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Wstęp 

Strategia rozwoju jest dokumentem wyznaczającym najistotniejsze kierunki rozwoju jednostki 

samorządu terytorialnego. Określa wizję, misję, założone obszary i cele strategiczne oraz pola 

operacyjne, jak również wskazuje na otwarte kierunki rozwoju. Zalecenia Komisji Europejskiej 

mówią, że każda jednostka samorządowa swoje działania, a zwłaszcza inwestycje finansowane 

ze środków Unii Europejskiej, powinna podejmować w oparciu o jasno sformułowany plan 

długofalowego rozwoju. Jest to istotne tym bardziej teraz, gdy rozpoczął się kolejny okres 

programowania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Profesjonalne budowanie dokumentu 

strategicznego wymagało także wdrożenia działań uspołeczniających (konsultacje z głównymi 

interesariuszami strategii). 

Budując Strategię Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 (dalej: SRGP 2015-2025) 

przyjęto zasadę, że wszystkie zidentyfikowane kierunki działania powinny realizować zasady 

podejścia obszarowego, tj. ukierunkowanego na realizację projektów zintegrowanych i partnerskich, 

inkorporujących korzyści synergiczne, a za rozwój Gminy odpowiedzialność ponoszą nie tylko władze 

samorządowe, ale także inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa, organizacje samorządowe 

i mieszkańcy. 

Strategia Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 została opracowana w oparciu 

o perspektywę wizji regionu w 2020 roku, podkreślając jego specyfikę i wskazując na indywidualne 

rozwiązania, odpowiednie do jego charakterystyki, wyzwań i potrzeb. Przedłożona strategia będzie 

zatem dokumentem pomocnym przy realizacji wyznaczonych perspektywicznych kierunków rozwoju 

regionu, dążeniu do osiągnięcia najważniejszych celów. Strategia jest dokumentem programowym, 

który określa cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów. Takie podejście zgodne jest 

z zasadami przygotowywania dokumentów strategicznych, w których wskazuje się wyłącznie 

kluczowe obszary interwencji. 

Niniejszy dokument składa się z części programowej, stanowiącej najważniejszy rezultat 

procesu budowania Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025, zawierającej wizję, misję, 

obszary strategiczne i cele strategiczne oraz pola operacyjne i otwarty katalog kierunków działania. 

Część programowa zawiera również wskazanie źródeł finansowania, analizę spójności strategii 

z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu oraz szczegółową procedurę monitorowania, ewaluacji 

i aktualizacji strategii. Integralnym elementem strategii są załączniki: 

1. Załącznik nr 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza. 

2. Załącznik nr 2. Analiza SWOT. 

3. Załącznik nr 3. Raport z badania ankietowego. 
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1. Metodologia 

Proces budowy Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 przebiegał wieloetapowo: 

1. Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej – celem było stworzenie obrazu obecnej sytuacji 

gminy w aspektach społecznych i gospodarczych, a także ocena potencjału rozwojowego. 

Efektem prac zespołu było powstanie diagnozy, opisującej podstawowe uwarunkowania 

rozwojowe gminy. Dokument został opracowany w oparciu o dane zastane, pozyskane m.in. 

z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Miejskiego w Praszce 

oraz innych jednostek. 

2. Badanie ankietowe mieszkańców Gminy Praszka – celem było uzyskanie jak najszerszych 

informacji od mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

dotyczących poziomu jakości życia, warunków rozwoju działalności, identyfikacji problemów 

oraz kluczowych kierunków rozwoju obszaru. Każdy uczestnik badania miał także możliwość 

wskazania konkretnego rozwiązania, propozycji zadania do realizacji w okresie 2015-2025 na 

terenie gminy. 

3. Analiza mocnych i słabych stron Gminy Praszka, a także szans i zagrożeń jej rozwoju (analiza 

SWOT) – celem było przeanalizowanie obecnych mocnych i słabych stron gminy, a także szans 

i zagrożeń istotnych z punktu widzenia jej dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Analiza 

SWOT została podzielona na obszary tematyczne, tj.: przestrzeń, infrastruktura i usługi 

publiczne, mieszkańcy, trzeci sektor, przedsiębiorczość, turystyka, współpraca zewnętrzna. 

Analizę SWOT przeprowadzono między innymi w trakcie warsztatów strategicznych.  

4. Przygotowanie projektu planu strategicznego – celem była identyfikacja kierunków rozwoju 

Gminy Praszka na lata 2015-2025 w podziale na cele strategiczne, operacyjne oraz otwarte 

kierunki działania. Plan strategiczny powstał w oparciu o wcześniejsze analizy, opracowania, 

materiały wypracowane w trakcie warsztatów, jak również w wyniku badania ankietowego 

mieszkańców. Projekt strategii został opracowany także w oparciu o założenia w dokumentach 

strategicznych wyższego szczebla, tj. powiatowego, wojewódzkiego, krajowego oraz 

europejskiego. 

5. Opracowanie procesu monitorowania, ewaluacji i aktualizacji strategii celem było opracowanie 

zasad monitorowania i ewaluacji celów i realizacji poszczególnych kierunków działań oraz 

aktualizowania dokumentu. 

Podstawą wyznaczania strategii rozwoju Gminy Praszka jest określenie misji i wizji oraz 

wyznaczenie obszarów i celów strategicznych, a także pól operacyjnych. Do każdego pola 

operacyjnego rekomendowano proponowane kierunki działania. Wszystkie proponowane kierunki 

działania, jako wynik prac warsztatowych, mogą i powinny być katalogiem otwartym. W założonym 

horyzoncie czasowym mogą pojawić się idee, projekty, działania, które nie zostały uwzględnione 
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w zaproponowanych kierunkach działania. Podstawowym kryterium spójności z przedmiotową 

strategią będzie przyczynianie się do realizacji danego celu strategicznego. Możliwość realizacji 

danego kierunku działania nie będzie wynikała z ujęcia danej aktywności wprost w zapisach strategii, 

ale z wykładni spójności. Okres obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Praszka to przedział lat 

2015-2025. 

Rysunek 1 Podstawowe definicje  

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

  

Misja 

Wizja 

określa nadrzędny cel, któremu ma służyć opracowanie, 

uspołecznienie i wdrożenie SRGP 2015-2025 

Obszary 

strategiczne 

Pola 

operacyjne 

Kierunki 

działania 

kreuje docelowy obraz obszaru pozwalający efektywnie 

realizować wyznaczoną misję  

określają kluczowe priorytety niezbędne  dla osiągnięcia 

wizji SRGP 2015-2025 i realizacji wyznaczonej misji oraz 

wskazują na cele strategiczne  

stanowią wiązki kierunków działań i zostały wyznaczone 

dla realizacji celów strategicznych 

definiują kierunki działań niezbędne dla realizacji 

poszczególnych celów operacyjnych 
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2. Wizja i misja 

2.1. Wizja 

Na potrzeby opracowania niniejszej Strategii wizja Gminy Praszka zdefiniowana została 

w następujący sposób: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizja precyzyjnie określa pożądane cechy Gminy Praszka oraz precyzuje kluczowe wartości Strategii. 

Wizja została sformułowana w możliwie jak najbardziej przystępny sposób, tak aby przekaz był 

czytelny dla każdego odbiorcy. 

