własne Urzędu Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy 

Lata 2013-2015 Liczba osób prawnych wg. stanu na dzień 31 
grudnia 

2013 rok 40 

2014 rok 40 

2015 rok 44 

Źródło: dane własne Urzędu Gminy 

 

 

 

 

 

21,20% 

78,80% 

Zarejestrowane podmioty gospodarcze - osoby fizyczne  z 
podziałem na płeć. Stan na 31 grudnia 2015 rok 

Kobiety

Mężczyźni
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Liczba wpisów do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

według sekcji działalności gospodarczej 

 

 

Ocena poziomu rozwoju sieci usług, ocena warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 

Gminie oraz ocena atrakcyjności inwestycyjnej Gminy na podstawie przeprowadzonego badania 

ankietowego wśród mieszkańców 

 

Skala ocen  Poziom rozwoju sieci 
usług na terenie Gminy 
(handel, zakłady 
usługowe) -  % 
udzielonych 
odpowiedzi 

Warunki do prowadzenia 
działalności produkcyjnej 
(udogodnienia dla 
przedsiębiorców, dostęp do 
informacji na temat 
zakładania własnej 
działalności gospodarczej)- % 
udzielonych odpowiedzi  

Ocena atrakcyjności 
inwestycyjnej w Gminie - 
% udzielonych 
odpowiedzi  

Bardzo dobry 5,1 3,4   4,2 

Dobry 15,3 17,4 15,7 

Średni 40,7 36,0 27,5 

Słaby 27,5 30,9 31,8 

Bardzo słaby 11,4 12,3 20,8 
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Najczęściej występujące sekcje działalności gospodarczej  
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4.3. Bezrobocie. 
 

Liczba osób bezrobotnych w Gminie , Powiecie i Województwie  w latach 2013-2015 

Rok  2013 2014 2015 

Kategoria  Gmina  Powiat 
Brzeski  

Województwo 
Opolskie 

Gmina  Powiat 
Brzeski 

Województwo 
Opolskie 

Gmina  Powiat 
Brzeski 

Województwo 
Opolskie 

Bezrobotni 
ogółem: 

350 6905 51636 266 5055 42361 196 4016 36203 

kobiety 182 3604 27040 129 2656 22269 114 2223 19766 

% udział 
kobiet  

52 52,19 52,37 48,50 52,54 52,57 58,16 55,35 54,60 

mężczyźni 168 3301 24596 137 2399 20092 82 1793 16437 

% udział 
mężczyzn 

48 47,81 47,63 51,50 47,46 47,43 41,84 44,65 45,40 

długotrwale 
bezrobotni 

183 3616 26325 150 2948 23583 107 2114 19268 

% udział 
długotrwale 
bezrobotnych 

52,29 52,37 50,98 56,39 58,32 55,67 54,59 52,64 53,22 

bezrobotni 
powyżej 50 r. 
życia 

85 1941 14081 83 1695 12894 66 1391 11444 

%udział 
bezrobotnych 
powyżej 50 
roku życia 
 

24,29 28,11 27,27 31,20 33,53 30,44 33,67 34,64 31,61 

bezrobotni 
do 25 roku 
życia  

71 1078 9301 37 564 6415 25 471 5079 

% udział 
bezrobotnych 
do 25 roku 
życia  

20,29 15,61 18,01 13,91 11,16 15,14 12,76 11,73 14,03 

Źródło : dane PUP Brzeg 
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Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

w latach 2011-2014 w Gminie , Powiecie i Województwie 

 

Jednostka 
terytorialna 

ogółem mężczyźni kobiety 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

% % % % % % % % % % % % 

POLSKA 8,0 8,7 8,8 7,5 7,1 8,0 8,2 6,9 9,0 9,4 9,5 8,2 

OPOLSKIE 7,2 7,9 7,9 6,6 6,3 7,2 7,2 5,9 8,3 8,6 8,8 7,3 

Powiat brzeski 10,5 10,6 11,8 8,7 8,9 9,6 10,6 7,7 12,3 11,8 13,1 9,8 

Olszanka  10,1 10,5 11,0 8,2 8,0 8,7 9,5 7,5 12,7 12,7 12,8 9,2 

Źródło: dane GUS 
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2013 rok 2014 rok 2015 rok

Kobiety 182 129 114

Mężczyźni 168 137 82

Liczba bezrobotnych w Gminie z podziałem na płeć 

Kobiety Mężczyźni
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Możliwość zatrudnienia na terenie Gminy jest niewielka z uwagi na zbyt małą liczbę działających 

podmiotów gospodarczych, co potwierdzają informacje przekazane przez ankietowanych 

mieszkańców Gminy 

 

 

 

 

 

 

Kraj Województwo Powiat Gmina

2011 8 7,2 10,5 10,1

2012 8,7 7,9 10,6 10,5

2013 8,8 7,9 11,8 11

2014 7,5 6,6 8,7 8,2
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% udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności 
w wieku produkcyjnym w latach 2011-2014 

2011 2012 2013 2014

3% 3,40% 

19,90% 

33,90% 

39,80% 

Ocena możliwości zatrudnienia na terenie Gminy  

bardzo dobrze dobrze średnio słabo bardzo słabo
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5. Infrastruktura 

5.1. Drogi i ciągi piesze. 
 

Na terenie Gminy wyróżnia się następujące rodzaje dróg: 

 

- drogi krajowe, w tym autostrada, 
- drogi wojewódzkie, 
- drogi powiatowe, 
- drogi gminne. 
 

Przez teren Gminy przebiega autostrada A-4 Zgorzelec-Medyka, której długość na terenie Gminy 

wynosi 12,52 km. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 401 znajduje się węzeł autostradowy 

„Przylesie”. 

Długość jedynej drogi krajowej Nr 42- przebiegającej przez teren Gminy wynosi 1,1km. 

Przez Gminę przebiegają trzy drogi wojewódzkie, stanowiące trzon układu komunikacyjnego. Są to 

drogi Nr 401, 458, 462, których łączna długość na terenie Gminy wynosi 31 km. 

Długość  dróg powiatowych, przebiegających przez teren Gminy wynosi 20,72 km. 

Uzupełnieniem sieci dróg układu podstawowego są drogi gminne, których łączna długość wynosi 

59,92 km. Ułatwiają one połączenia pomiędzy sołectwami oraz umożliwiają dojazdy do pól, łąk, 

pastwisk i lasów. W każdej miejscowości Gminy występuje szereg dróg wewnętrznych i osiedlowych, 

które usytuowane są w obrębie istniejących siedlisk oraz nowopowstających osiedli. Ponadto w 

obrębie każdej miejscowości występują drogi dojazdowe do gruntów rolnych i tzw. drogi polne. Stan 

dróg, zarówno wojewódzkich,  powiatowych jak i gminnych jest niezadawalający. Ciągi piesze 

znajdujące się przy drogach wojewódzkich i powiatowych  są w dużej części w bardzo złym stanie lub 

w ogóle nie zostały wybudowane.  

 

Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego należy stwierdzić, że stan dróg oraz obecny 

stan małej infrastruktury drogowej  (ciągi piesze) w Gminie został oceniony negatywnie przez większą 

część mieszkańców. 

 

  

 

1,30% 8,50% 

30,50% 

33,50% 

26,30% 

Ocena stanu dróg w Gminie na 
podstawie badania ankietowego   

bardzo dobry

dobry

średni

słaby

bardzo słaby
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5.2.  Oświetlenie uliczne. 
 

 
Stan sieci średnich oraz niskich napięć jest dobry i pokrywają one w obecnej chwili istniejące 
zapotrzebowanie.  
W Gminie Olszanka zabudowanych jest obecnie 584 opraw oświetlenia ulicznego, z czego 535 
eksploatowanych jest przez TAURON Dystrybucja S.A.  
W 2015r. wykonano modernizację oświetlenia ulicznego. Wymieniono oprawy z rtęciowych na 
sodowe, dobudowano 50 nowych opraw oraz dobudowano ponad 2 km przewodu oświetleniowego i 
kabla. Zostało wymienionych także około 80% wysięgników, bezpieczników i przewodów zasilających 
oprawy.  

Mieszkańcy Gminy, w badaniu ankietowym, wysoko ocenili poziom rozbudowy infrastruktury 
oświetlenia ulicznego.  

 

 

5.3. Stawy i zbiorniki wodne, rowy. 
 

W dużej części miejscowości Gminy usytuowane są zbiorniki i stawy wodne. Większość z nich pełniła   

kiedyś funkcje retencyjne we wsi lub w jej obrębie. Znaczna część zbiorników wewnątrz miejscowości 

została zasypana w latach pięćdziesiątych minionego stulecia, natomiast te, które pozostały pełnią 

nie tylko funkcje retencyjne ale również funkcje zbiorników przeciwpożarowych oraz w części funkcje 

0,40% 

20,30% 

35,20% 
31,40% 

12,70% 

Ocena stanu małej infrastruktury 
drogowej w Gminie na podstawie 

badania ankietowego 

bardzo dobry

dobry

średni

słaby

bardzo słaby

bardzo dobry; 25% 

dobry; 41,80% 

średni; 17,40% 

słaby; 13,60% 
bardzo słaby; 2,10% 

Stan infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie 
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rekreacyjną. W latach 2011-2013 wyremontowane zostały zbiorniki  położone w miejscowościach 

Pogorzela, Jankowice Wielkie i Przylesie. Część zbiorników usytuowana jest również poza obszarem 

zabudowanym, często w polach, pełnią one funkcje retencyjne oraz w części również rekreacyjne. 

Wymagają one również interwencji w formie remontów bądź zagospodarowania na cele rekreacyjno-

użytkowe. 

Na ternie Gminy znajduje się 97,3 km rowów melioracyjnych, których zadaniem jest odwodnienie pól 

uprawnych. Rowy stanowią własność Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej, a ich stan ciągle wymaga 

prac konserwacyjnych i remontowych.  

 

5.4. Gazyfikacja. 
 

Przez teren Gminy przebiega gazociąg relacji Zdzieszowice- Gać-Wrocław , stanowiący główną 

magistralę gazu ziemnego przebiegającego przez teren województwa opolskiego.  Gazociąg przebiega 

w granicach Gminy w obrębie miejscowości Gierszowice, Janów i Krzyżowice. W chwili obecnej 

Gmina nie jest zgazyfikowana, głównie ze względu na dotychczasowe zbyt małe zapotrzebowanie 

mieszkańców w zakresie zużycia gazu ziemnego. Nie mniej jednak, ze względów ekologicznych i 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń przy ogrzewaniu węglowym domów, mieszkańcy wskazują 

potrzebę podejmowania działań w zakresie gazyfikacji Gminy. 

 

6. Oświata i wychowanie 
 

Na terenie Gminy funkcjonują trzy Publiczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne  , dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Olszanka  oraz Publiczna Szkoła Podstawowa wraz z Oddziałem 

Przedszkolnym w Michałowie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w 

Częstochowie.   

Gmina prowadzi: 

1)  Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance,  w skład którego wchodzą: 

- Publiczne Gimnazjum w Olszance, obejmujące w swoim obwodzie wszystkie Sołectwa Gminy 

Olszanka, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszance, obejmująca swoim obwodem Sołectwa Olszanka, 

Pogorzela, Janów, Gierszowice, Krzyżowice, 

- Publiczne Przedszkole w Olszance (ośmiogodzinne), obejmujące swoim obwodem Sołectwa 

Olszanka, Pogorzela, Janów, 

- Publiczne Przedszkole w Krzyżowicach (pięciogodzinne), obejmujące swoim obwodem Sołectwa 

Krzyżowice i Gierszowice. 

2) Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich, w skład którego wchodzą: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jankowicach Wielkich, obejmująca swoim obwodem Sołectwa 

Jankowice Wielkie i Czeska Wieś, 

- Publiczne Przedszkole w Jankowicach Wielkich (ośmiogodzinne), obejmujące swoim obwodem 

Sołectwa Jankowice Wielkie i Czeska Wieś, 

- Oddział Przedszkolny w Czeskiej Wsi (pięciogodzinny), obejmujący swoim obwodem Sołectwo 

Czeska Wieś. 

3) Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu, w skład którego wchodzą: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przylesiu, obejmująca swoim obwodem Sołectwa Przylesie i Obórki, 

- Publiczne Przedszkole (ośmiogodzinne), obejmujące swoim obwodem Sołectwa Przylesie i Obórki. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa wraz z Oddziałem Przedszkolnym w Michałowie, prowadzona przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie  i finansowana przy udziale dotacji z 

budżetu Gminy, zapewnia edukację w zakresie szkoły podstawowej i wychowania przedszkolnego 

dzieciom z miejscowości Michałów. 

 

Gminna sieć szkół i przedszkoli w pełni zabezpiecza potrzeby mieszkańców w zakresie nauczania i 

wychowania przedszkolnego. Poszczególne obwody szkolne zabezpieczają naukę w Szkołach 

Podstawowych i Gimnazjum na obszarze całej Gminy;  

Gmina zapewnia dowozy do szkół i przedszkoli na terenie całej Gminy.  

Obsługę finansowo-administracyjną szkół i przedszkoli prowadzi powołana do tego jednostka - 

Gminny Zespół Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance zs. w Krzyżowicach. 

Bazę szkolną i przedszkolną stanowią głównie obiekty wybudowane do 1939 roku z wyjątkiem 

obiektu szkolnego w Olszance, który został wybudowany w roku 1969.  Obecnie w obiekcie znajduje 

się zarówno Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum. Obiekt posiada małą salę gimnastyczną, która nie 

zapewnia potrzeb Szkoły w zakresie rozwoju sportu, a tym samym wychowania fizycznego. Przy 

Szkole natomiast w roku 2012 wybudowane zostało boisko sportowe „Orlik” , które służy zarówno 

dzieciom szkolnym jak i klubom sportowym z terenu Gminy. Przy obiekcie Szkoły Podstawowej w 

Przylesiu, w 2008 roku wybudowano i oddano do użytku pełnowymiarową halę sportową wraz z 

zapleczem socjalnym, przy Szkole znajduje się również boisko wielofunkcyjne.   W miejscowości 

Jankowice Wielkie w obiekcie szkolnym znajduje się mała sala sportowa, w pełni nie zabezpieczająca 

potrzeby szkolne w zakresie wychowania fizycznego.  Istnieje potrzeba wykorzystania placu przy 

Szkole na budowę  boiska rekreacyjno-sportowego, z którego  będą mogły korzystać zarówno dzieci 

szkolne jak i miejscowa młodzież. Przedszkola usytuowane są w obiektach samodzielnych, a także w 

obiektach szkolnych czy innych budynkach pełniących różne funkcje, a  stanowiących własność Gminy  

lub innego podmiotu. W miejscowości Olszanka, Przedszkole usytuowane jest w oddzielnym budynku 

posiadającym miejsce  do zabawy na świeżym powietrzu. Przedszkole w Przylesiu usytuowane jest w 

obiekcie szkolnym i korzysta z infrastruktury szkolnej. Przedszkole w Krzyżowicach mieści się na 

parterze  Pałacu , będącego siedzibą innych jednostek  gminnych, natomiast Oddział Przedszkolny w 

Czeskiej Wsi mieści się w wydzielonej części obiektu wiejskiego ośrodka zdrowia, będącego 

własnością Gminy.  W miejscowości Jankowice Wielkie, Przedszkole usytuowane jest w obiekcie 

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, od której Gmina wydzierżawia pomieszczenia.  Obiekty szkolne i 

przedszkolne są sukcesywnie remontowane, mimo to,  część z nich wymaga modernizacji i remontów 

kapitalnych. 

Szkoły i Przedszkola wyposażone są w stopniu dostatecznym w niezbędne pomocy dydaktyczne i 

naukowe, niemniej jednak część z nich wymaga ciągłego doposażenia w sprzęt nowocześniejszy i 

dostosowany do wzrastających potrzeb edukacyjnych.   
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Liczba uczniów i nauczycieli w Szkołach Podstawowych 

 w latach 2013-2015 wg. stanu na dzień 30 września 

 

Szkoły 
Podstawowe  

Rok szkolny 2013/2014 
 

Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2015/2016 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
etatów 
nauczycieli 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
etatów 
nauczycieli 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
etatów 
nauczycieli 

Olszanka  104 6 10,33 119 7 8,99 138 8 9,11 

Jankowice 
Wielkie 

84 6 8,73 80 6 9,50 87 6 9,39 

Przylesie 58 5 7,89 46 4 60,56 49 4 6,33 

Michałów  25 6 8,79 
wraz z 

odziałem 
przedszkol. 

19 5 10,18 wraz 

z odziałem 
przedszkol. 

25 5 11,26 
wraz z 

odziałem 
przedszkol. 

Ogółem  271 23  264 22  299 23  

Źródło: dane własne Urzędu Gminy 

Liczba uczniów i nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Olszance  w latach 2013-2015  

wg. stanu na dzień 30 września 

Publiczne 
Gimnazjum  

Rok szkolny 2013/2014 
 

Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2015/2016 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
etatów 
nauczycieli 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
etatów 
nauczycieli 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
etatów 
nauczycieli 

Olszanka  
 

99 6 11,38 101 6 12,11 106 6 11,5 

Źródło: dane własne Urzędu Gminy 

 

3,40% 

29,70% 

43,60% 

14,80% 

8,50% 

Stan i jakość obiektów oświatowych w Gminie - na 
podstawie badania ankietowego 

bardzo dobry dobry średni słaby bardzo słaby
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Liczba wychowanków i nauczycieli w Publicznych Przedszkolach  i  Oddziałach Przedszkolnych  w 

Gminie Olszanka w latach 2013-2015 wg stanu na dzień 30 września 

 

Publiczne 
Przedszkole 
/Oddział  

2013 rok 2014 rok 2015 rok 
Liczba 
wychowanków 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
etatów 
nauczy
cieli 

Liczba 
wychowanków 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
etatów 
nauczy
cieli 

Liczba 
wychowanków 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
etatów 
nauczycieli 

Olszanka 51 2 2,08 51 2 2,08 44 2 2,08 

Krzyżowice 25 1 1,04 22 1 1,04 18 1 1,04 

Jankowice 
Wielkie 

29 2 2,04 33 2 2,04 25 1 2,00 

Przylesie 37 2 2,04 35 2 2,04 26 1 2,08 

Czeska 
Wieś 

15 1 1,04 13 1 1,04 11 1 1,00 

Michałów 25 1  33 2  22 2  

Ogółem  182   187   146   

Źródło: dane własne Urzędu Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

bardzo dobry 
5% 

dobry 
31% 

średni 
39% 

słaby 
17% 

bardzo słaby 
8% 

Ocena poziomu edukacji  (jakość kształcenia, dostępność 
dodatkowych zajęć dla uczniów, zajęcia wyrównawcze) na 

podstawie badania ankietowego wśród mieszkańców 
Gminy 
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7. Kultura 

7.1. Działalność kulturalna. 
Działalność kulturalna w Gminie oparta jest głównie na bazie świetlic i bibliotek wiejskich. 

Koordynacją wszystkich działań w zakresie kultury zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Olszance utworzony w 1996 roku i obecnie działa jako samorządowa instytucja kultury. Siedzibą 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest XIX wieczny Pałac w Krzyżowicach. W ramach swojej 

działalności Ośrodek Kultury jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez o zasięgu 

gminnym a także regionalnym. Rok rocznie na terenie Gminy odbywają się m.in.  Dożynki Gminne, 

Dzień Seniora, Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych, Konkursy Wielkanocne i Bożonarodzeniowe. 

Do imprez z dużą historią i tradycją należy zaliczyć Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej TOBIE 

POLSKO, organizowany cyklicznie  od 1996 roku. Ośrodek Kultury jest współorganizatorem 

Europejskich Targów Chłopskich w Krzyżowicach oraz imprez o charakterze sportowym 

organizowanych przez Ludowe Zespoły Sportowe Sekcji Sportów Siłowych w Pogorzeli.  Pod 

patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance działalność prowadzi Zespół wokalny 

GAUDII , skupiający wśród swoich członków osoby z zamiłowaniem śpiewaczym. W ramach zajęć 

edukacyjnych w świetlicach odbywają się zajęcia plastyczne, warsztaty edukacyjne,  a także zajęcia 

rekreacyjno-sportowe dla kobiet z terenu Gminy.  Poziom  różnorodnych form zajęć edukacyjno-

kulturalnych w pełni nie zabezpiecza potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania czasu 

wolnego, co wykazały przeprowadzone badania ankietowe.  

 

7.2. Świetlice wiejskie. 
 

W ośmiu miejscowościach Gminy, tj. w Janowie, Czeskiej Wsi, Gierszowicach, Michałowie, Pogorzeli, 

Przylesiu, Obórkach i Krzyżowicach usytuowane są świetlice wiejskie, również w Olszance funkcję 

świetlicy wiejskiej pełni obiekt szatniowo-rekreacyjny usytuowany na boisku sportowym w Olszance. 

Wszystkie obiekty świetlic są w miarę możliwości finansowych remontowane i wyposażane w 

niezbędny sprzęt i środki służące zaspakajaniu potrzeb mieszkańców, Ośrodka Kultury czy też 

organizacji społecznych działających w poszczególnych miejscowościach. Nie mniej jednak część 

obiektów jest w stanie przeciętnym i wymaga bądź remontu , bądź tez doposażenia. W miejscowości 

Jankowice Wielkie nie ma obiektu, który jest typową świetlicą wiejską, jednakże mieszkańcy 

korzystają z części świetlicy udostępnianej przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną. 

 

7.3. Biblioteki. 
 

Na terenie Gminy Olszanka działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna w Pogorzeli wraz z 

czterema Filiami w miejscowościach Michałów, Czeska Wieś, Przylesie i Krzyżowice.  Ich działalność 

odbywa się w strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance. Biblioteki 

usytuowane są w obiektach gminnych, głównie przy świetlicach wiejskich, z wyjątkiem Filii w 

Krzyżowicach, która usytuowana jest w Pałacu w Krzyżowicach.  Oprócz swojej podstawowej 

działalności związanej z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, Biblioteki są 

również animatorami życia kulturalnego organizując  między innymi lekcje biblioteczne, spotkania 

autorskie, wydarzenia rocznicowe. 
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Stan czytelnictwa w Gminie w latach 2013-2015 według stanu na dzień 31 grudzień 

 

Biblioteka/ 
miejscowość 

2013 rok 2014 rok 2015 rok 

Liczba 
woluminów 
ogółem 

Liczba 
czytel- 
ników 

Liczba 
wypożyczonych 
woluminów na 
zewnątrz 

Liczba 
woluminów 
ogółem 

Liczba 
czytel- 
ników 

Liczba 
wypożyczonych 
woluminów na 
zewnątrz 

Liczba 
woluminów 
ogółem 

Liczba 
czytel- 
ników 

Liczba 
wypożyczonych 
woluminów na 
zewnątrz 

Gminna 
Biblioteka 
Publiczna w 
Pogorzeli 
 

 
6299 

 
152 

 
2770 

 
6083 

 
156 

 
3216 

 
5516 

 
141 

 
3125 

Filia 
Biblioteczna 
w 
Michałowie 

 
4165 

 
110 

 
1110 

 
3804 

 
85 

 
800 

 
3628 

 
82 

 
815 

Filia 
Biblioteczna 
w Czeskiej 
Wsi 

 
4864 

 
119 

 
152 

 
4073 

 
111 

 
1345 

 
3869 

 
92 

 
1141 

Filia 
Biblioteczna 
w Przylesiu 

 
4846 

 
110 

 
2042 

 
4557 

 
103 

 
1313 

 
3104 

 
104 

 
1430 

Filia 
Biblioteczna 
w 
Krzyżowicach 

 
2731 

 
28 

 
322 

 
2592 

 
27 

 
571 

 
2409 

 
21 

 
125 

 
Ogółem 

22905 519 6396 21109 482 7245 18526 440 6636 

Źródło: dane własne Gminnej Biblioteki Publicznej 

 

Działalność kulturalno-edukacyjna Bibliotek w latach 2013-2015 

 

Biblioteka/ 
miejscowość 

Liczba wydarzeń kulturalno-edukacyjnych przeprowadzonych przez 
Biblioteki (spotkania autorskie, lekcje biblioteczne konkursy z 

czytelnikami, itp.) 

 
2013 rok 

 
2014 rok 

 
2015 rok 

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pogorzeli 

14 11 18 

Filia Biblioteczna 
w Michałowie 

11 17 18 

Filia Biblioteczna w 
Czeskiej Wsi 

14 27 4 

Filia Biblioteczna w 
Przylesiu 

7 
 

8 21 

Filia Biblioteczna w 
Krzyżowicach 

4 0 1 

 
Ogółem 

50 63 62 

Źródło: dane własne Gminnej Biblioteki Publicznej 

Id: C9CEDB72-35F0-4745-A3AA-FB9063818843. Podpisany Strona 29



30 
 

W wyniku sporządzonej  analizy SWOT oraz przeprowadzonego badania ankietowego, należy 

stwierdzić , że potrzeby mieszkańców w zakresie działalności kulturalnej są zabezpieczone na 

minimalnym poziomie. Mimo pozytywnej oceny liczby i stanu obiektów pełniących funkcję 

kulturalną, ankietowani wyraźnie wskazują braki w formach spędzania czasu wolnego, organizacji 

imprez i wydarzeń kulturalnych, a także w działalności świetlic wiejskich. W tabeli poniżej 

usystematyzowane są odpowiedzi ankietowanych na zadane pytania. 

 

Poziom 
oceny 

Ocena 
liczby 
obiektów 
pełniących 
funkcje 
kulturalne  

% 

Ocena jakości 
i ilości usług 
świadczonych 
przez obiekty 
kulturalne na 
terenie 
Gminy 
(świetlice 
wiejskie, 
biblioteki)  

% 

Ocena jakości 
i 
różnorodność 
wydarzeń 
kulturalnych i 
rozrywkowych 
na terenie 
Gminy 

% 

Oferta 
spędzania 
czasu 
wolnego dla 
dzieci 

% 

Oferta  
spędzania 
czasu 
wolnego dla 
młodzieży  

% 

Oferta 
spędzania 
czasu 
wolnego 
dla 
dorosłych 

% 

Oferta 
spędzania 
czasu 
wolnego 
dla 
Seniorów 

% 

bardzo 
dobra 

14,8 5,1 7,6 2,1 0,4 0,4 8,9 

dobra 34,7 23,7 20,3 16,1 8,9 11,4 11,4 

średnia 30,9 34,3 37,3 33,5 30,1 22,5 21,2 

słaba 13,6 26,3 25,8 29,7 36,4 32,2 30,5 

bardzo 
słaba 

5,9 10,6 8,9 18,6 24,2 33,5 28 

 

8. Dziedzictwo kulturowe 
 

8.1. Zabytki  
 

Gminę Olszanka zaliczyć można do terenów bogatych w zasoby dziedzictwa kulturowego. Świadczą o 

tym liczne stanowiska archeologiczne z różnych epok oraz zachowane zabytkowe obiekty. Gmina 

stanowi przykład rozwoju urbanistyki oraz zabudowy z przełomu XIX i XX wieku.  Ślady osadnictwa 

prehistorycznego udokumentowane są 43 znaleziskami o ściśle określonej lokalizacji, siedem z nich 

zostało wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego.  