2.2. Misja 

Na potrzeby opracowania niniejszej Strategii misja Gminy Praszka zdefiniowana została 

w następujący sposób: 

 

 

W 2025 r. na terenie gminy Praszka: 

– istnieje korzystny klimat dla rozwoju rolnictwa, przedsiębiorczości, zatrudnienia 

i innowacji; 

– rozwija się edukacja i wzrasta kapitał intelektualny, innowacyjny i kreatywny; 

– obszar jest dobrze skomunikowany zewnętrznie oraz spójny wewnętrznie pod 

względem transportowym; 

– dostęp do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej jest w pełni zabezpieczony; 

– każdy  mieszkaniec  ma  dostęp  do  podstawowych  standardów  usług zdrowotnych 

i społecznych; 

– mieszkańcy wykazują wysoką aktywność obywatelską i chętnie uczestniczą 

w procesach integracyjnych; 

– przestrzeń gminy pozbawiona jest barier dla osób niepełnosprawnych; 

– wykorzystywane są odnawialne źródła energii i istotnie ograniczono emisję 

zanieczyszczeń do ekosystemu; 

– wzmocniono mechanizmy zarządzania w samorządzie, w tym w zakresie zarządzania 

kryzysowego, a wszystkie aspekty rozwoju uwzględniają zasadę włączenia 

społecznego; 
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Misja precyzyjnie wskazuje cel działania Gminy Praszka oraz precyzuje kluczowe obszary Strategii. 

Misja została sformułowana w możliwie jak najbardziej przystępny sposób, tak aby przekaz był 

czytelny dla każdego odbiorcy.  

Misją Gminy Praszka jest prowadzenie polityki rozwoju opartej na:   

– bazowaniu na potencjale endogenicznym; 

– uwzględnieniu potrzeb grup defaworyzowanych; 

– uwzględnieniu potrzeb środowiska naturalnego; 

– uwzględnieniu korzystnego klimatu dla innowacji i e-usług; 

– szerszym otwarciu na otoczenie i budowaniu sieci powiązań między podmiotami 

rozwoju; 

Id: 90F9168D-C574-4984-8DCF-B7836753BCF5. Podpisany Strona 8



 
 

 

3. Założenia strategiczne 

3.1. Logika założeń strategicznych 

W rezultacie analizy:  

 wyzwań rozwojowych określonych w dokumentach strategicznych wyższego rzędu, w tym: 

Strategia Europa 2020; Polska 2030. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. 

Trzecia fala nowoczesności (DSRK); Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne 

społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo; Krajowy Program Reform – 

Europa 2020; Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, 

Obszary Wiejskie; Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020; Strategia Rozwoju 

Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów - Olesno; Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego 2014-2020; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020; Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Program Operacyjny 

Inteligentny Rozwój oraz Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-

2020; 

 potrzeb inwestycyjnych określonych w trakcie badań ankietowych, badań 

kwestionariuszowych, warsztatów strategicznych i analizy dokumentów źródłowych; 

 nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, w ramach której różnorodna gama 

podmiotów uzyska możliwość dofinansowania projektów rozwojowych i która premiuje, 

oprócz znanych z poprzedniego okresu programowania wartości horyzontalnych (np. równość 

szans, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, wykorzystanie technik informacyjnych 

i komunikacyjnych, zatrudnienie), także działania zintegrowane i realizowane w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego, wielopoziomowe zarządzanie, 

oraz większe zaangażowanie innych partnerów rozwoju; 

 odgórnych rozwiązań instytucjonalizacji działalności rozwojowej określonych przepisami 

prawa, w tym przede wszystkim w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym (Dz. U. z 2014 r. poz.379, 1072) oraz Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 349). 

a. rekomenduje się przyjęcie logiki interwencji opartej o następujące obszary strategiczne: 

 Obszar strategiczny nr 1 Mieszkańcy 

 Obszar strategiczny nr 2 Lokalna gospodarka 

 Obszar strategiczny nr 3 Infrastruktura i usługi społeczne 

 Obszar strategiczny nr 4 Infrastruktura techniczna i środowisko 

 Obszar strategiczny nr 5 Zarządzanie w samorządzie. 

b. wprowadza się do SRGP Kartę projektu, która zawiera opis projektu strategicznego i która 

Id: 90F9168D-C574-4984-8DCF-B7836753BCF5. Podpisany Strona 9



 
 

 

pozwoli na sprawne wprowadzanie nowych zadań do dokumentu. Przełoży się to m.in. na 

elastyczne podejście przede wszystkim do procesu pozyskiwania środków zewnętrznych  

w przypadku, gdyby w danej procedurze naborowej niezbędne było ujęcie danej inwestycji z 

nazwy w dokumencie strategicznym. Wzór Karty projektu stanowi Załącznik nr 4 do SRGP 

2015-2025.Spójność danej inwestycji/projektu z obszarami strategicznymi wraz z uzasadnieniem 

i ujęcie danej inwestycji/projektu w karcie czyni inwestycję/projekt częścią SRGP 2015-2025. 

Specyficzną kartą projektu są karty zawierające plany kompleksowej odnowy poszczególnych 

sołectw. Karta taka zawiera listę zadań wskazanych w planach odnowy miejscowości 

sporządzonych przez dane sołectwo. Karty te będą sukcesywnie opracowywane w trakcie prac na 

strategiami sołeckimi. 
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Tabela 1 Matryca SRGP 2015-2025 

Obszar strategiczny Cel strategiczny Pole operacyjne 

1. Mieszkańcy 
Zwiększenie poziomu partycypacji i zaangażowania 

społecznego oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej.  

1.1. Społeczeństwo obywatelskie 

1.2. Organizacje pozarządowe 

1.3. Tożsamość i wielokulturowość 

1.4. Społeczeństwo informacyjne 

2. Lokalna gospodarka 
Wzrost przedsiębiorczości i zatrudnienia oraz 

innowacyjności w rolnictwie i sektorze MŚP. 

2.1. Przedsiębiorczość 

2.2. Rolnictwo 

2.3. Zatrudnienie 

3. Infrastruktura i usługi społeczne 

 

Podniesienie poziomu dostępności i jakości usług 

edukacyjnych, zdrowotnych i włączenia społecznego. 

3.1. Usługi edukacyjne 

3.2. Usługi społeczne 

3.3. Usługi zdrowotne 

4. Infrastruktura techniczna i środowisko 

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości 

infrastruktury publicznej i poszanowanie potrzeb 

środowiska naturalnego. 

4.1. Odnawialne źródła energii i niskoemisyjność 

4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa 

4.3. Infrastruktura gospodarki odpadami 

4.4. Bezpieczeństwo publiczne 

4.5. Infrastruktura drogowa i towarzysząca 

4.6. Estetyka przestrzeni publicznej 

4.7. Dziedzictwo przyrody i turystyka 

5. Zarządzanie w samorządzie 
Wzrost efektywności zarządzania w samorządzie 

lokalnym oraz rozwój współpracy z otoczeniem. 

5.1. E-usługi 

5.2. Nowoczesne kadry administracji samorządowej 
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5.3. Współpraca z partnerami rozwoju 

5.4. Współpraca zewnętrzna 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.2. Obszar strategiczny nr 1.Mieszkańcy 

Celem pola operacyjnego 1.1. – Społeczeństwo obywatelskie jest zwiększenie aktywności  

obywatelskiej w różnych obszarach oraz prowadzenie konstruktywnego dialogu społecznego. 

Podstawą powodzenia wszelkich działań wspierających rozwój kapitału społecznego jest  

wzmacnianie  i  pogłębianie  świadomości znaczenia relacji opartych na kooperacji i zaufaniu. 

Celem pola operacyjnego 1.2. – Organizacje pozarządowe jest rozwój działalności  organizacji  

pozarządowych  oraz  bliska współpraca  sektora  publicznego  ze  sferą  pozarządową. Zwiększenie  

aktywności  obywatelskiej  wymaga  wspierania  tworzenia  i  rozwoju  już  istniejących organizacji 

społecznych, doskonalenia jakości stosunków międzyludzkich, umiejętności współpracy, norm  

 i zasad,  dobrego  klimatu  organizacyjnego, dlatego też należy pobudzać aktywność w III sektorze 

oraz wspierać inicjatywy oddolne w tym zakresie.   

Celem pola operacyjnego 1.3. – Tożsamość i wielokulturowość, pielęgnowanie dziedzictwa 

kultury i tożsamości mieszkańców. Województwo opolskie wyróżnia jego wielokulturowość 

i bogactwo doświadczeń wynikające z historii, zróżnicowania pochodzenia regionalnego mieszkańców 

regionu i mieszania się kultur na tym obszarze. Tym samym ważnym działaniem jest kontynuacja lub 

podjęcie działań  zmierzających  do  promowania,  zachowania i rozwoju wielokulturowości, 

dziedzictwa oraz tradycji obszaru. Należy również wspierać edukację mniejszości  narodowych  

i etnicznych,  w  tym  regionalną  edukację  kulturalną i światopoglądową,  zwłaszcza  dzieci i 

młodzieży. 

Celem pola operacyjnego 1.4. – Społeczeństwo informacyjne jest tworzenie warunków dla 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym wzrost wykorzystania e-usług. Prowadzone działania 

będą się koncentrować na rozwoju dostępu do szybkich sieci nowej generacji poprzez budowę 

i modernizację sieci ostatniej mili oraz modernizację szkieletowych i dostępowych sieci 

szerokopasmowych, rozwój e-usług i teleinformatyki, wspieranie wdrażania rozwiązań integrujących 

elektronicznie usługi publiczne i umożliwiających włączenie  ich  do  sieci  krajowych  

i międzynarodowych, rozwój  zasobów  informacyjnych, np. „Opolskie w Internecie”, podnoszenie 

poziomu kompetencji i umiejętności mieszkańców w zakresie wykorzystania technik ICT, w tym 

kształcenie na potrzeby społeczeństwa informacyjnego oraz tworzenie e-usług o charakterze 

informacyjnym dla społeczeństwa. 
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Tabela 2 Obszar strategiczny nr 1 – proponowane kierunki działania 

Proponowany kierunek działania Pole operacyjne Podmiot odpowiedzialny Podmiot wspierający 

Szersze wykorzystanie mechanizmu konsultacji 

społecznych oraz inicjatyw obywatelskich . 
1.1. 

– Gmina Praszka 

– organizacje pozarządowe 

– mieszkańcy 

 

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego z kwotą 

zarezerwowaną dla inicjatyw mieszkańców. 
1.1. – Gmina Praszka  

Promocja i szersze zastosowanie działań 

wolontariackich. 
1.1. 

– Gmina Praszka 

– organizacje pozarządowe 

– mieszkańcy 

 

Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy (MRG) wraz 

z przypisaniem środków finansowych na realizację 
projektów uchwalonych przez MRG. 

1.1. 

– Gmina Praszka 

– placówki oświatowe 

– nauczyciele i uczniowie 

 

Utworzenie Senioralnej Rady Gminy (SRG) wraz z 

przypisaniem środków finansowych na realizację 
projektów uchwalonych przez SRG. 

1.1. 
– Gmina Praszka 

– seniorzy 
– organizacje pozarządowe 
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Cykliczne wspólne obrady Młodzieżowej 

i Senioralnej Rady Gminy w celu wypracowania 

wspólnych celów opartych na potrzebie rozwoju 

i doświadczeniu, mających zarazem integrację 

pokoleń oraz przekazania wartości i żywej historii. 

1.1. 

– Gmina Praszka 

– Senioralna Rada Gminy 

– Młodzieżowa Rada Gminy 

 

Budowanie konstruktywnego dialogu i klimatu 

współpracy między samorządem a organizacjami 

pozarządowymi, w tym poprzez wykorzystanie 

zasobów Urzędu Miejskiego w Praszce (np. 

powołanie koordynatora ds. organizacji 

pozarządowych) oraz regularne spotkania Rady 
Miejskiej z organizacjami pozarządowymi. 

1.2. 
– Gmina Praszka 

– organizacje pozarządowe 
 

Opracowanie procedur współpracy Gminy Praszka z 

organizacjami pozarządowymi, w tym w zakresie 

zabezpieczania środków finansowych na pokrycie 

kosztów wkładu własnego organizacji 

pozarządowych na potrzeby realizacji projektów ze 

środków zewnętrznych. 

1.2. – Gmina Praszka – organizacje pozarządowe 

Regularne spotkania Rady Miejskiej z organizacjami 

pozarządowymi. 
1.2. – Rada Miejska w Praszce – organizacje pozarządowe 

Współpraca, w tym z gminami OF KNO, w zakresie 

tworzenia wspólnej oferty turystycznej w oparciu o 

tradycję, obyczaje, kulturę, wytwórczość obszarów 

wiejskich, wydarzenia kulturalne o zasięgu 

ponadlokalnym. 

1.3. 

– Gmina Praszka 

– Stowarzyszenie OF KNO 

– Lokalna Grupa Działania „Górna 

Prosna” 

– Muzeum Regionalne Wsi Opolskiej 

– Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze 

– organizacje pozarządowe 

– mieszkańcy 
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Organizacja wydarzeń kulturalnych mających na celu 

integrację mieszkańców oraz budowę poczucia 
wspólnoty. 

1.3. – Gmina Praszka; – organizacje pozarządowe 

Rozbudowa,   przebudowa   instytucji   kultury   oraz  

wyposażenie instytucji kultury, w tym na potrzeby 

rozszerzenia oferty usług czasu wolnego. 

1.3 

– Gmina Praszka 

– jednostki pomocnicze gminy – 
sołectwa 

 

Promocja korzystania z e-usług publicznych wśród 

mieszkańców i przedsiębiorców. 
1.4. 

– Gmina Praszka; 

– jednostki organizacyjne gminy 

– jednostki pomocnicze gminy - 
sołectwa; 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.3. Obszar strategiczny nr 2. Lokalna gospodarka 

Celem pola operacyjnego 2.1. – Przedsiębiorczość jest wzrost konkurencyjności sektora MŚP. 

Aktualnie obowiązujący paradygmat rozwoju przedsiębiorstw każe koncentrować działania przede 

wszystkim na zwiększeniu innowacyjności przedsiębiorstw, rozwoju sieci powiązań w gospodarce 

lokalnej i regionalnej, tworzeniu warunków rozwoju inteligentnych specjalizacji, czy rozwoju 

przemysłów kreatywnych. Realizacja w/w działań zależy od woli i możliwości podmiotów 

gospodarczych, ale jej skutki są odczuwane w gospodarce lokalnej, chociażby ze względu na 

zwiększenie liczby miejsc pracy, wzrost wpływów z tytułu podatków, promocja regionu, transfer 

wiedzy i innowacji. 