Na terenie Gminy występują liczne zabytki ruchome i nieruchome: architektura, technika, zabytkowe 

układy zieleni i cmentarze. Ogółem na terenie Gminy znajduje się 525 obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków bądź ujętych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.  

Przez teren Gminy przebiega unikalny średniowieczny Szlak Polichromii Brzeskich. W kościołach w 

Pogorzeli, Krzyżowicach, Obórkach, Gierszowicach  występują unikalne średniowieczne polichromie 

ścienne odkryte głównie w latach sześćdziesiątych XX wieku. Stanowią one bardzo ważny element 

Szlaku, często odwiedzającego przez turystów.  
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Struktura obiektów zabytkowych na terenie Gminy 

 

 

Źródło: dane własne Urzędu Gminy na podstawie GEZ i WRZ 

  

8.2. Tradycje kulturowe 
 

Obszar Gminy jest zamieszkiwany przez ludność napływową głównie z Kresów Wschodnich, Pogórza 
Karpackiego, Polski Centralnej, która osiedliła się na tych terenach po II wojnie światowej. Wraz z 
przybyciem ludności, na terenie Gminy została zaszczepiona kultura, obyczaje i tradycje, które zostały 
przywiezione przez mieszkańców, stanowią o wartości ich korzeni i są kultywowane do dziś. Bez 
wątpienia ważnym elementem dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru są liczne imprezy, 
które powstały na terenie Gminy, a ich dalsza kontynuacja jest niezmiernie ważna dla młodego 
pokolenia. Zaliczyć do nich można: Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO w 
Olszance, Konkursy Wielkanocne, Dożynki wiejskie i gminne , Konkursy koron żniwnych. Bogate 
tradycje kulturowe są przyczynkiem do powstawania innych charakterystycznych dla obszaru imprez 
o zasięgu lokalnym i integrującym pokolenia, a także powstawania i działalności zespołów 
artystycznych propagujących walory kulturowe obszaru oraz dające możliwość aktywnego spędzania 
czasu wolnego. Kluczowym elementem, charakterystycznym dla tradycji obszaru są produkty lokalne, 
do których zaliczamy między innymi produkty kulinarne; napój kandybał, tradycyjne wędliny, owoce, 
warzywa, miody,  pierogi różnego rodzaju, gołąbki z kaszy gryczanej i ziemniaków, ciasta, zupy. 
Wyroby te cechuje przede wszystkim sposób ich przyrządzania przekazywany z pokolenia na 
pokolenie. Duże znaczenie dla mieszkańców Gminy mają również różnego rodzaju wyroby 
rękodzielnicze, które możemy podziwiać podczas imprez wiejskich i gminnych. Istotnym ogniwem 
promocji i ekspozycji zasobów są targi chłopskie, festyny, jarmarki, których organizacja na obszarze 
Gminy jest ważnym elementem nie tylko promocji, ale również bezpośredniej sprzedaży.  
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9. Ochrona zdrowia 
 

Podstawowa opieka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Olszanka realizowana jest na terenie Gminy 

przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  NOMAG-MED. Magiera i Gibki Lekarska Spółka 

partnerska, prowadzący działalność w Ośrodku Zdrowia w Olszance i w Czeskiej Wsi oraz 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „OMEGA- Łojewska Maria,  prowadzący działalność w 

Ośrodku Zdrowia w Przylesiu. Opieka stomatologiczna realizowana jest przez Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „SANMED” Liliana  Lejkowska – Olszewska, Paweł Olszewski z Grodkowa oraz 

przez DONI – COR spółka z o.o. z Brzegu. Gabinety stomatologiczne usytuowane są w obiektach 

Ośrodków Zdrowia.  

Na terenie Gminy funkcjonują dwa punkty apteczne ; w Olszance i w Przylesiu. Zaspakajają one 

bieżące potrzeby mieszkańców w zakresie zakupu podstawowych leków i medykamentów.  

Działalność w zakresie ochrony zdrowia prowadzona jest w pomieszczeniach stanowiących własność 

Gminy. 

Gmina nie realizuje zadań związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat trzech. 

W ramach profilaktyki alkoholowej , przeciwdziałania narkomani oraz  przemocy w rodzinie.  Gmina 

Olszanka  na mocy  porozumienia międzygminnego dotuje Punkt Pomocy Kryzysowej  prowadzony 

przez Gminę Brzeg. 

Dostęp do usług podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy, mieszkańcy oceniają na dobrym i 

średnim poziomie. Poniżej w formie graficznej przedstawiono opinię mieszkańców wyrażoną w 

badaniu ankietowym. 

 

 

 

 

 

bardzo dobry 
6% 

dobry 
29% 

średni 
33% 

słaby 
25% 

bardzo słaby 
7% 

Dostęp do usług ochrony zdrowia w Gminie (podstawowa 
opieka medyczna, apteki, stomatolog) 
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10. Pomoc społeczna 
 

Zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Olszance zs. w Krzyżowicach, powołany  Uchwałą Nr XIII/43/90 Gminnej Rady 

Narodowej w Olszance w dniu 26 kwietnia 1990 r.  Główne powody udzielania pomocy 

społecznej mieszkańcom Gminy, to: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność 

przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, zdarzenia losowe. 
 

 

 

Zakres udzielonej pomocy w latach 2013-2015 

Rodzaj świadczeń  Liczba rodzin/osób  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

2013 rok 2014 rok 2015 rok 
 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Zasiłki stałe 24 
 

43 19 32 20 37 

Zasiłki okresowe 65 
 

199 63 189 56 165 

Zasiłki celowe  
 

76 229 85 236 72 213 

Zasiłki celowe z 
programu 
dożywiania 

6 6 44 44 49 49 

Osoby 
przebywające w 
Domach Pomocy 
Społecznej 

 9  6  6 

Składki 
zdrowotne 

17 17 16 16 18 18 

Praca socjalna 167 501 
 

163 448 169 462 

Posiłki dla dzieci 
 

24 55 24 55 29 68 

Źródło: dane własne GOPS Olszanka 
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Finasowanie wybranych zadań pomocy społecznej w latach 2013-2015 
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 Ocena poziomu usług pomocy społecznej w Gminie przez 
mieszkańców na podstawie badania ankietowego 
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11. Sport i rekreacja. 
 

11.1. Sport 
 

Działalność sportowa w Gminie opiera się  na bazie Ludowych Zespołów Sportowych. Dominującą 

dyscypliną sportową , skupiającą największą liczbę uczestników , jest piłka nożna. W rozgrywkach 

ligowych biorą udział drużyny piłki nożnej Seniorów oraz Juniorów. Działalność Ludowych Zespołów 

w zakresie upowszechniania piłki nożnej odbywa się głównie w miejscowości Olszanka, Jankowice 

Wielkie i Przylesie. W Olszance działalność prowadzi również  szkółka piłkarska skupiająca wokół 

siebie młodzików. W miejscowości Pogorzela działalność prowadzi Ludowy Zespół Sportowy – Sekcja 

Sportów Siłowych, w której trenuje młodzież z terenu Gminy.  Dyscypliną jaką uprawiają członkowie 

tej Sekcji , jest wyciskanie sztangi klasycznym leżąc. Zawodnicy Sekcji odnoszą sukcesy w zawodach 

organizowanych na terenie Regionu i Kraju.  

Działalność sportowa opiera się głownie na bazie sportowej, będącej własnością Gminy. We 

wszystkich miejscowościach Gminy znajdują się boiska sportowe z nawierzchnią trawiastą, 

użytkowane przez Ludowe Zespoły Sportowe bądź Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance. Na 

boiskach. w  miejscowościach Przylesie, Jankowice Wielkie i Czeska Wieś znajdują się wybudowane w 

latach 1992-1996 szatnie sportowe, natomiast w miejscowości Olszanka znajduje się obiekty 

rekreacyjno-sportowy wybudowany w  2013 roku.  Na obiektach tych działalność  prowadzą głównie 

klubu piłki nożnej zrzeszone w Ludowych Zespołach Sportowych.  Również w miejscowości Olszanka, 

przy obiekcie szkolnym , w 2012 roku zostało wybudowane boisko wraz z zapleczem szatniowym w 

ramach Programu „Orlik” .  Gmina zatrudnia animatora sportu do prowadzenia zajęć sportowych dla 

dzieci i młodzieży na Orliku, prowadzi tu również zajęcia szkółka piłkarska dla młodzików.   

W miejscowości Pogorzela znajduje się sala sportów siłowych, wyposażona w sprzęt do ćwiczeń 

siłowych, użytkowana przez Sekcję Sportów Siłowych. 

Działające kluby sportowe – Ludowe Zespoły Sportowe finansowane są głównie z budżetu Gminy w 

formie dotacji przyznawanej w ramach otwartych konkurów ofert na realizację zadań w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Olszanka.  

Poziom rozwoju infrastruktury sportowej  w Gminie został wysoko oceniony przez ankietowanych 

mieszkańców, nie mniej jednak w części miejscowości Gminy występują braki w zakresie obiektów 

sportowych; boisko wielofunkcyjne  w Jankowicach Wielkich , hala sportowa w Olszance.  Średnio 

natomiast oceniony został  poziom oferty sportowej, skierowanej do dzieci i młodzieży. Obszar ten 

wymaga w kolejnych latach interwencji. 
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11.2. Rekreacja i wypoczynek. 
 

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku opiera się głównie na 

istniejącej obecnie infrastrukturze rekreacyjnej i wypoczynkowej. We wszystkich dziesięciu 

miejscowościach Gminy znajdują się tzw. „Zielone siłownie” – miejsca wydzielone i wyposażone w 

niezbędny sprzęt do ćwiczeń na świeżym powietrzu, z którego korzystają zarówno osoby młode jak i 

seniorzy.  W każdej miejscowości Gminy funkcjonują również ogólnodostępne place zabaw, które 

wykorzystywane są w okresie wiosenno-letnim przez rodziców z dziećmi.  Zarówno zielone siłownie 

jak i place zabaw usytuowane są głownie w centralnych miejscach wsi, co w istotny sposób wpływa 

na lepsze ich wykorzystanie. Istotną funkcję , związaną z rekreacją i wypoczynkiem mieszkańców 

bardzo dobry 
20% 

dobry 
39% 

średni 
27% 

słaby 
10% 

bardzo słaby 
4% 

Poziom rozwoju infrastruktury sportowej na terenie Gminy 
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9% 

Poziom oferty sportowej skierowanej do dzieci i młodzieży 
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pełnią również zagospodarowane miejsca przy zbiornikach wodnych w Pogorzeli i w Przylesiu oraz 

miejsca spotkań mieszkańców ( altany w Obórkach i w Olszance).  W części miejscowości Gminy 

istnieją nadal miejsca, w tym oczka i zbiorniki wodne, które wymagają zagospodarowania z 

przeznaczeniem na miejsca rekreacji i wypoczynku.  Rozwój infrastruktury służącej rekreacji 

wypoczynkowi został oceniony przez ankietowanych mieszkańców w 71,7 %  na poziomie bardzo 

dobrym i dobrym.  Tylko 1,7% ankietowanych uznało, że rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie 

jest bardzo słaby. 

 

12. Działalność organizacji i stowarzyszeń. 
 

12.1. Ochotnicze Straże Pożarne 
 

Zadania Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowane są głównie przez Ochotnicze 

Straże Pożarne. Obecnie na terenie Gminy, działalność prowadzi 6 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych; OSP Olszanka, OSP Przylesie, OSP Jankowice Wielkie, OSP Czeska Wieś, OSP Michałów 

oraz OSP Krzyżowice. Dwie jednostki; OSP Olszanka oraz OSP Przylesie zostały włączone do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.   

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych odbywa się głównie na mieniu Gminy – remizach 

strażackich, wyposażanych w miarę potrzeb i środków finansowych w niezbędny sprzęt ratowniczo-

gaśniczy.  Finansowanie jednostek odbywa się głównie przez Gminę w ramach realizacji zadań z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej.  Jednostki otrzymują również dotacje w ramach Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego-  jednostki OSP w Olszance oraz OSP w Przylesiu oraz dotacje na 

zakup doposażenia z Oddziału Wojewódzkiego Zarządu OSP.  

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy została poddana ocenie mieszkańców w 

ankiecie konsultacyjnej do Strategii. Ankietowani mieszkańcy wyrazili również swoje zdanie nt. stanu 

infrastruktury i wyposażenia jednostek OSP. Ocenę przedstawia poniższy wykres. 
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12.2. Stowarzyszenia Odnowy Wsi. 
 

 

Gmina Olszanka w roku 1997 przystąpiła do wojewódzkiego  Programu Odnowa Wsi, a tym samym 

trzy miejscowości Gminy; Pogorzela, Krzyżowice i Michałów rozpoczęły realizację Programu Odnowa 

Wsi w swoich miejscowościach. W kolejnych latach pozostałe miejscowości Gminy sukcesywnie 

przystępowały do wojewódzkiego Programu, co zaowocowało przede wszystkim powstawaniem 

stowarzyszeń wiejskich propagujących ideę Odnowy Wsi. W 1999 roku zostało utworzone pierwsze 

stowarzyszenie w miejscowości Krzyżowice pn.: „Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic”, a w kolejnych 

latach z inicjatywy mieszkańców powstawały kolejne organizacje ; w Pogorzeli, Olszance, 

Jankowicach  Wielkich, Przylesiu, Michałowie, Czeskiej Wsi, Gierszowicach, Janowie , Obórkach. 

Obecnie, poza  Towarzystwem Przyjaciół Michałowa , wszystkie organizacje aktywnie działają. 