Istotnym elementem silnych gospodarek jest zdolność do ekspansji na rynki zewnętrzne. Tego 

rodzaju działalność jest domeną przedsiębiorstw, jednakże tworzenie warunków w celu jej 

umożliwiania i intensyfikacji jest zadaniem rządu i samorządu, dlatego ważnym elementem rozwoju 

przedsiębiorczości i działalności zagranicznej będzie organizacja misji gospodarczych, 

umożliwiających  nawiązywanie współpracy z zagranicznymi kooperantami oraz wsparcie udziału 

rodzimych  przedsiębiorców  w  targach,  misjach  i  wystawach. 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości nie będzie możliwy jeśli nie będzie odpowiedniego 

zaplecza kadrowego i potencjału ludzkiego. Kluczową cechą kształtującą konkurencyjność podmiotów 

gospodarczych jest przedsiębiorczość, kreatywność, wiedza, doświadczenie, a w przypadku 

następnego pięciolecia, umiejętność pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania. 

Nośnikiem w/w kompetencji są pracownicy. Kompetencje te powinny być kształtowane w ramach 

publicznego systemu edukacji (patrz dalej), jak również poprzez uczestnictwo przedsiębiorstw 

w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych mechanizmach wymiany wiedzy 

i doświadczenia. Funkcje pośredników między przedsiębiorstwami, przedsiębiorstwami i ośrodkami 

wiedzy oraz przedsiębiorstwami i rynkiem spełniają różnego rodzaju instytucje otoczenia biznesu. 

Zadaniem samorządów będzie promowanie i zachęcanie do uczestnictwa podmiotów lokalnych 

w mechanizmach wymiany wiedzy i doświadczenia, m.in. poprzez współpracę z regionalnymi 

instytucjami otoczenia biznesu oraz udostępnianie wiedzy na temat możliwości pozyskiwania dotacji 

zewnętrznych na ten cel. 

Celem pola operacyjnego 2.2. – Rolnictwo jest wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych. 

W Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego jako słuszne wskazano dążenie do przechodzenia od 

produkcji ekstensywnej do intensywnej  bazującej  na  zwiększaniu efektywności   produkcji. Poprawa 

rolnictwa i przetwórstwa rolnego następuje przede wszystkim dzięki wykorzystaniu płatności  

bezpośrednich  oraz  innych  instrumentów występujących w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. 

W nowym okresie programowania mechanizmów dotacyjnych i finansowych możliwe będzie 

realizowanie działań zmierzających do systematycznego  zwiększania  efektywności  i  wydajności  
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rolnictwa,  przy  stopniowym  ograniczaniu  zatrudnienia  w  samym  rolnictwie i  w  działalnościach  

z  nim związanych. Jako pożądane ocenia się także działania zmierzające do poprawy standardów 

środowiskowych w gospodarstwach rolnych. 

Celem pola operacyjnego 2.3. Zatrudnienie jest wzrost kompetencji zawodowych 

mieszkańców i efektywne wykorzystanie instrumentów rynku pracy. Z perspektywy lokalnego 

biznesu oraz wzrostu zatrudnienia szczególnie ważna jest zdolność uczenia się i zmiany kwalifikacji 

zatrudnionych lub potencjalnych pracowników, odpowiednie  cechy  osobowościowe,  czy  

umiejętności  prowadzenia  własnej  działalności gospodarczej. Dlatego bardzo ważnym działaniem 

będzie rozwój systemu doradztwa zawodowego, wsparcie systemu poradnictwa w zakresie własnej 

działalności gospodarczej, rozwój  instrumentów finansowych wspierających rozpoczynanie 

działalności gospodarczej, promocja przedsiębiorczości, rozwój i promocja systemu stypendiów 

i staży, wdrażanie szkoleń rozwijających  pozazawodowe umiejętności na rynku pracy i w biznesie. 

Natomiast wśród działań, które procentować będą w przyszłości, a nawet poza horyzontem zdarzeń, 

objętym niniejszą strategią, znajdują się m.in. zapewnienie  możliwości  udziału  dzieci  i  młodzieży  

na  każdym  poziomie nauczania w zajęciach  stymulujących  kreatywność i przedsiębiorczość, 

umiejętność pracy w grupie, otwartość i tolerancję,  zainteresowania naukowe, znajomość języków 

obcych, znajomość technik informacyjnych i komunikacyjnych, umiejętność realizacji projektów, 

rozwiązywanie problemów opartych na wykorzystaniu wiedzy z różnych przedmiotów, etc. 
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Tabela 3 Obszar strategiczny nr 2 – proponowane kierunki działania 

Proponowany kierunek działania Pole operacyjne Podmiot odpowiedzialny Podmiot wspierający 

Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych 

oraz ich zagospodarowanie poprzez pozyskanie 
inwestorów. 

2.1. – Gmina Praszka  

Promocja gospodarcza, w tym terenów 

inwestycyjnych, zgodnie z działaniami zintegrowanej 

promocji gospodarczej z poziomu OF KNO. 

2.1. 

– Gmina Praszka 

– Stowarzyszenie OF KNO 

– przedsiębiorstwa i organizacje 

przedsiębiorstw 

 

Budowanie konstruktywnego dialogu i klimatu 

współpracy między samorządem a przedsiębiorcami. 
2.1. 

– Gmina Praszka 

– przedsiębiorcy 
 

Wprowadzenie transparentnego systemu 

przyznawania ulg finansowych i wsparcia 

pozafinansowego dla nowopowstałych 

przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw z potencjałem 

rozwojowym, w szczególności generujących miejsca 

pracy. 

2.2. 
– Gmina Praszka 

– przedsiębiorstwa i organizacje 

przedsiębiorstw 

 

Prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie 

możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł 
finansowania przez przedsiębiorstwa. 

2.1. 
– Gmina Praszka 

– przedsiębiorcy 
 

Rozwój  przedsiębiorstw poprzez inwestycje w środki 

trwałe, wartości  niematerialne  i  prawne, transfer    

technologii oraz poprzez zwiększenie obecności na 
rynkach zagranicznych. 

2.1. – przedsiębiorcy  
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Rozwój lokalnej sieci współpracy gospodarczej.. 2.1. 

– Gmina Praszka 

– przedsiębiorcy 

– gospodarstwa rolne 

 

Aktywne uczestnictwo w procesach stymulowania 

przedsiębiorczości w ramach Strategii Rozwoju OF 

KNO, w tym w zakresie rozwoju działalności 

eksportowej lokalnych przedsiębiorstw, rozwoju  

wewnątrz obszarowych sieci powiązań biznesowych  i 

ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych 

pomysłów. 

2.2. 

– Gmina Praszka 

– przedsiębiorstwa i organizacje 

przedsiębiorstw 

 

Rozwój gospodarstw rolnych, poprzez inwestycje w 

środki trwałe, wartości  niematerialne  i  prawne, 

transfer    technologii oraz poprzez zwiększenie 

obecności na rynkach zagranicznych, w tym rozwój 

rolnictwa zamawianego i ekologicznego. 

2.2. – gospodarstwa rolne 

– Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 

Uprawnych 

– Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa 

Prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie 

możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł 

finansowania przez gospodarstwa rolne i na potrzeby 

rozwoju rolnictwa, w tym w ramach możliwych form 

wsparcia ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020. 

2.2. 
– Gmina Praszka 

– gospodarstwa rolne 
– Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa 

Promocja lokalnej przedsiębiorczości, rolnictwa i 

lokalnych produktów, poprzez udział w targach i 

misjach gospodarczych regionalnych, krajowych i 

zagranicznych. 

2.1./2.2. 

– gospodarstwa rolne 

– przedsiębiorstwa i organizacje 

przedsiębiorstw 

– Lokalna Grupa Działania „Górna 

Prosna” 

– organizacje pozarządowe 
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Udostępnianie informacji na temat lokalnego rynku  

pracy oraz dostępnych instrumentów rynku pracy . 
2.3. – Powiatowy Urząd Pracy – Gmina Praszka 

Rozwój oferty skierowanej do mieszkańców 

w zakresie szkoleń zawodowych. 
2.3. – Powiatowy Urząd Pracy – Gmina Praszka 

Rozwój oferty doradztwa zawodowego na poziomie 

kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego . 
2.3. 

– placówki kształcenia gimnazjalnego 

– placówki kształcenia 
ponadgimnazjalnego  

– Powiatowy Urząd Pracy 

Wspieranie  mobilności zawodowej mieszkańców. 2.3. – Powiatowy Urząd Pracy  

Rozwój podmiotów ekonomii społecznej. 2.1./2.3. 
– OWES 

– podmioty ekonomii społecznej 
 Gmina Praszka 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.4. Obszar strategiczny nr 3. Infrastruktura i usługi społeczne  

Celem pola operacyjnego 3.1. – Usługi edukacyjne jest ograniczenie barier w dostępie do edukacji 

oraz stworzenie warunków dla nieskrępowanego rozwoju osobowościowego i kompetencyjnego dzieci 

i młodzieży, prowadzących do wypracowania umiejętności odnajdywania się w otoczeniu oraz 

zwiększenia szans na zatrudnienie. W dobie informatyzacji i rozwijającej się w tempie 

geometrycznym technologii, niezbędne jest wypracowanie u dzieci i młodzieży kompetencji 

w posługiwaniu się narzędziami TiK. Rosnąca konkurencja na rynku pracy wymaga kształtowania 

postaw aktywnych i kreatywnych, a także otwartości wobec świata i asertywności. Istotna jest także 

identyfikacja predyspozycji intelektualnych, a w dalszej kolejności zawodowych, na możliwie 

wczesnych etapach kształcenia oraz rozwijanie kluczowych umiejętności, nie tylko u dzieci 

szczególnie uzdolnionych. 

Celem pola operacyjnego 3.2. – Usługi społeczne jest podniesienie poziomu dostępności 

i jakości usług włączenia społecznego. Cel ten będzie realizowany poprzez rozwój gminnych 

placówek  pomocy  społecznej świadczących różnorodne usługi socjalne , wynikające z potrzeb 

społeczności lokalnych. Ważnym działaniem jest identyfikacja i monitorowanie problemów 

społecznych oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. Zjawisko to skutkuje 

patologiami społecznymi, ograniczonym dostępem do rynku pracy oraz różnego rodzaju dóbr. 

Działania  na  rzecz  zapobiegania  zjawisku  wykluczenia  społecznego prowadzone będą poprzez 

narzędzia zaplanowane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym m.in. poprzez 

szeroko rozumianą integrację społeczną, wykorzystywanie  modelowych  rozwiązań w  zakresie  

aktywnej  integracji i ekonomii społecznej, rozwój systemu  wczesnej  interwencji  w  przypadku  

zagrożenia wystąpienia sytuacji kryzysowej, wspieranie zaangażowania wszystkich mieszkańców w 

działania na rzecz społeczności lokalnej (m.in. wolontariat). 

Celem pola operacyjnego 3.3. jest podniesienie poziomu dostępności i jakości usług 

zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenie dostępu do dedykowanych programów 

profilaktycznych i promocja zdrowego stylu życia. Punktem wyjścia do planowania działań 

inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia powinna być głęboka analiza danych 

epidemiologicznych i identyfikacja jednostek chorobowych istotnych dla obszaru. Wyniki analizy 

winny być zestawione z założeniami dokumentu pod nazwą  Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 

2014-2020. Problemy epidemiologiczne, wskazane w diagnozie, wymagają natychmiastowej 

interwencji. Rozwiązaniem nie mogą tu być ogólnopolskie programy profilaktyczne, które koncentrują 

się na problemach zdrowotnych o mniejszej skali oddziaływania na społeczeństwo gminy Praszka. 

Tym samym podjęte zostaną działania zmierzające do opracowania programów zdrowotnych dla 

gminy Praszka, dla powodzenia których niezbędna będzie szeroka współpraca samorządów lokalnych, 

instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i mieszkańców. 
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Tabela 4 Obszar strategiczny nr 3 – proponowane kierunki działania 

Proponowany kierunek działania Pole operacyjne Podmiot odpowiedzialny Podmiot wspierający 

Wsparcie opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz 

wychowania przedszkolnego. 
3.1. – Gmina Praszka  

Doposażenie jednostek edukacyjnych w sprzęt i 

materiały dydaktyczne, w tym przede wszystkim do 

nauki przedmiotów matematyczno  przyrodniczych, 

informatycznych i języków obcych oraz kreowania 

postaw przedsiębiorczych i umiejętności niezbędnych 
na rynku pracy. 

3.1. 
– Gmina Praszka; 

– placówki oświatowe 
 

Budowanie i realizacja programów edukacyjnych w 

zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy, 

wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno 

 przyrodniczych i TIK
1
 oraz postaw kreatywności, 

innowacyjności, przedsiębiorczości, itp. na 
wszystkich etapach kształcenia. 

3.1. 
– Gmina Praszka 

– placówki oświatowe 
 

Rozwój działań związanych z doradztwem 

zawodowym oraz promocja kształcenia zawodowego 

i technicznego, informowanie na temat edukacji 

zamawianej, rozwój systemu praktyk i staży 

zawodowych, promocja współpracy z sektorem 
przedsiębiorstw. 

3.1. 

– Gmina Praszka 

– Powiatowy Urząd Pracy 

– placówki kształcenia 

ponadgimnazjalnego 

 

 

Opracowanie i realizacja programów pomocy 

stypendialnej dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni, 

uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym 
kończeniem nauki). 

3.1. 
– Gmina Praszka 

– placówki oświatowe 
 

                                                 
1
 TIK – techniki informacyjne i komunikacyjne 
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Wprowadzenie szkoleń, doradztwa oraz innych form 

podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i 

pracowników pedagogicznych pod kątem kluczowych 

kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się 

po rynku pracy, tj. TIK, matematyczno  

przyrodniczych, języków obcych, nauczania 

eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów 

(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) 

oraz metod zindywidualizowanego podejścia do 

ucznia oraz wykorzystania narzędzi wspierających 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym 

etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów 

niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych, 

zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki). 