Głównym celem działania tych organizacji jest aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich poprzez różnorodne formy działalności , w tym również zdobywanie środków z programów 

unijnych na budowę małej infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej. Oceny działalność organizacji 

wiejskich dokonali ankietowani mieszkańcy Gminy.  

działalność OSP stan infrastruktury i wyposażenia OSP

bardzo słabo 4,20% 8,10%

słabo 10,20% 19,90%
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13. Współpraca partnerska 
 

13.1 Współpraca z zagranicą  
 

Od roku 1997 Gmina Olszanka prowadzi aktywną współpracę z Gminą Altenkirchen w Niemczech i z 

Gminą Ceska Ves w Republice Czeskiej. Współpraca opiera się głównie na wymianie dzieci i młodzieży 

szkolnej, wymianie doświadczeń pomiędzy jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, 

stowarzyszeniami wiejskimi oraz samorządem. Partnerzy z Niemiec i Republiki Czeskiej uczestniczą w 

ważnych wydarzeniach  naszej Gminy, a wspólne spotkania przyczyniają się do pogłębienia wiedzy o 

naszych narodach i przyczyniają się do rozwoju Gmin Partnerskich w wolnej i zjednoczonej Europie.  

W 1997 roku  Gmina Olszanka podpisała  umowę o wzajemnym partnerstwie i współpracy z Gminą 
Związkową Altenkirchen w Niemczech.  

W 2005 roku  Gmina Olszanka podpisała  umowę o wzajemnym partnerstwie i współpracy z Gminą 
Ceska Ves w Republice Czeskiej. 

W 1999 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance podpisała umowę o wzajemnym 
partnerstwie i współpracy  Ochotniczych Straży Pożarnych Olszanka – Altenkirchen. 

W 2006 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeskiej Wsi podpisała umowę o wzajemnym 
partnerstwie i współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych Ceska Ves – Czeska Wieś. 

W 2009 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu podpisała umowę o partnerstwie i  
współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych Ostrużna – Przylesie.  

 
 

bardzo 
dobrze; 
18,20% 

dobrze; 33,50% 

średnio; 
27,10% 

słabo; 
19,10% 

bardzo słabo; 2,10% 

Ocena działalności organizacji i stowarzyszeń wiejskich na 
podstawie przeprowadznego  badania ankietowego wśród 

mieszkańców 

bardzo dobrze dobrze średnio słabo bardzo słabo
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13.2 Gmina w związkach i stowarzyszeniach. 

Od 1992 roku  Gmina jest członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego, który wspiera działania Gmin 
Opolszczyzny, szczególnie w zakresie oświaty, opieki społecznej, polityki finansowej i zaopatrzenia 
gmin w energię elektryczną.  

 W 2000 roku  Gmina przystąpiła do  Euroregionu PRADZIAD, wspierającego działania swoich 
członków w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań związanych m.in. ze 
współpracą z gminami pogranicza czeskiego. Od 2006 roku  - Gmina jest członkiem Stowarzyszenia 
„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” , działającego jako Lokalna Grupa Działania na terenie Gminy 
Olszanka, Lewin Brzeski i Skarbimierz, Oława, Grodków. Członkostwo Gminy w Stowarzyszeniu,  
pozwoliło na realizację wielu zadań inwestycyjnych w Gminie w zakresie budowy i modernizacji  
obiektów sportowo-rekreacyjnych i świetlic wiejskich oraz zadań związanych z organizacją imprez 
kulturalnych i organizacją zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum i Szkół Podstawowych z 
terenu Gminy. 
Od 2014 roku, Gmina wspólnie z innymi Gminami Powiatu Brzeskiego oraz Gminą Oława uczestniczy 

w działaniach na rzecz współpracy w ramach Subregionu  Brzeskiego. W roku 2015 sporządzona 

została wspólna Strategia Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020. Gminy dążą również do 

utworzenia sformalizowanego Partnerstwa Subregionu Brzeskiego. 

14.  Zarządzanie i finanse  
Sposób zarządzania Gminą wpływa bezpośrednio na możliwość realizacji zadań własnych Gminy oraz 
zadań zleconych lub powierzonych Gminie , a przede wszystkim realizacji  inwestycji oraz 
podejmowania różnego rodzaju działań mających wpływ  na poziom życia mieszkańców. Poniżej, w 
formie graficznej przedstawiono bieżącą działalność Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego  
z uwzględnieniem nakładów finansowych i sposobu finansowania najważniejszych zadań Gminy  w 
ostatnich pięciu latach.  
 

 
 
W latach 2011-2015 dochody i wydatki Gminy sukcesywnie wzrastały, przy czym w roku 2011 

wystąpił deficyt budżetowy. W latach 2012-2015 dochody Gminy były wyższe niż wydatki, co 

skutkowało nadwyżką budżetową z roku 2015.  
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Zadłużenie Gminy w roku 2011 wynosiło 5 099 741,00 zł  (38,86 %) i było efektem zaciągniętych 

kredytów i pożyczek m.in. na realizację inwestycji na terenie Gminy. Od 2013 roku zadłużenie 

zmniejszyło się , co przedstawia powyższy wykres i na koniec 2015 roku wyniosło 24,47%.  
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Z powyższego wykresu wynika, że największe środki budżetu Gminy w poszczególnych latach 

przeznaczane były na realizację zadań z zakresu oświaty. Zadania oświatowe pełnią istotną funkcję w 

Gminie, a subwencja oświatowa zabezpiecza ok. 58% faktycznych wydatków Gminy ponoszonych na 

realizację zadań oświatowych. 

 

IV. ANALIZA SWOT, NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY 
 

1. Analiza SWOT 
 

Analiza SWOT to podstawowe narzędzie i jedna z najbardziej popularnych metod przy tworzeniu 
strategii oraz sporządzenia  stanu, w jakim znajduje się Gmina. Służy ona porządkowaniu i 
segregacji informacji, stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów własnych i 
wpływu otoczenia, ułatwia też identyfikację problemów i określenie priorytetów rozwoju. Nazwa 
metody pochodzi od pierwszych liter angielskich słów, stanowiących jednocześnie pola 
przyporządkowania czynników mogących mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego – 
silne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse (opportunities) i zagrożenia (threats).  
  
Silne i słabe strony traktowane są jako czynniki wewnętrzne, natomiast szanse i zagrożenia jako 

czynniki zewnętrzne – umiejscowione w bliższym i dalszym otoczeniu Gminy.  

Analiza SWOT została przeprowadzona z udziałem grupy Liderów poszczególnych miejscowości 

Gminy, przedstawicieli organizacji, Sołtysów oraz radnych. Przy analizie SWOT wykorzystane 

zostały dane i wnioski wynikające z wypełnionych przez mieszkańców Gminy ankiet. 
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MOCNE  STRONY    SŁABE  STRONY  
 
Sfera środowiskowa , komunikacja  
 

 
Sfera środowiskowa, komunikacja  

- istniejące rezerwaty przyrody, 
- dogodne położenie na szlaku komunikacyjnym 
autostrady A-4, 
- skanalizowane i zwodociągowane wszystkie 
miejscowości Gminy, 
-wzrastająca świadomość ekologiczna, 
- dogodne położenia względem dużych aglomeracji 
(Wrocław, Opole), 
- bogate tradycje pracowitości i gospodarności 
mieszkańców, 
- wysoka kultura rolna –dobre gleby do produkcji rolnej, 
- istniejące działki pod zabudowę, 
- zorganizowany system odbioru odpadów, 
- przebiegająca przez teren Gminy linia kolejowa Brzeg-
Nysa, 
 

- niska aktywność gospodarcza poza rolnictwem, 
- słaba komunikacja autobusowa i kolejowa 
(przewozy pasażerskie), 
- niewystarczający dostęp do usług medycznych, 
- brak ścieżek rowerowych, 
- brak parkingów, 
- dewastacja starych obiektów, 
- brak zbiorników retencyjnych (Michałów), 
- słabe zalesienie, 
-degradacja trwałych użytków zielonych, 
- zły stan techniczny dróg dojazdowych do pół, 
- brak posterunku policji, 
- niska aktywność ludzi młodych, 
- wysoka emisja zanieczyszczeń w okresie zimowym, 
spalanie odpadów, 
- dzikie wysypiska, 
- zły stan techniczny kanalizacji burzowych 
 
 

Sfera gospodarcza i infrastruktura Sfera gospodarcza i infrastruktura 

- miejscowości gminy są zwodociągowane i 
skanalizowane, 
- dobra infrastruktura  oświetlenia ulicznego, 
- dobrze rozwinięte rolnictwo, dobre gleby do produkcji 
rolnej, wysoka kultura rolna, 
- występowanie terenów inwestycyjnych, 
- dobry stan dróg i chodników przy drodze wojewódzkiej 
(Michałów, Obórki, Jankowice Wielkie ), 
 
 

- zły stan dróg szczególnie gminnych i wewnętrznych 
– duża ich część na terenie Gminy wymaga remontu 
lub zmiany nawierzchni, 
- zły stan dróg i chodników przy drogach 
powiatowych, 
- niewystarczająco dobrze funkcjonująca 
infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – 
modernizacji wymaga SUW Jankowice Wielkie oraz 
modernizacja lub dobudowa sieci kanalizacyjnej w 
części gminy , szczególnie do nowych osiedli 
mieszkaniowych, 
- brak gazyfikacji na całym terenie Gminy, 
- niewielka ilość punktów obsługi rolnictwa (punkty 
skupu zbóż, sprzedaży środków ochrony roślin), 
- brak zakładów przemysłowych, 
- duże bezrobocie, 
- mała ilość usług dla ludności, 
- brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 
- zły stan techniczny sieci kanalizacyjnej, 
- brak stacji benzynowej, 
- zły stan części zbiorników wodnych, 
- nie w pełni zagospodarowane miejsca rekreacji i 
wypoczynku, 
- słaba sieć i infrastruktura melioracyjna (rowy, 
zbiorniki wodne) 

Sfera społeczno-kulturowa  Sfera społeczno-kulturowa 

Id: C9CEDB72-35F0-4745-A3AA-FB9063818843. Podpisany Strona 43



44 
 

- organizacje pozarządowe (stowarzyszenia wiejskie, OSP, 
LZS), 
- rozwinięta sieć szkół i przedszkoli (dostęp 
mieszkańców), 
- dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, 
- istniejące zabytki, 
- w części gminy dobrze rozwinięta baza sportowa i 
rekreacyjna ( boisko Orlik, zielone siłownie, wiejskie place 
zabaw), 
- potencjał ludzki, 
- istniejące biblioteki i świetlice wiejskie, 
- wykształcona młodzież, 

- zły stan techniczny infrastruktury oświatowej 
(obiekty szkół i przedszkoli)  i części budynków 
użyteczności publicznej ( Urząd Gminy, część 
obiektów świetlic wiejskich), 
- brak boiska sportowego przy szkole w Michałowie 
oraz Jankowicach Wielkich 
 - brak świetlicy wiejskiej  w Jankowicach Wielkich, 
- niezagospodarowane tereny przy stawach, 
- brak placu zabaw przy szkole w Olszance, 
- mała aktywność sportowa i rekreacyjna, 
- mała liczba zajęć rozwijających zainteresowania 
mieszkańców (spędzanie czasu wolnego dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów), 
- mała liczba mieszkań socjalnych, 
- wykluczenie społeczne poprzez alkoholizm i 
narkomanię, 
- niewystarczająco wyposażona baza świetlic 
wiejskich i bibliotek, 
- niewystarczająco wyposażona baza szkół i 
przedszkoli, 
- brak zapewnionej opieki dla małych dzieci –brak 
żłobków, 
- niskie zaangażowanie osób młodych (młodzieży) w 
prace na rzecz swojego środowiska, 
- starzejące się społeczeństwo, 
- niszczejące zabytki, 
- brak oferty turystycznej oraz bazy turystycznej, 
- niewystarczająca opieka specjalistyczno-
zdrowotna, 
- brak badań profilaktycznych – niska świadomość 
społeczna, 
- małe wsparcie dla Seniorów (brak domów opieki 
dla Seniorów np. dziennych domów opieki) 
- mała liczba miejsc przeznaczonych na spotkania 
integracyjne  mieszkańców ( wspólne miejsca 
biesiadne, altany, miejsca spotkań) 
 

 
SZANSE 
 

 
ZAGROŻENIA 

 
 
Strefa środowiskowa, komunikacja 

 
 
Strefa środowiskowa, komunikacja  

- poprawa estetyki wsi i jej atrakcyjności, 
- skuteczna ochrona środowiska , gospodarka 
niskoemisyjna, 
- rewitalizacja trwałych użytków zielonych, 
- zatrzymanie młodzieży na wsi poprzez tworzenie 
dobrego klimatu dla inwestorów, zmniejszenie 
bezrobocia, 
- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, 
- zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie 

- brak możliwości inwestowania w obszarze Natura 
2000, 
- uciążliwość związana z bliskością ciągów  
komunikacyjnych – położenie przy autostradzie, 
- migracja ludzi młodych ze wsi do miasta, 
- starzejące się społeczeństwo, 
- inwestycje związane z budową farm wiatrowych 
(degradacja terenów rolnych) 
- wzrastające koszty w zakresie odbioru odpadów , 
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estetyki wsi, 
- możliwość rozwoju inwestycji ekologicznych – Nysa 
Kłodzka (elektrownie wodne), 
- wykorzystanie zewnętrznych  środków na realizację 
inwestycji ekologicznych, 
 

powstawanie dzikich wysypisk, 
 

Sfera gospodarcza i infrastruktura Sfera gospodarcza i infrastruktura 

- położenie w pobliżu autostrady A-4, 
- dobre położenie komunikacyjne pomiędzy Opolem , a 
Wrocławiem, 
- napływ mieszkańców z zewnątrz, 
- uzbrojenie i wykorzystanie terenów inwestycyjnych w 
pobliżu autostrady A-4, 
- rozwój przedsiębiorczości, 
- możliwość wykorzystania środków z UE, 
- możliwość prowadzenia inwestycji z oparciu o zasoby 
naturalne (elektrownie wodne, farmy fotowoltaiczne), 
- usprawnienie istniejących i stworzenie nowych punktów 
obsługi rolnictwa, 
- przepisy prawne umożliwiające realizację inwestycji i 
zachęty dla przedsiębiorców, 

- brak chętnych inwestorów, 
- brak nowych miejsc pracy, 
- bezrobocie, 
- odpływ mieszkańców w związku z poszukiwaniem 
pracy (szczególnie wyjazdy młodych ludzi za 
granicę), 
- brak chętnych do osiedlania się na terenie Gminy, 
- zalania, podtopienia lokalne, 
- zagrożenia płynące z powstałych inwestycji (linie 
wysokiego napięcia, farmy wiatrowe), 
- brak  i niewykorzystanie środków zewnętrznych na 
rozwój Gminy, 
- niejasne przepisy prawne umożliwiające rozwój  

Sfera społeczno-kulturowa  Sfera społeczno-kulturowa 

- wykorzystanie środków pozabudżetowych na realizację 
inwestycji w zakresie oświaty, sportu i kultury 
- wykorzystanie środków pozabudżetowych na realizację 
zadań w zakresie rozwoju sportu i kultury oraz organizacji 
różnorodnych form spędzania czasu wolnego 
mieszkańców, 
- sukcesy sportowe, 
- podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie 
ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia, 
- integracja i aktywizacja mieszkańców, 
- napływ ludności (nowi mieszkańcy ) i wzrost liczy 
mieszkańców Gminy, 
- zwiększenie dochodów gospodarstw domowych, 
- wysoki przyrost naturalny, 
- wykorzystanie komercyjne bazy kulturalnej i sportowej 
 
 

- niewystarczające środki finansowe budżetu Gminy, 
- migracja (odpływ ludności ) ludzi młodych za pracą 
za granicę lub do dużych aglomeracji miejskich, 
- niski przyrost naturalny, 
- degradacja zabytków, 
- niskie dochody mieszkańców, zubożenie 
społeczeństwa ( zwiększenie bezrobocia), 
- centralna polityka oświatowa niedostosowana do 
potrzeb małych gmin, 
- zła polityka zdrowotna (brak środków budżetu 
Państwa na zabezpieczenie opieki specjalistycznej i 
profilaktyki zdrowotnej), 
- powszechny dostęp do różnego rodzaju używek 
(występowanie zagrożeń narkomanią i 
alkoholizmem),  

 
 

 

2. Najważniejsze atuty i problemy rozwojowe 
 

Najważniejszym atutem Gminy Olszanka jest niezły stan rolnictwa oparty o dobre gleby i wysoką 

jakość produkcji rolnej,  a także wysoka pracowitość i aktywność mieszkańców i organizacji 

społecznych. Na terenie Gminy znajdują się wydzielone w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego,  tereny inwestycyjne. Dobry rozwój infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej, 
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oświetlenia ulicznego, zorganizowany system odbioru odpadów komunalnych sprzyjają rozwojowi 

budownictwa jednorodzinnego w Gminie. Niewątpliwie dużym atutem Gminy jest historyczna, 

zabytkowa zabudowa wiejska wraz z dużą ilością zabytków sakralnych z XXIII i XIV wieku. Gmina 

poszczycić się może również dużą ilością nowopowstałych obiektów rekreacyjno-sportowych oraz 

dobrą infrastrukturą  świetlic i bibliotek wiejskich.  

Główną słabością Gminy Olszanka jest brak przemysłu i słabo rozwinięty sektor małych i średnich 

przedsiębiorstw. Sytuacja taka sprzyja rozwojowi bezrobocia, co wpływa również na rozwój zagrożeń 

patologicznych. Niewystarczający stan  infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie złego stanu 

dróg, ciągów pieszych, kanalizacji burzowej, stacji uzdatniania wody są często czynnikami 

odstraszającymi potencjalnych inwestorów. Na terenie Gminy występuje znaczący brak infrastruktury 

turystycznej (miejsca noclegowe, restauracje) co nie sprzyja rozwojowi turystyki i promocji Gminy. 

Słabością Gminy jest również zły stan techniczny obiektów szkolnych i przedszkolnych oraz zbyt słaba 

oferta spędzania czasu wolnego skierowana nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do dorosłych 

czy Seniorów.  

Najbardziej istotną szansą rozwoju Gminy jest jej położenie przy autostradzie A-4 i wykorzystanie 

terenów inwestycyjnych w okolicach autostrady. Niewątpliwie szansą rozwojową jest możliwość 

wspólnego działania mieszkańców i samorządu gminnego na wielu płaszczyznach wkomponowanych 

w tradycję, dorobek kulturalny i sportowy z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.  Skuteczna 

ochrona środowiska naturalnego, gospodarka niskoemisyjna, współpraca z samorządem powiatu i 

województwa w zakresie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich,  tworzenie dobrego 

klimatu do rozwoju przedsiębiorczości, a także rozwoju rolnictwa sprzyjać będą budowie dobrego 

wizerunku Gminy. Gmina Olszanka dopatruje się również szans rozwoju w członkostwie Polski w Unii 

Europejskiej i wykorzystaniu możliwości partycypacji finansowych w priorytetowych zadaniach 

inwestycyjnych Gminy. 

Głównym zagrożeniem zewnętrznym Gminy wydaje się być niedostatek inwestorów, słabe 

zainteresowanie w zakresie rozwoju małej przedsiębiorczości , niskie i niezrównoważone  ceny 

produktów rolnych, co sprzyja rozwojowi bezrobocia, a tym samym obniżeniu dochodów 

mieszkańców. Bardzo istotnym elementem zagrożenia jest migracja młodych ludzi do miasta lub 

zagranicę w poszukiwaniu pracy oraz starzejące się społeczeństwo. Niewątpliwie zagrożeniem będzie 

również niestabilna centralna polityka oświatowa (niedostosowana do potrzeb małych gmin) , 

polityka zdrowotna oraz zmieniające się przepisy prawa skutkujące m.in. uszczupleniu dochodów 

samorządów. 

Efektem przeprowadzonego badania ankietowego,  jest również wskazanie przez mieszkańców 

najważniejszych problemów, a tym samym najpilniejszych zadań do realizacji w najbliższych latach.  

Potrzeby i sugestie mieszkańców obrazuje poniżej przedstawiony wykres. 
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V. WIZJA I MISJA ROZWOJU GMINY 
 

 

Wizja rozwoju Gminy jest wyobrażeniem i obrazowym przedstawieniem Gminy w przyszłości,  
stanowi opis pożądanego stanu rzeczywistości lokalnej w perspektywie 2025 roku. Określa stan 
docelowy, do którego dążyć będzie cała wspólnota Gminy Olszanka, tj. władze samorządowe 
oraz mieszkańcy Gminy , wykorzystując przy tym możliwości płynące z własnych atutów i szans 
pojawiających się w otoczeniu. Wizja ukierunkowana jest prognostycznie, określa cel, do jakiego 
zmierza Gmina. Wskazuje ona zasadniczy kierunek działania.  
Wskazując wizję rozwoju Gminy Olszanka, zwrócono uwagę na następujące czynniki: 
- uwarunkowania zewnętrzne, czyli czynniki niezależne od działań podejmowanych na szczeblu 
Gminy; w analizie SWOT zdefiniowane zostały jako potencjalne szanse i zagrożenia, 
- uwarunkowania wewnętrzne, czyli potencjały i problemy określone w analizie SWOT jako mocne i 
słabe strony Gminy, 
- aktualne dokumenty strategiczne na poziomie gminnym, powiatowym, regionalnym i krajowym, 
- kompetencje samorządu gminnego oraz jego możliwości finansowe, 
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- instrumenty i programy finansowe, dostępne dla Gminy w ramach środków unijnych oraz budżetu 
państwa, 
- wnioski z badania ankietowego wśród mieszkańców Gminy i innych  konsultacji społecznych. 
 
Obraz wizji Gminy ukazany poniżej kształtują przede wszystkim  potrzeby mieszkańców wykazane w 
diagnozie i analizie SWOT. Wizja określa stan do którego dążyć będą władze samorządowe i 
mieszkańcy, stanowi wyraz aspiracji i dążeń wspólnoty samorządowej do określonego celu. 
Zdefiniowana wizja stawia do realizacji cele i wyznacza kierunki działania, obszary interwencji, które 
spowodują wzrost poziomu jakości życia jej mieszkańców. 
 

WIZJA ROZWOJU GMINY 

Gmina Olszanka  – jako obszar zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego i społecznego ,  przyjazna dla mieszkańców i 

inwestorów, otwarta na rozwój i współpracę oraz zapewniająca 

atrakcyjne warunki życia i pracy. 

Misja jest istotnym i bardzo ważnym  zadaniem do spełnienia. Misja rozwoju gminy wskazuje na cel 
nadrzędny, do jakiego należy dążyć realizując poszczególne elementy strategii do 2025 roku. Misja  
sformułowana jest w sposób ogólny i adresowana jest do ogółu osób zamieszkujących Gminę 
Olszanka. 
 

Misją rozwoju gminy Olszanka jest podnoszenie 
poziomu życia mieszkańców oraz wspieranie  

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego przy udziale 
mieszkańców, przedsiębiorców i rolników oraz sektora 

pozarządowego w oparciu o jak najlepsze wykorzystanie zasobów 
dziedzictwa społeczno-kulturowego przyrodniczego, 

przedsiębiorczości i tradycji rolniczych oraz kapitału społecznego i 
zaangażowania mieszkańców. 

 
 

VI. CELE STRATEGII 
 

Priorytety wyszczególnione w strategii wynikają z przyjętej wizji rozwoju Gminy Olszanka 
do 2025 roku i zdefiniowanych wyzwań rozwojowych. Zostały one określone  w taki sposób, 
aby wykorzystywały atuty Gminy ( Analiza SWOT – mocne strony i zewnętrzne szanse 
rozwoju) oraz przeciwdziałały nieprawidłowościom i brakom  lub ograniczały skutki związane 
z wpływem czynników zewnętrznych (Analiza SWOT – słabe strony i zewnętrzne zagrożenia). 
 
Definiując cele strategiczne i cele operacyjne uwzględniono również wyniki  

przeprowadzonego badania ankietowego i wskazanych przez mieszkańców najważniejszych 

problemów, a tym samym najpilniejszych zadań do realizacji w najbliższych latach.  
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1. Cele strategiczne i cele operacyjne 

Cele strategiczne 

 
1.Rozwój 
infrastruktury 
technicznej i 
społecznej  
elementem poprawy 
poziomu  życia 
mieszkańców  
 

 
2.Wysoka jakość i 
dostępność usług 
publicznych 

 

 
3.Zachowanie 
tożsamości lokalnej,  
walorów kulturowych 
i przyrodniczych w 
oparciu o istniejące 
zasoby i kapitał 
społeczny 

 
4.Rozwój gospodarki 
oparty na tworzeniu 
atrakcyjnych 
warunków do 
rozwoju rolnictwa i 
przedsiębiorczości 
 

Cele operacyjne 
1.1 Poprawa i 
wzmocnienie systemu 
komunikacyjnego na 
terenie Gminy  

2.1 Dobrze 
zorganizowana sieć 
szkół i przedszkoli 
gwarantująca wysoki 
poziom nauczania i 
edukacji przedszkolnej 

3.1 Ochrona zasobów 
przyrodniczych  i wzrost 
bezpieczeństwa 
ekologicznego Gminy  

4.1 Wspieranie 
rolnictwa w oparciu o 
zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich 

1.2 Poprawa i rozwój  
infrastruktury służącej 
działalności 
oświatowej,  
rekreacyjno-
sportowej, kulturalnej 
i turystycznej  

2.2 Rozwój oferty 
kulturalnej i 
rekreacyjno-  
sportowej 
zapewniającej 
spędzanie czasu 
wolnego dla 
mieszkańców 

3.2 Wzmocnienie 
działań na rzecz 
ochrony zabytków i 
zachowania walorów 
kulturowych 

4.2 Wzmocnienie 
przedsiębiorczości 
opartej na lokalnych 
zasobach 

1.3 Poprawa systemu 
gospodarki wodno- 
ściekowej, systemu 
melioracji wodnej,  
rozwój  infrastruktury 
oświetleniowej oraz 
budowa infrastruktury 
gazowej 

2.3 Podniesienie 
poziomu 
bezpieczeństwa i 
porządku publicznego 

3.2 Wzmacnianie 
kapitału społecznego 
poprzez rozwój 
organizacji 
pozarządowych i 
aktywności 
obywatelskiej 

4.3 Zwiększenie 
atrakcyjności i 
dostępności stref 
inwestycyjnych 
  

1.4 Właściwe 
gospodarowanie 
przestrzenią publiczną   
 

2.4 Podniesienie 
jakości usług 
socjalnych i 
medycznych  

2.5 Podniesienie 
standardu usług 
świadczonych przez 
administrację 
publiczną   
 

Id: C9CEDB72-35F0-4745-A3AA-FB9063818843. Podpisany Strona 49



50 
 

 

2. Planowane kierunki rozwoju Gminy  
 

 2.1   Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej  elementem poprawy poziomu  życia 

mieszkańców 
 

Cel strategiczny :   
1.Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej  elementem poprawy poziomu  życia 
mieszkańców  
 

Cele operacyjne  Kierunki działań – planowane do realizacji 
zadania 

1.1 Poprawa i wzmocnienie systemu 
komunikacyjnego na terenie Gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Budowa, przebudowa i modernizacja 
dróg gminnych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (chodniki, kanalizacja 
burzowa), w szczególności na obszarach 
zabudowanych.  

2. Budowa, przebudowa i modernizacja 
dróg wewnętrznych i osiedlowych wraz 
z infrastrukturą odwodnienia. 

3. Budowa, przebudowa i modernizacja 
ciągów pieszych (chodników) oraz 
poboczy. 

4. Budowa, modernizacja i przebudowa 
miejsc parkingowych,  ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc parkingowych 
przy obiektach użyteczności publicznej. 