3.1. 
– Gmina Praszka 

– placówki oświatowe 

– Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Kluczborku 

Rozwój sprawnego systemu wsparcia rodziny, z 

uwzględnieniem pozycji dzieci i młodzieży, tj.: 

wzmacnianie systemu sprzyjającego rozwojowi 

dziecka w rodzinie i środowiskach pozarodzinnych, 

rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin 

dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie, wspieranie rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi, promowanie właściwych postaw 

społecznych, ważnych dla przeciwdziałania zjawisku 

narkomanii, przestępczości i eliminowania skutków 

niedostosowania społecznego wśród dzieci i 

młodzieży. 

3.2. 

– Ośrodek Pomocy Społecznej 

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

– organizacje pozarządowe 

– Gmina Praszka 

Integracja i aktywizacja grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, tj.: podnoszenie 

świadomości społecznej na temat osób 

niepełnosprawnych oraz ich praw i uprawnień, 

zapewnienie zwiększonego dostępu osób 

niepełnosprawnych do opieki medycznej i 

rehabilitacji, integracja osób niepełnosprawnych ze 

środowiskiem, rozwijanie form rehabilitacji 

zawodowej, rozwój opieki rodzinnej i poprawienie 

standardu w placówkach instytucjonalnych, rozwój 
systemu wsparcia dla osób bezrobotnych. 

3.2. 

– Ośrodek Pomocy Społecznej 

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

– organizacje pozarządowe 

– Gmina Praszka 
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Podnoszenie świadomości osób/rodzin zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym/ seniorów 

oraz osób niepełnosprawnych o dostępnych formach 

pomocy i doradztwa specjalistycznego. 

3.2. 

– Ośrodek Pomocy Społecznej 

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

– organizacje pozarządowe 

– Gmina Praszka 

Integracja dzieci i młodzieży pełnosprawnej i 

niepełnosprawnej. 
3.2. 

– placówki oświatowe 

– organizacje pozarządowe 
– Gmina Praszka 

Poprawa dostępu do mieszkań 

chronionych/wspomaganych/ treningowych, rozwój 

mieszkań serwisowanych dla seniorów, 

przystosowanie wybranych obiektów komunalnych 

na potrzeby domów dziennej opieki, także zgodnie z 

ustaleniami na poziomie OF KNO. 

3.2. 

– Gmina Praszka 

– Stowarzyszenie OF KNO 

 

– Ośrodek Pomocy Społecznej 

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

– organizacje pozarządowe 

Identyfikacja jednostek chorobowych oraz potrzeb 

zdrowotnych specyficznych dla obszaru, we 

współpracy na poziomie OF KNO. 

3.3. 

– Gmina Praszka 

– Powiat Oleski 

– Stowarzyszenie OF KNO 

– jednostki ochrony zdrowia 

– Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 

– Opolski Wojewódzki Oddział Narodowego 

Funduszu Zdrowia 

Udział w budowaniu i realizacji kompleksowych 

populacyjnych programów profilaktycznych 

skierowanych do różnych grup docelowych (dzieci i 

młodzież, osoby aktywne na rynku pracy, kobiety w 

okresie prokreacyjnym, seniorzy), w tym we 

współpracy na poziomie OF KNO. 

3.3. 

– Gmina Praszka 

– Powiat Oleski 

– Stowarzyszenie OF KNO 

– jednostki ochrony zdrowia 

– Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 

– Opolski Wojewódzki Oddział Narodowego 

Funduszu Zdrowia 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.5. Obszar strategiczny nr 4. Infrastruktura techniczna i środowisko 

Celem pola operacyjnego 4.1. – Odnawialne źródła energii i niskoemisyjność jest zmniejszenie 

negatywnej presji człowieka na środowisko poprzez zwiększenie wykorzystania OZE oraz 

zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych przyczynia 

się do ograniczania emisji polutenów do atmosfery, dywersyfikacji źródeł energii i wzrostu 

bezpieczeństwa energetycznego  regionu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę  nowych 

instalacji energetycznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz wzmocnienie działań 

edukacyjnych i promocyjnych w rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym wśród przedsiębiorców. 

W gminie Praszka panują korzystne warunki dla rozwoju energetyki odnawialnej. W najbliższych 

latach należy również dokonać analizy możliwości rozwoju sieci gazowniczej na terenach miejskich i 

wiejskich gminy Praszka. 

Celem pola operacyjnego 4.2. – Infrastruktura wodno-ściekowa jest poprawa jakości 

środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do gleby i wód 

powierzchniowych i podziemnych. Sektor komunalny, przede wszystkim produkcja ścieków 

bytowych, jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie dla jakości wód 

powierzchniowych, gleby oraz innych cennych zasobów środowiska naturalnego. Infrastruktura 

wodno-kanalizacyjna gminy wymaga doinwestowania. Priorytetem jest rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (indywidualnych lub strefowych) 

w miejscach niedostępnych lub w zabudowie rozproszonej i zagrodowej. 

Celem pola operacyjnego 4.3. – Infrastruktura gospodarki odpadami jest poprawa jakości 

środowiska naturalnego poprzez podniesienie efektywności gospodarowania odpadami, w tym 

segregacji i recyklingu oraz wdrażanie innowacji w gospodarce odpadami.  

Celem pola operacyjnego 4.4. Bezpieczeństwo publiczne – jest podniesienie bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego i mienia. Realizacja w/w celu zakłada 

uczestnictwo w procesach planowania, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej dla 

potrzeb przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym i antropogenicznym, monitoringu zagrożeń 

naturalnych i alarmowania, wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy 

dla przeciwdziałania i likwidacji skutków katastrof oraz doskonalenie procesów ratowniczo-

gaśniczych OSP, wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby bezpieczeństwa publicznego 

oraz wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. Ponadto, w ramach procesów zarządzania 

kryzysowego, planowany jest m.in. udział w procesach budowy systemów wykrywania i alarmowania 

oraz wczesnego ostrzegania i zarządzania nimi, udział w procesach poprawy standardów, rozwój 

i integracja systemów ochrony przed zagrożeniami i bezpieczeństwa, udział w procesach wzmacniania 

zdolności struktur samorządowych do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego 

i wymagań obronności państwa, udział w procesach budowania, rozwoju i integracji systemów 

ratowniczych, udział w procesach poprawy  bezpieczeństwa  na  obszarach  wodnych i zalewowych, 
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udział w projektach planowania, modernizacji i rozbudowy budowli hydrotechnicznych, 

zabezpieczających przed  zbyt  wysokimi  stanami  powodziowymi  oraz  łagodzących  ich  skalę 

i skutki, w tym rozbudowa systemów wałów i polderów oraz oddawanie rzekom terenów zalewowych, 

udział w procesach opracowywania i realizacji koncepcji racjonalnej gospodarki wodami opadowymi.  