5. Współpraca i lobbowanie w zakresie 
budowy, przebudowy i modernizacji 
dróg powiatowych, wojewódzkich i 
krajowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą ( m.in. chodniki, 
kanalizacja burzowa) , a także 
infrastruktury kolejowej. 

6. Budowa dróg dojazdowych do terenów 
inwestycyjnych wyznaczonych w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy 

7. Budowa, modernizacja i remont dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. 

8. Budowa i oznaczenie ścieżek 
rowerowych  

9. Współpraca w zakresie dostosowania 
częstotliwości i rozkładu jazdy 
komunikacji autobusowej i kolejowej do 
potrzeb mieszkańców. 

10. Rozwój infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego. 

11. Uregulowanie stanu prawnego dróg i 
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pasów drogowych. 
 

1.2 Poprawa i rozwój  infrastruktury 
służącej działalności oświatowej,  
rekreacyjno-sportowej, kulturalnej i 
turystycznej 

 
 
 

 

 
1. Rozbudowa, modernizacja i remont z  

uwzględnieniem termomodernizacji 
istniejących obiektów szkolnych i 
przedszkolnych. 

2. Budowa, rozbudowa i modernizacja 
obiektów rekreacyjno-sportowych, w 
tym m.in.  budowa sali gimnastyczna 
przy Szkole w Olszance oraz budowa 
boiska rekreacyjno-sportowego w 
centrum wsi Jankowice Wielkie (obok 
szkoły).  

3. Modernizacja i remonty  istniejących 
boisk sportowych w Sołectwach Gminy. 

4.  Dalsza modernizacja i remonty świetlic 
wiejskich i innych obiektów służących 
prowadzeniu działalności kulturalnej  z 
uwzględnieniem termomodernizacji 
budynków wraz z ich doposażeniem.  

5. Budowa i remonty obiektów małej 
infrastruktury rekreacyjnej, 

6. Budowa i oznaczenie ścieżek 
spacerowych, rekreacyjno-
wypoczynkowych i edukacyjnych. 
 

1.3 Poprawa systemu gospodarki wodno- 
ściekowej, systemu melioracji wodnej, 
rozwój  infrastruktury oświetleniowej oraz 
budowa infrastruktury gazowej 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rozbudowa, modernizacja i remonty 
istniejących stacji uzdatniania wody  
(SUW Jankowice Wielkie, SUW 
Michałów) oraz rozbudowa sieci 
wodociągowej ze szczególnym 
uwzględnieniem nowopowstałych 
osiedli mieszkaniowych oraz terenów 
przeznaczonych pod inwestycje. 

2. Przywrócenie funkcji stacji uzdatniania 
wody dla wieży ciśnień w Olszance. 

3. Modernizacja, rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Ptakowicach. 

4. Rozbudowa, budowa  sieci kanalizacji 
sanitarnej ze szczególnym  
uwzględnieniem nowopowstałych 
osiedli mieszkaniowych oraz terenów 
przeznaczonych pod inwestycje. 

5. Podejmowanie działań na rzecz 
realizacji programów obejmujących 
budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

6. Rozbudowa, modernizacja, remont, 
rewitalizacja stawów i zbiorników 
wodnych wraz z dostosowaniem ich 
funkcji do celów retencyjnych oraz 
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rekreacyjnych. 
7. Odtworzenie, remont, przebudowa 

istniejącej sieci melioracyjnej. 
8. Uregulowanie własności prawnej 

istniejącej infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej. 

9. Rozwój systemu oświetlenia ulicznego. 
10. Podejmowanie działań w zakresie 

budowy sieci gazociągowej na terenie 
Gminy. 

1.4 Właściwe gospodarowanie przestrzenią 
publiczną   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sporządzenie planu zagospodarowania 
przestrzennego ze szczególnym 
uwzględnieniem wyznaczenia terenów 
pod zabudowę jednorodzinną. 

2. Prowadzenie działań zmierzających do 
zachowania walorów kulturowych 
istniejących zabytkowych zabudowań 
wiejskich z uwzględnieniem 
zabytkowego układu architektonicznego 
wsi. 

3. Zagospodarowanie placów i  centrów 
wsi ( z dostosowaniem na miejsca i 
place spacerowe, wypoczynkowe, 
rekreacyjne) z zachowaniem 
istniejącego zabytkowego układ 
krajobrazowego. 

 

2.2 Wysoka jakość i dostępność usług publicznych 
 

Cel strategiczny:  
2.Wysoka jakość i dostępność usług publicznych 
 

Cele operacyjne Kierunki działań – planowane do realizacji 
zadania  

2.1 Dobrze zorganizowana sieć szkół i 
przedszkoli gwarantująca wysoki poziom 
nauczania i edukacji przedszkolnej 
 
 
 
 

1. Racjonalizacja  sieci przedszkoli i szkół 
ze szczególnym uwzględnieniem liczby 
dzieci przedszkolnych i uczniów.  

2. Zwiększenie liczby miejsc w 
przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych oraz racjonalizacja 
godzin pracy przedszkoli. 

3. Racjonalizacja systemu dowozu dzieci i 
młodzieży do szkół i przedszkoli. 

4. Rozwój zajęć pozalekcyjnych 
ukierunkowanych na podnoszenie 
kompetencji kluczowych, rozwoju 
sportu, kształcenia regionalnego i 
artystycznego oraz przedsiębiorczości. 

5. Wprowadzenie mechanizmów 
odkrywania i wspierania talentów 
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wśród dzieci i młodzieży.  
6. Podnoszenie kwalifikacji kadr 

nauczycielskich. 

2.2 Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-  
sportowej zapewniającej spędzanie czasu 
wolnego dla mieszkańców 
 
 
 
 
 
 

1. Efektywne zarządzanie działalnością 
kulturalną na terenie Gminy. 

2. Racjonalizacja sieci oraz usług bibliotek 
wiejskich, w tym zapewnienie 
dostępności szerokiego katalogu 
księgozbioru bibliotecznego i zajęć 
bibliotecznych. 

3. Organizacja zajęć edukacyjno-
artystycznych w świetlicach wiejskich 
dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z 
uwzględnieniem zapewnienia oferty 
spędzania wolnego czasu Seniorów przy 
szerokiej współpracy organizacji 
pozarządowych oraz Rad Sołeckich 
poszczególnych miejscowości Gminy. 

4. Działania zmierzające do zachowania 
tożsamości lokalnej i regionalnej, 
szczególnie poprzez organizację i 
promocję tradycji lokalnych , w tym 
m.in. wspieranie lokalnych artystów i 
twórców, kreowanie i promocja potraw 
lokalnych jako produktów 
turystycznych, organizacja wydarzeń 
kulturalnych bazujących na tradycji i 
zwyczajach wiejskich, promujących 
zasoby i walory  Gminy Olszanka.  

5. Inicjowanie i wspieranie działań 
rozbudzających i podnoszących 
świadomość i wrażliwość mieszkańców 
w zakresie dziedzictwa kulturowego. 

6. Rozwój cyklicznych imprez oraz 
organizacja imprez bazujących na 
tradycji i specyfice Gminy. 

7. Stała współpraca ze szkołami, klubami 
sportowymi, Ludowym Zespołem 
Sportowym ukierunkowana na rozwój 
sportu i rekreacji wśród dzieci i 
młodzieży oraz dorosłych mieszkańców. 

8. Zapewnienie dalszego funkcjonowania 
systemu wsparcia dla osób 
wyróżniających się  w rozwijaniu 
działalności sportowej oraz osiągających 
wysokie wyniki sportowe. 

9. Zwiększenie poziomu społecznego 
uczestnictwa w kulturze oraz aktywnych 
formach spędzania czasu wolnego i 
korzystania z dostępnej infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej. 

10. Tworzenie kalendarza imprez 
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kulturalnych i sportowych oraz 
informowanie mieszkańców o ofercie 
kulturalnej i rekreacyjno-sportowej oraz 
zapewnienie jej różnorodności i 
dostępności. 

2.3 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i 
porządku publicznego 
 
 
 
 
 
 

1. Stała współpraca z policją w zakresie 
bezpieczeństwa mieszkańców. 

2. Podejmowanie działań w zakresie 
poszerzania monitoringu w miejscach 
publicznych, szczególnie przy obiektach 
użyteczności publicznej (m.in. szkołach, 
boiskach sportowych). 

3. Wyeliminowanie zagrożeń w ruchu 
drogowym  poprzez współpracę z 
zarządcami dróg oraz działania 
obejmujące m.in. prawidłowe 
oznakowanie dróg oraz przejść dla 
pieszych. 

4. Podejmowanie działań na rzecz 
wsparcia policji oraz ochotniczej straży 
pożarnej w zakresie doposażenia 
sprzętowego. 

5. Wspieranie Ochotniczych Straży 
Pożarnych w zakresie modernizacji i 
remontów remiz strażackich. 

6. Działania edukacyjne, prewencyjne i 
profilaktyczne, szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa 
na drogach, unikania zagrożeń oraz 
udzielania pierwszej pomocy. 

7. Realizacja programów profilaktycznych 
w zakresie zwalczania narkomanii i 
alkoholizmu , m.in.  wśród dzieci i 
młodzieży. 

8. Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym  
poprzez wykorzystanie mechanizmu 
ekonomii społecznej. 

2.4 Podniesienie jakości usług socjalnych i 
medycznych 
 
 
 
 
 

1. Stałe działania zmierzające do  
podnoszenia poziomu pracy  Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  jako 
Ośrodka  zapewniającego na bardzo 
dobrym poziomie obsługę mieszkańców 
w zakresie pomocy socjalnej udzielanej 
mieszkańcom. 

2. Współpraca w podmiotami 
realizującymi świadczenia podstawowej 
opieki zdrowotnej na terenie Gminy w 
zakresie dalszego zabezpieczenia 
podstawowej opieki zdrowotnej 
mieszkańcom Gminy, w tym m.in. 
modernizacje, remonty i wyposażenie  
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obiektów pełniących funkcje ochrony 
zdrowia. 

3. Prowadzenie i wspieranie działań na 
rzecz kształtowania i promocji postaw i 
edukacji na rzecz aktywnego i zdrowego 
stylu życia. 

4. Aranżowanie i wspieranie różnorodnych 
akcji i programów profilaktycznych, 
badań i konsultacji medycznych dla 
mieszkańców. 

5. Przeciwdziałanie przemocy i zwalczania 
dysfunkcji w rodzinie. 

6. Prowadzenie działań z zakresu 
profilaktyki uzależnień, szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży , w tym 
wspieranie działań w zakresie rozwoju 
poradnictwa związanego z 
uzależnieniami ( punkty konsultacyjne, 
itp.)   

7. Wsparcie i aktywizacja osób 
bezrobotnych, szczególnie długotrwale 
pozostających bez pracy. 

8. Podejmowanie działań zapewniających i 
zwiększających zasoby mieszkań 
socjalnych. 

9. Działania na rzecz Seniorów w zakresie 
dostosowania polityki społecznej w 
kontekście starzenia się społeczeństwa. 
 

2.5 Podniesienie standardu usług 
świadczonych przez administrację publiczną   
 
 
 
 
 

1. Ciągle wdrażanie procesu usprawniania 
administracji samorządowej i 
modelowego funkcjonowania Urzędu 
Gminy  i jednostek organizacyjnych 
poprzez  wdrażanie skutecznych 
standardów i reguł działania, 
zwiększanie sprawności, skuteczności i 
efektywności działań jako instytucji 
otwartej na potrzeby społeczne 
mieszkańców. 

2. Stała współpraca z organami jednostek 
pomocniczych Gminy w zakresie 
realizacji zadań Gminy oraz 
sporządzania i realizacji Planów 
Odnowy Miejscowości. 

3. Współpraca z mediami lokalnymi i 
regionalnymi w zakresie promocji 
Gminy i poszczególnych Sołectw. 

4. Bezpłatna pomoc prawna dla 
mieszkańców. 
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2.3 Zachowanie tożsamości lokalnej,  walorów kulturowych i przyrodniczych w oparciu o 

istniejące zasoby i kapitał społeczny 
 

Cel strategiczny: 

3.Zachowanie tożsamości lokalnej,  walorów kulturowych i przyrodniczych w oparciu o 
istniejące zasoby i kapitał społeczny 
 

Cele operacyjne  Kierunki działań – planowane do realizacji 
zadania 

3.1 Ochrona zasobów przyrodniczych  i wzrost 
bezpieczeństwa ekologicznego Gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dbałość o zachowanie środowiska 
przyrodniczego, a przede wszystkim 
miejsc o szczególnym statusie 
dziedzictwa przyrodniczego , w tym 
m.in. rezerwatu Przylesie z unikatowymi 
gatunkami fauny i flory, obszaru 
objętego „Naturą 2000”, parków, alei 
dębowych i lipowych znajdujących się 
na terenie Gminy. 

2. Prowadzenie działań na rzecz 
ograniczania wycinki drzew i paleniu 
traw oraz zapobieganiu degradacji 
trwałych użytków zielonych. 

3. Rewitalizacja zbiorników i oczek 
wodnych wraz z dostosowaniem ich 
funkcji m.in. do celów edukacji 
przyrodniczo-ekologicznej. 

4. Budowa i oznaczenie edukacyjnych 
ścieżek przyrodniczych i ekologicznych. 

5.  Zapewnienie sprawnego i efektywnego 
systemu gospodarki odpadami, 
wydzielenie i budowa punktu 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. 

6. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz 
stały monitoring rekultywowanego 
gminnego wysypiska odpadów 
komunalnych. 

7. Prowadzenie działań na rzecz 
ograniczania niskiej emisji. 

8. Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej i obiektów 
mieszkalnych będących w zasobach 
Gminy.  