Celem pola operacyjnego 4.5. –Infrastruktura drogowa i towarzysząca jest poprawa płynności 

i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Interwencji wymagają drogi istotne z perspektywy spójności 

wewnętrznej powiatu i gminy. Ważnym działaniem będzie także poprawa oznaczenia dróg i dojazdu 

do ważniejszych obiektów i miejsc (osiedla, cmentarze, kościoły, instytucje). Realizowane winny być 

także inwestycje drogowe punktowe, których celem będzie poprawa bezpieczeństwa na drogach, w 

tym m.in. przebudowa miejsc  niebezpiecznych, uspokojenie ruchu kołowego w centrum 

miejscowości, w tym wskazanie ciągów komunikacyjnych mogących spełniać funkcje deptaków, 

wyznaczanie stref o ograniczonej prędkości, wyznaczenie stref uprzywilejowujących pieszych i 

rowerzystów; wyznaczenie ciągów ulic jednokierunkowych, zastępowanie skrzyżowań z 

pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowaniami równorzędnymi, organizacja miejsc parkingowych poza 

strefami uspokojonego ruchu, przebudowanie skrzyżowań tradycyjnych na skrzyżowania z wyniesioną 

powierzchnią, organizacja obiektów park and ride (P&R) i bike and ride (B&R)
2
. Ponadto, ze względu 

na rolniczy charakter gminy, inwentaryzacji i modernizacji winny ulec drogi transportu rolnego. 

Działaniem koniecznym i wymagającym ponadlokalnej współpracy, a przyczyniającym się do 

poprawy bezpieczeństwa drogowego i jednocześnie zwiększenia atrakcyjności rekreacyjnej i 

turystycznej obszaru jest rozwój infrastruktury dróg rowerowych, zarówno jako element sieci dróg 

publicznych, jak i szlaków i tras turystycznych. 

Celem pola operacyjnego 4.6. – Estetyka przestrzeni publicznej i ład publiczny jest 

podniesienie estetyki przestrzeni publicznej i uporządkowanie ładu przestrzennego. Ciężar działań 

rewitalizacyjnych spoczywa w dużej mierze na samorządzie gminnym, jednakże zaangażowane winny 

zostać także inne podmioty, w tym np. wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, organizacje 

pozarządowe. Dla prawidłowego prowadzenia działań w zakresie ładu przestrzennego jest 

opracowanie dokumentów porządkujących przestrzeń publiczną (np. miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego) oraz dokumentów planistycznych (np. Gminny Program 

Rewitalizacji). Ważnym elementem będą także działania w zakresie dziedzictwa  kultury i historii, 

w tym odnowa obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego, układów urbanistycznych 

i ruralistycznych, tworzenie warunków dla utrwalania tożsamości oraz upowszechniania dorobku 

kultury lokalnej i regionalnej oraz jej promocja, opracowywanie i wdrażanie e-usług w kulturze, 

promocja nowych form w kulturze i kultury współczesnej. 

                                                 
2
 Park and ride (P&R) i bike and ride (B&R) obiekty umożliwiające pozostawienie samochodu na obrzeżach 

miasta i kontynuowanie podróży innymi środkami transportu – komunikacja miejska, rowery, etc. Działanie to 

powinno być realizowane w połączeniu z rewitalizacją i rozwojem infrastruktury turystycznej. 

Id: 90F9168D-C574-4984-8DCF-B7836753BCF5. Podpisany Strona 27



 
 

Celem pola operacyjnego 4.7. – Dziedzictwo przyrody i turystyka jest ochrona obszarów 

dziedzictwa przyrody i bioróżnorodności oraz ich przyjazne wykorzystanie na potrzeby turystyki. 

Ochrona i przyjazne wykorzystanie środowiska naturalnego wynika  zarówno z przepisów prawa 

polskiego i zobowiązań międzynarodowych, w tym unijnych
3
, jak również z międzypokoleniowej 

odpowiedzialności. Do realizacji w/w celu przyczyni się m.in. racjonalna gospodarka leśna, ochrona 

obszarów cennych przyrodniczo, udział we wdrażaniu zintegrowanego systemu zarządzania 

środowiskiem. 

                                                 
3
Konwencji o różnorodności biologicznej oraz z Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa i Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory . 
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Tabela 5 Obszar strategiczny nr 4 – proponowane kierunki działania 

Proponowany kierunek działania Pole operacyjne Podmiot odpowiedzialny Podmiot wspierający 

Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Praszka. 
4.1. – Gmina Praszka  

Głęboka modernizacja energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii. 

4.1. – Gmina Praszka  

Głęboka modernizacja energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym, w tym wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii.  

4.1. 
– wspólnoty mieszkaniowe 

– mieszkańcy 
– Gmina Praszka 

Głęboka modernizacja energetyczna w 

przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, w tym 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

4.1. 

– gospodarstwa rolne 

– Lokalna Grupa Działania Górna 
Prosna 

 

Promocja i wykorzystanie energii odnawialnej, w tym 

przede wszystkim energii słonecznej, biomasy, 
energii wiatrowej, energii geotermalnej.   

4.1. 

– podmioty prywatne, w tym 

przedsiębiorcy i rolnicy oraz 
gospodarstwa domowe 

– Lokalna Grupa Działania Górna 

Prosna 

– Gmina Praszka 

– jednostki pomocnicze gminy – sołectwa 
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Edukacja i zwiększanie świadomości ekologicznej 

mieszkańców, w tym w zakresie OZE. 
4.1. 

– Gmina Praszka 

– organizacje pozarządowe 
 

Analiza możliwości rozwoju sieci gazowniczej na 

terenach miejskich i wiejskich gminy Praszka. 
4.1. – Gmina Praszka  

Kontynuacja działań porządkujących gospodarkę 

wodno-ściekową, w tym inwestycje w infrastrukturę 
sieciową i przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

4.2. 

– Gmina Praszka 

– jednostki pomocnicze gminy – 
sołectwa 

– gospodarstwa domowe 

 

Uporządkowanie stosunków melioracyjnych . 4.2. 

– Gmina Praszka 

– jednostki pomocnicze gminy – 
sołectwa 

 

Kontynuacja działań porządkujących gospodarkę 

odpadami oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 

w zakresie przyjaznego środowisku gospodarowania 

odpadami. 

4.3. 

– Gmina Praszka 

– jednostki pomocnicze gminy – 
sołectwa 

 

Uczestnictwo w procesach planowania, rozbudowy 

i modernizacji infrastruktury technicznej dla potrzeb 

przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym 

i antropogenicznym, monitoring zagrożeń naturalnych 

i alarmowania. 

4.4. – Gmina Praszka 

– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 

– Państwowa Straż Pożarna 

– Służba Policji 

– Powiat Oleski 

– gminy powiatu oleskiego 
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Wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt 

ratowniczo-gaśniczy dla przeciwdziałania i likwidacji 

skutków katastrof oraz doskonalenie procesów 
ratowniczo-gaśniczych OSP. 

4.4. 
– Gmina Praszka 

– Ochotnicze Straże Pożarne 

– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 

– Państwowa Straż Pożarna 

– Służba Policji 

– Powiat Oleski 

– gminy powiatu oleskiego 

Wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych na 

potrzeby bezpieczeństwa publicznego oraz budowy 

systemów wykrywania i alarmowania oraz wczesnego 
ostrzegania i zarządzania nimi. 

4.4. 

– Krajowy System Ratowniczo-

Gaśniczy 

– Państwowa Straż Pożarna 

– Województwo Opolskie 

– Gmina Praszka 

– Ochotnicze Straże Pożarne 

Uczestnictwo w procesach planowania, rozbudowy 

i modernizacji infrastruktury technicznej dla potrzeb 

zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa 

publicznego. 