9. Ciągła optymalizacja kosztów energii 
poprzez organizowanie grupowych (z 
innymi samorządami) zakupów energii. 

10. Wspieranie działań zmierzających do 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii (fotowoltaika i kolektory 
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słoneczne). 
11. Prowadzenie działań na rzecz edukacji 

ekologicznej i promocja postaw 
ekologicznych. 

3.2 Wzmocnienie działań na rzecz ochrony 
zabytków i zachowania walorów 
kulturowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Podejmowanie i wspieranie działań 
zmierzających do poprawy stanu i 
sposobu użytkowania zabytków 
dziedzictwa kulturowego, w tym m.in. 
zabytków o szczególnym historycznym 
znaczeniu dla obszaru Gminy. 

2. Działania na rzecz ochrony przestrzeni 
kulturowej poszczególnych 
miejscowości Gminy. 

3. Wspieranie działań promujących 
lokalne zasoby kulturowe i historyczne 
ze szczególnym uwzględnieniem działań 
rozwijających turystykę weekendową w 
obszarze Szlaku Średniowiecznych 
Polichromii Ściennych. 

4. Opracowanie i realizacja Gminnego 
Programu Ochrony Zabytków   

3.3 Wzmacnianie kapitału społecznego 
poprzez rozwój organizacji pozarządowych i 
aktywności obywatelskiej oraz współpracy 
międzyterytorialnej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Podejmowanie działań promujących i 

wspomagających aktywność 
obywatelską oraz partycypację 
społeczną mieszkańców. 

2. Stała współpraca z organizacjami 
Ochotniczych Straży Pożarnych w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

3. Wsparcie doradcze organizacji 
pozarządowych, szczególnie w zakresie 
działalności organizacji oraz w zakresie 
pozyskiwania środków z programów 
pomocowych na realizację 
różnorodnych działań tych organizacji. 

4. Realizacja programów współpracy z 
organizacjami pozarządowymi ze 
szczególnym uwzględnieniem zlecania 
realizacji zadań publicznych 
organizacjom. 

5. Promocja i wspieranie wolontariatu. 
6. Inicjowanie działań aktywizujących  

mieszkańców przy realizacji Programu 
Odnowa Wsi ( konkursy dla Sołectw, 
konkursy dla mieszkańców). 

7. Stała współpraca w partnerstwie 
trójsektorowym poprzez członkostwo 
Gminy w Lokalnej Grupie Działania 
Brzesko-Oławska Wieś Historyczna. 

8. Dalszy rozwój współpracy z Gminą 
Altenkirchen i Ceska Ves, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
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podejmowania wspólnych działań i 
wymiany doświadczeń pomiędzy 
organizacjami, dziećmi i młodzieżą oraz 
jednostkami samorządu terytorialnego 
na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnych. 

 

 

2.4 Rozwój gospodarki oparty na tworzeniu atrakcyjnych warunków do rozwoju rolnictwa i 

przedsiębiorczości 
 

Cel strategiczny: 
4. Rozwój gospodarki oparty na tworzeniu atrakcyjnych warunków do rozwoju 

rolnictwa i przedsiębiorczości 
 

Cele operacyjne  Kierunki działań – planowane do realizacji 
zadania  

4.1 Wspieranie rolnictwa w oparciu o 
zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich 

 
 
 
 
 

1. Wspieranie i promocja różnorodnych 
organizacji zrzeszających rolników. 

2. Współpraca z Izbą Rolniczą w zakresie 
inicjowania i wsparcia działań na rzecz 
rozwoju rolnictwa w Gminie, w tym 
działań polegających na wsparciu 
rolników w wyniku wystąpienia klęsk 
żywiołowych. 

3. Wsparcie i promocja tworzenia 
gospodarstw agroturystycznych oraz 
produkujących zdrową żywność. 

4. Organizacja wystaw, targów, spotkań 
promujących produkty rolne ze 
szczególnym uwzględnieniem 
kontynuacji organizacji Targów 
Chłopskich umożliwiających promocję 
lokalnych produktów rolnych i 
żywnościowych. 

4.2 Wzmocnienie przedsiębiorczości 
opartej na lokalnych zasobach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Podejmowanie działań na rzecz 
współpracy w zakresie utworzenia 
inkubatora przedsiębiorczości. 

2. Współpraca  z organizacjami 
pozarządowymi  w zakresie wspierania 
działań zmierzających do prowadzenia 
działalności gospodarczej i sprzedaży 
lokalnych produktów. 

3. Wspieranie lokalnych inicjatyw 
gospodarczych poprzez wprowadzenie 
ulg i zachęt dla przedsiębiorców oraz 
osób zakładających własną działalność 
gospodarczą. 

4. Wspieranie rozwoju produktów 
turystycznych , w tym bazy noclegowo-
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gastronomicznej w oparciu o materialne 
obiekty dziedzictwa kulturowego i 
obszary przyrodnicze (w tym 
współpraca 
z sąsiednimi gminami w tworzeniu 
pełnego produktu turystycznego) 

5. Prowadzenie działań promujących 
działalność gospodarczą w zakresie 
rzemiosła i usług (rozwój cechów). 

6. Utworzenie punktu informacyjnego dla 
przedsiębiorców. 

7. Współpraca z Powiatowym Urzędem 
Pracy w zakresie analizy lokalnego 
rynku pracy oraz współpraca z Lokalną 
Grupą Działania „Brzesko-Oławska Wieś 
Historyczna” w zakresie możliwości 
podejmowania własnej działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem 
środków unijnych.  

8. Kreowanie i kształcenie cech 
przedsiębiorczych wśród młodzieży 
gimnazjalnej poprzez organizację 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z 
zakresu przedsiębiorczości. 

4.3 Zwiększenie atrakcyjności i 
dostępności stref inwestycyjnych 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Podejmowanie działań zmierzających 
do zagospodarowania terenów 
inwestycyjnych przy autostradzie A-4 w 
Przylesiu ze szczególnym 
uwzględnieniem uzbrojenia terenów w 
media oraz  budowę dróg dojazdowych. 

2.  Rozwój oferty inwestycyjnej poprzez 
wyznaczenie  nowych, atrakcyjnych 
terenów do inwestowania na obszarze 
Gminy i opracowanie planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
tych terenów. 

3. Poprawa standardów obsługi 
inwestorów poprzez doskonalenie 
kompetencji pracowników Urzędu w 
zakresie opracowywania ofert 
inwestycyjnych. 

 

 

Uwaga :  W związku z tym, że działania ujęte w powyższych tabelach polegające na 

termomodernizacji budynków mogą odbywać się w potencjalnych miejscach odpoczynku nietoperzy 

oraz gniazdowania ptaków, wykonawca zostanie odpowiednio poinformowany i zobowiązany do 

zapobiegania łamaniu zakazów dotyczących chronionych gatunków zwierząt, o których mowa w § 7 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348) – w związku z prowadzonymi pracami. 
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VII. Finansowanie  
 

Podstawowym instrumentem  realizacji Strategii są przede wszystkim środki finansowe. Z uwagi na 

ambitne plany i  zamierzenia Gminy wykraczające  poza możliwości finansowe, koniecznym 

warunkiem realizacji planów i zamierzeń jest stosowanie różnorodnych działań w zakresie 

pozyskiwanie środków pozabudżetowych, współpracy partnerskiej z innymi samorządami, szerokiej 

partycypacyjnej współpracy ze strony samorządu powiatowego, wojewódzkiego oraz administracji 

rządowej. Istotnym partnerem do realizacji planowanych działań będą mieszkańcy Gminy, 

poszczególne Sołectwa, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy,  których akceptacja społeczna 

niezbędna jest do realizacji każdego z działań. Planowane do realizacji zadania, wymienione w 

Rozdziale VI, muszą być realne ekonomicznie. Finansowane będą na podstawie Planu budżetu Gminy 

na dany rok budżetowy z uwzględnieniem Wieloletniej Prognozy Finansowej.  Głównym źródłem 

finansowania planowanych zadań będą dochody własne Gminy z udziałem środków 

pozabudżetowych pochodzących ze środków unijnych programów operacyjnych,  przewidzianych dla 

samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, mieszkańców, przewidzianych na okres 

programowania 2014-2020. Źródłem finansowania będą mogły być również kredyty, czy inne formy 

zobowiązań,  na których zaciągnięcia wymagana będzie nie tylko płynność finansowa Gminy, ale 

również zgoda Rady Gminy.   

 

VIII. Monitoring i ewaluacja.  
 

Monitoring oznacza regularne i cykliczne obserwacje, stosowane w celu gromadzenia informacji na 

temat realizacji Strategii w obszarach strategicznych. Jest procesem ciągłego zbierania informacji na 

temat  realizacji planowanych kierunków działań zawartych w poszczególnych celach operacyjnych. 

Do każdego z celów operacyjnych zdefiniowane zostały wskaźniki, których osiągnięcie jest warunkiem 

pełnej realizacji celów strategicznych. Monitorowanie wskaźników dokonywane będzie przez 

odpowiednie stanowiska  Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjne. Polegało ono będzie na 

pozyskiwaniu, dokumentowaniu i weryfikacji danych, a następnie formułowania wniosków i 

wprowadzania zmian do poszczególnych planów i sposobu ich realizacji.  Monitorowanie wskaźników 

prowadzone będzie nie rzadziej niż raz na trzy lata.  Raport (sprawozdanie) z przeprowadzonego 

monitoringu przedstawiany będzie każdorazowo Komisjom Rady Gminy w celu zapoznania z 

procesem wdrażania i postępem w realizacji Strategii.  

Ewaluacja,  to proces, który  polega na systematycznej i obiektywnej ocenie Strategii, jej założeń, 

stopnia realizacji poszczególnych zadań  i osiągniętych rezultatów.  Ewaluacja powinna dostarczyć 

nam informacji jakie zmiany zaszły na terenie Gminie w skutek realizacji poszczególnych celów 

operacyjnych Strategii oraz w jaki sposób ich realizacji przekłada się na zadowolenie społeczne, 

współpracę pomiędzy Gminą, a innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju Gminy.  Ewaluacja 

powinna dostarczyć informacji na temat racjonalnego i efektywnego gospodarowania środkami 

publicznymi. Ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy dokonywana może być w różnych formach; m.in. 

poprzez zaangażowanie ekspertów, sporządzanie własnych raportów przez podległych Wójtowi 

Gminy służb pracowniczych, poprzez powołanie zespołu ds. ewaluacji spośród członków Rady Gminy,  

poprzez przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców.  Czasookres ewaluacji powinien 

być zbieżny z wykonywanym monitoringiem.   
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1. Wskaźniki monitoringu  

1.1  Wskaźniki dla Celu strategicznego 1 -   Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej  

elementem poprawy poziomu  życia mieszkańców 
 

 

Cele operacyjne  
 

Wskaźniki  

1.1 Poprawa i 
wzmocnienie 
systemu 
komunikacyjnego na 
terenie Gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 

- liczba kilometrów wybudowanych, zmodernizowanych i 
przebudowanych dróg gminnych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, 
 
- liczba kilometrów wybudowanych, przebudowanych, 
zmodernizowanych dróg wewnętrznych i osiedlowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą, 
 
- liczba kilometrów (długość) wybudowanych, przebudowanych i 
zmodernizowanych  ciągów  pieszych, 
 
- liczba wybudowanych, zmodernizowanych i przebudowanych 
parkingów, 
 
- liczba działań podejmowanych w zakresie budowy, przebudowy i 
modernizacji dróg powiatowych i gminnych, 
 
- liczba kilometrów wybudowanych dróg do terenów 
inwestycyjnych, 
 
- liczba kilometrów wybudowanych, zmodernizowanych i 
wyremontowanych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 
 
- liczba kilometrów wybudowanych/oznaczonych ścieżek 
rowerowych, 
 
- wskaźnik zadowolenia mieszkańców z usług świadczonych przez 
przewoźnika zbiorowej komunikacji autobusowej i kolejowej, 
 
- liczba działań/projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego, 
 
- liczba skutecznych działań podjętych w celu uregulowania stanu 
prawnego dróg i pasów drogowych    
 

1.2 Poprawa i rozwój  
infrastruktury 
służącej działalności 
oświatowej,  
rekreacyjno-
sportowej, 

 
- liczba rozbudowanych, zmodernizowanych i wyremontowanych 
obiektów szkolnych i przedszkolnych, 
 
- liczba wybudowanych, rozbudowanych  i zmodernizowanych 
obiektów rekreacyjno-sportowych i sportowych, 
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kulturalnej i 
turystycznej 

 
 
 
 
 
 

 
- liczba zmodernizowanych, wyremontowanych i doposażonych 
obiektów służących prowadzeniu działalności kulturalnej, 
 
- liczba wybudowanych i wyremontowanych obiektów małej 
infrastruktury rekreacyjnej, 
 
- liczba wybudowanych i oznakowanych ścieżek spacerowych, 
rekreacyjno- wypoczynkowych,  edukacyjnych 
 

1.3 Poprawa systemu 
gospodarki wodno- 
ściekowej, systemu 
melioracji wodnej, 
rozwój  
infrastruktury 
oświetleniowej oraz 
budowa 
infrastruktury 
gazowej 

 
 
 
 
 
 
 

 
- liczba rozbudowanych, zmodernizowanych stacji uzdatniania 
wody, 
 
- liczba kilometrów nowo wybudowanych i zmodernizowanych 
sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, 
 
- liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków, 
 
- liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, 
 
- liczba kilometrów odtworzonej sieci melioracyjnej, 
 
- liczba skutecznych działań regulujących własność prawną sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, 
 
- liczba nowo wybudowanych  punktów oświetlenia ulicznego, 
 
 
   

1.4 Właściwe 
gospodarowanie 
przestrzenią publiczną   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- powierzchnia Gminy objęta planem zagospodarowania 
przestrzennego,  
 
- liczba działań edukacyjno-promocyjnych na rzecz zachowania 
walorów kulturowo-zabytkowych Gminy, 
 
- liczba zagospodarowanych placów i centrum miejscowości, 
  
- ocena poziomu estetyki Gminy (wskaźnik opisowy), 

 

 

1.2 Wskaźniki dla celu strategicznego 2 - Wysoka jakość i dostępność usług publicznych 
 

Cele operacyjne 
 

Wskaźniki 

2.1 Dobrze - liczba publicznych szkół i przedszkoli na terenie Gminy w stosunku 
do potrzeb i ilości uczniów, 
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zorganizowana sieć szkół 
i przedszkoli 
gwarantująca wysoki 
poziom nauczania i 
edukacji przedszkolnej 
 
 
 
 

 
- zwiększona liczba miejsc w publicznych przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych w stosunku do roku 2015 
 
- liczba dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości do szkół 
i przedszkoli w stosunku do potrzeb  
 
- średni wynik procentowy możliwych do zdobycia punktów w 
poszczególnych częściach egzaminu gimnazjalnego – porównanie 
(wzrost) /średni wynik w województwie/ średni wynik procentowy 
w kraju 
 
- liczba dodatkowych godzin pozalekcyjnych, realizowanych w 
szkołach podstawowych i gimnazjum, 
 
- liczba kół zainteresowań (SKS) w szkołach 
 
- liczba procentowa uczniów nagrodzonych za bardzo dobre wyniki 
i inne osiągnięcia w szkołach podstawowych i gimnazjum w 
stosunku do ogólnej liczby uczniów,  
 
- liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje adekwatnie do 
potrzeb szkoły, 
 

2.2 Rozwój oferty  
kulturalnej i rekreacyjno-  
sportowej zapewniającej 
spędzanie czasu wolnego 
dla mieszkańców 
 
 
 
 
 
 

 
- liczba mieszkańców korzystających ze świetlic wiejskich i bibliotek 
wiejskich, 
 
- liczba wyremontowanych i wyposażonych obiektów świetlic 
wiejskich, 
 
- liczba bibliotek wiejskich w stosunku do potrzeb mieszkańców,  
 
- liczba zakupionych woluminów do bibliotek wiejskich, 
 
- średnioroczna liczba zajęć w świetlicach wiejskich skierowana do 
dzieci i młodzieży, 
 
- średnioroczna liczba zajęć w świetlicach wiejskich skierowana do 
dorosłych mieszkańców, w tym do Seniorów, 
 
- średnioroczna liczba zajęć edukacyjnych  imprez promujących 
lokalne zasoby kulturowe Gminy, bazujących m.in. na tradycjach i 
zwyczajach wiejskich, 
 
- średnioroczna liczba imprez o charakterze cyklicznym, 
skierowanych  do społeczności lokalnej, bazujących na tradycji i 
specyfice Gminy, 
 
- liczba inicjatyw kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, w tym 
zrealizowanych przy współpracy organizacji działających na terenie 
Gminy, 
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- liczba przyznanych nagród za wysokie osiągnięcia sportowe i w 
rozwijaniu działalności sportowej na terenie Gminy, 
 
- liczba mieszkańców uczestniczących w imprezach kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy, 
 
- liczba wydanych publikacji i kalendarzy imprez  
 

2.3 Podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego 
 
 
 
 
 
 

 
- stała współpraca z policją w zakresie bezpieczeństwa publicznego 
(wskaźnik opisowy),  
 
- liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych 
monitoringowi, 
 
- liczba działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa 
drogowego (oznakowanie dróg, przejść dla pieszych), 
 
- podejmowane działania na rzecz wsparcia policji i ochotniczej 
straży pożarnej, 
 
- liczba obiektów przeznaczonych do działań ochrony 
przeciwpożarowej poddanych modernizacjom i remontom, 
 
- liczba działań prewencyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych w 
zakresie bezpieczeństwa na drogach, unikania zagrożeń oraz 
udzielania pierwszej pomocy,  
 
- liczba działań i programów profilaktycznych w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 
 
- liczba  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , którym 
udzielono wsparcia, w tym z wykorzystaniem mechanizmów 
ekonomii społecznej, 
 
 
 

2.4 Podniesienie jakości 
usług socjalnych i 
medycznych 
 
 
 
 
 

- procentowa liczba beneficjentów pomocy społecznej 
zadowolonych z poziomu usług Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, 
 
- działania poprawiające stan obiektów, w których świadczona jest 
podstawowa opieka zdrowotna  oraz stała współpraca z 
podmiotami świadczącymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 
mieszkańców (wskaźnik opisowy), 
 
- liczba działań na rzecz kształtowania i promocji postaw i edukacji 
na rzecz aktywnego i zdrowego stylu życia, 
 
- liczba przeprowadzonych akcji , programów profilaktycznych, 
badań i konsultacji medycznych dla mieszkańców, 
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- realizacja programu przeciwdziałania przemocy i zwalczania 
dysfunkcji w rodzinie (wskaźnik opisowy), 
 
- działania z zakresu profilaktyki uzależnień (wskaźnik opisowy), 
 
- liczba działań aktywizujących osoby bezrobotne, 
 
- wzrost liczby mieszkań socjalnych na terenie Gminy, 
 
- liczba mieszkańców na jedną placówkę służby zdrowia 

2.5 Podniesienie 
standardu usług 
świadczonych przez 
administrację publiczną   
 
 
 
 
 

- działania na rzecz procesu usprawnienia administracji 
samorządowej i jednostek podległych, 
 
- ilość skarg na działalność administracji samorządowej 
 
- średnioroczna liczba zebrań i spotkań Wójta Gminy z Sołtysami i 
mieszkańcami Sołectwa nt. realizacji zadań Gminy i aktywności 
Sołectwa, 
 
- działania promocyjne Gminy i Sołectwa (wskaźnik opisowy), 
 
 
- liczba udzielonych bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców 
Gminy. 
 

 

1.3 Wskaźniki dla celu strategicznego 3  Zachowanie tożsamości lokalnej,  walorów 

kulturowych i przyrodniczych w oparciu o istniejące zasoby i kapitał społeczny 
 

Cele operacyjne  Wskaźniki 
 

3.1 Ochrona zasobów 
przyrodniczych  i wzrost 
bezpieczeństwa 
ekologicznego Gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- działania na rzecz zachowania środowiska przyrodniczego w 
Gminie (wskaźnik opisowy), 
 
- liczba zrewitalizowanych zbiorników i oczek wodnych, 
 
- liczba wybudowanych i/lub oznaczonych ścieżek edukacyjnych, 
 
- ilość segregowanych odpadów komunalnych na terenie Gminy, 
 
- liczba osób korzystająca z segregacji odpadów, 
 
-  liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk śmieci, 
 
- ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy (wskaźnik opisowy), 
  
- liczba osób biorących udział w programach ekologicznych, 
 
- liczba obiektów gminnych poddanych termomodernizacji, 
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3.2 Wzmocnienie działań 
na rzecz ochrony 
zabytków i zachowania 
walorów kulturowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  liczba zabytków w Gminie , poddanych renowacji/konserwacji, 
 
- odsetek powierzchni Gminy z zagospodarowaną przestrzenią 
uwzględniającą zasoby kulturowe, 
 
- liczba działań promujących lokalne zasoby kulturowe, 
 
- realizacja Gminnego Programu Ochrony Zabytków (wskaźnik 
opisowy) 
 
 
 

3.3 Wzmacnianie 
kapitału społecznego 
poprzez rozwój 
organizacji 
pozarządowych i 
aktywności 
obywatelskiej oraz 
współpracy 
międzyterytorialnej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- liczba organizacji pozarządowych działających w Gminie na 500 
mieszkańców, 
 
- % frekwencja w wyborach, zebraniach wiejskich, ankietach , 
 
- liczba członków lokalnych stowarzyszeń mieszkańców Gminy, 
 
- liczba organizacji , którym udzielono wsparcia doradczego w 
zakresie pozyskiwania środków , 
 
- ilość wniosków o dofinansowanie w konkursach dla organizacji, 
 
- liczba wolontariuszy, 
 
- stopień realizacji  programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w każdym roku (wskaźnik opisowy) 
 
- liczba konkursów i innych działań organizowanych dla 
społeczności lokalnych i organizacji, 
 
- liczba działań na rzecz współpracy z innymi organizacjami i 
samorządami w kraju i za granicą  
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1.4 Wskaźniki dla celu strategicznego 4 Rozwój gospodarki oparty na tworzeniu 

atrakcyjnych warunków do rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości 
 

 

Cele operacyjne  
 

Wskaźniki 

4.1 Wspieranie 
rolnictwa w oparciu o 
zrównoważony 
rozwój obszarów 
wiejskich 

 
 
 

- liczba działań promujących i wspierających działalność organizacji 
zrzeszających rolników oraz działań związanych ze współpracą z 
Izba Rolniczą, 
 
- liczba działań w zakresie wsparcia i promocji tworzenia 
gospodarstw agroturystycznych oraz gospodarstw produkujących 
zdrową żywność,  
 
- liczba imprez, targów, wystaw, spotkań promujących lokalne 
produkty rolne i żywnościowe  

4.2 Wzmocnienie 
przedsiębiorczości 
opartej na lokalnych 
zasobach 
 
 
 

 
 

 
- liczba działań podejmowanych na rzecz utworzenia inkubatorów 
przedsiębiorczości oraz działań zmierzających do sprzedaży 
produktów lokalnych, 
 
- liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych, 
 
- liczba podmiotów gospodarczych świadczących usługi dla 
ludności, 
 
- liczba działań podejmowanych w zakresie zmniejszenie 
bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia osób 
chcących podjąć działalność gospodarczą na terenie Gminy w 
oparciu o współpracę z PUP Brzeg oraz LGD Brzesko-Oławska Wieś 
Historyczna, 
 
- liczba działań kreujących i kształcących postawy przedsiębiorcze 
w Publicznym Gimnazjum, 
 
- liczba działań promujących działalność gospodarcza w zakresie 
rzemiosła i usług, 
 
- dochody budżetu Gminy z tytułu udziału w podatku od osób 
prawnych. 
 

4.3 Zwiększenie 
atrakcyjności i dostępności 
stref inwestycyjnych 

 
 

-  liczba działań związanych z zagospodarowaniem (uzbrojeniem w 
media)  terenów inwestycyjnych przy autostradzie A-4 (węzeł 
Przylesie),   
 
- powierzchnia wyznaczonych, nowych terenów inwestycyjnych na 
terenie Gminy, 
 
- liczba działań podnoszących kompetencje pracowników Urzędu w 
zakresie obsługi inwestorów, 
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- liczba działań promujących zasoby inwestycyjne Gminy dla 
potencjalnych inwestorów, 
 
- powierzchnia terenów, wykorzystanych przez inwestorów na 
utworzenie działalności gospodarczej. 
 

 

2. Sposób dokonywania zmian w Strategii. 
Na podstawie danych z ewaluacji i monitoringu będą mogły być dokonywane zmiany w Strategii. O 

wprowadzenie zmian do Strategii wnioskować będzie Wójt Gminy  na podstawie  wniosków 

mieszkańców poszczególnych Sołectw, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich oraz na podstawie 

danych z ewaluacji i monitoringu. Zmiany zapisów w Strategii będą mogły być dokonywane również 

na wniosek Radnych Gminy. Każdorazowo, przed dokonaniem zmian, Wójt Gminy poinformuje 

mieszkańców o planowanych zmianach,  poprzez zamieszczenie informacji o planowanych zmianach 

na stronie internetowej Gminy www.olszanka.pl . Do planowanych zmian, mieszkańcy będą mogli 

zgłaszać swoje uwagi. Zasadność tych uwag rozpatrywać będzie Wójt Gminy.   Zmiany w Strategii 

podlegać będą zatwierdzeniu przez Radę Gminy Olszanka.  

IX. Zintegrowanie 
Strategia Rozwoju Gminy Olszanka na lata 2016-2025 jest spójna z priorytetami i celami dokumentów 
szczebla krajowego i regionalnego, tj. : Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: 
Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) 
wyznacza cele polityki regionalnej wobec poszczególnych terytoriów w kraju, w tym w szczególności 
obszarów miejskich i wiejskich. 
Strategia Rozwoju Kraju 2020 
Jest to główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, wskazuje strategiczne zadania 
państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy 
rozwojowe. 
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020r.  
Dokument ten określa m.in. następujące cele: 

 Cel strategiczny 1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy; 

 Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność regionalna; 

 Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna; 

 Cel strategiczny 7. Wysoka jakość środowiska; 

 Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary wiejskie. 
Kierunki działań wyznaczone w Strategii Rozwoju Gminy Olszanka, w dużym zakresie  wpisują się w 
Strategię Rozwoju Współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 
2025. Strategia spójna jest również z dokumentami strategicznymi, sporządzonymi na potrzeby 
rozwoju lokalnego,  tj. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 
2016-2022 dla obszaru działania LGD Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej oraz zgodna z 
poszczególnymi Planami Odnowy Wsi, sporządzonymi i aktualizowanymi przez Sołectwa Gminy 
Olszanka. 

      
 
         Przewodnicząca Rady 

  

Wanda Galant 
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UZASADNIENIE

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Olszanka na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku jest
dokumentem, w którym zawarte są założenia rozwojowe Gminy Olszanka na najbliższe lata. Cele
Strategii zostały ustalone na podstawie zgłaszanych wniosków i potrzeb mieszkańców Gminy, w
tym również na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety wśród mieszkańców. Dokument
został opracowany z udziałem przedstawicieli poszczególnych Sołectw Gminy, Radnych,
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy oraz przedstawicieli
jednostek organizacyjnych Gminy (oświata, kultura).
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