4.4. – Gmina Praszka – Ochotnicze Straże Pożarne 

Wdrożenie programów edukacyjnych w zakresie 

sytuacji kryzysowych i miejscowych zagrożeń ze 

szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających 

z nagłych zjawisk pogodowych, zagrożeń 
komunikacyjnych oraz zagrożeń pożarowych. 

4.4. 
– Gmina Praszka 

– Ochotnicze Straże Pożarne 
 

Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja, 

remont dróg i obiektów inżynieryjnych, w tym 
budowa obwodnicy Praszki. 

4.5. 

– Gmina Praszka 

– Powiat Oleski 

– Województwo Opolskie 

 

Zmiany organizacji ruchu drogowego w celu 

uspokojenia centrum, ograniczenie ruchu pojazdów 
na korzyść pierwszeństwa pieszych. 

4.5. 
– Gmina Praszka 

– Komenda Powiatowa Policji 
 

Uzupełnienie numeracji dróg, oznaczeń dojazdu do 

ważniejszych obiektów i miejsc (osiedla, cmentarze, 
kościoły instytucje). 

4.5. 
– Gmina Praszka 

– inni właściciele/ zarządcy dróg 
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Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja, 

remont  infrastruktury drogowej towarzyszącej, w 

tym ciągów pieszych, rowerowych, pieszo-
rowerowych, parkingów i oświetlenia dróg . 

4.5. 

– Gmina Praszka 

– Powiat Oleski 

– Województwo Opolskie 

– Komenda Powiatowa Policji 

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. 

poprzez rozwój urządzeń sterowania ruchem 

drogowym oraz infrastruktury bezpieczeństwa  ruchu  
drogowego. 

4.5. 

– Gmina Praszka 

– Powiat Oleski 

– Województwo Opolskie 

– Komenda Powiatowa Policji 

Utwardzenie dróg gruntowych oraz modernizacja 

i poprawa stanu dróg transportu rolnego . 
4.5. 

– Gmina Praszka 

– jednostki pomocnicze gminy – 
sołectwa 

 

Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego 

poprzez współpracę z przewoźnikami, utworzenie 

punktu zakupu biletów, udostępnienie jednolitego i 

aktualnego rozkład jazdy przewoźników publicznych 

i prywatnych na poszczególnych tabliczkach 
przystankowych. 

4.5. 
– Gmina Praszka 

– prywatni przewoźnicy 
 

Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu 

Rewitalizacji/ Gminnego Programu Rewitalizacji oraz 
planu przeznaczenia i odnowy centrum miasta. 

4.6. 

– Gmina Praszka 

– jednostki pomocnicze gminy – 

sołectwa 

 

Rewitalizacja,         rewaloryzacja,         konserwacja, 

renowacja,  restauracja,  zachowanie budynków, 

budowli, układów urbanistycznych i ruralistycznych i 

w miarę możliwości nadawanie im nowych funkcji, w 
tym społecznych, kulturalnych, czy gospodarczych  

4.6. 

– Gmina Praszka 

– jednostki pomocnicze gminy – 
sołectwa 
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Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, 

renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja 

na cele kulturalne obiektów zabytkowych i cennych 

dla dziedzictwa historii i kultury (np. uporządkowanie 

i oznaczenie Cmentarza Żydowskiego) oraz zakup  

trwałego wyposażenia oraz konserwacja 

i zabezpieczenie   muzealiów, archiwaliów i  innych  

zabytków ruchomych. 

4.6. 

– Gmina Praszka 

– jednostki pomocnicze gminy – 
sołectwa 

– związki wyznaniowe 

– Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” 

Współpraca w zakresie realizacji projektów    

dotyczących ochrony różnorodności biologicznej, 
w tym na forum OF KNO. 

4.7. 

– Gmina Praszka 

– jednostki pomocnicze gminy – 
sołectwa 

– Stowarzyszenie OF KNO 

– Lokalna Grupa Działania „Górna 
Prosna” 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

organizacje pozarządowe 

PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 

organizacyjne 

Prowadzenie  działań  informacyjno-edukacyjnych 

w zakresie ochrony środowiska i przyrody. 
4.7. 

– Gmina Praszka 

– jednostki pomocnicze gminy – 

sołectwa 

– Lokalna Grupa Działania „Górna 
Prosna” 

– organizacje pozarządowe 

– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 

organizacyjne 

Współpraca w zakresieopracowania spójnej koncepcji 

szlaków, tras i ścieżek turystycznych/ rowerowych/ 

pieszych/konnych/ wodnych etc. oraz ich wytyczenie 

budowa/modernizacja/ 

uporządkowanie/oznakowanie, jak również promocja, 

m.in. w celu racjonalnego korzys tania z zasobów z 
poszanowaniem potrzeb środowiska naturalnego . 

4.7. 

– Gmina Praszka 

– Powiat Oleski 

– Gminy Powiatu Oleskiego 

– jednostki pomocnicze gminy – 
sołectwa 

– Stowarzyszenie OF KNO 

– Lokalna Grupa Działania „Górna 
Prosna” 

– organizacje pozarządowe 

– Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.7. Obszar strategiczny nr 5. Zarządzanie w samorządzie  

Celem  pola operacyjnego 5.1. – E-usługi i procesy zarządzania jest standaryzacja procesów oraz 

rozwój e-usług w samorządzie. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: udział w tworzeniu systemów 

monitorowania procesów społeczno-gospodarczych w województwie, udział w tworzeniu 

instytucjonalnego zaplecza analitycznego dla zarządzania rozwojem,  w tym  w tworzeniu 

obserwatorium rozwoju regionu (regionalnego obserwatorium terytorialnego),udział w tworzeniu 

instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni województwa, 

przygotowywanie i wdrażanie dokumentów programowych, czy rozwijanie e-administracji. 

Celem pola operacyjnego 5.2. – Nowoczesne kadry administracji publicznej jest wzrost 

kompetencji pracowników samorządowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: udział w procesie 

budowy systemu kształcenia kadr dla zarządzania rozwojem regionu, wzmocnienie kadr administracji 

samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, zajmujących się rozwojem i realizacją 

projektów. 

Celem pola operacyjnego 5.3. – Współpraca z partnerami rozwoju jest wzrost intensywności 

współpracy partnerów rozwoju. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: zwiększenie udziału 

organizacji pozarządowych jako partnera administracji samorządowej w zarządzaniu obszarem, 

promocję i tworzenie powiązań z partnerami rozwoju. 

Celem pola operacyjnego 5.4. Współpraca zewnętrzna jest wzrost intensywności współpracy 

z otoczeniem i zaangażowanie w procesy rozwoju prowadzone na poziomie powiatu, Obszaru 

Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów - Olesno, województwa, kraju, czy na poziomie 

międzynarodowym. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: udział w procesach rozwojowych 

realizowanych na poziomie Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno, udział 

w procesach lobbingowych na rzecz obszaru i regionu, czy rozwój współpracy i partnerstw krajowych 

i międzynarodowych. 
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Tabela 6 Obszar strategiczny nr 5 – proponowane kierunki działania 

Proponowany kierunek działania Pole operacyjne Podmiot odpowiedzialny Podmiot wspierający 

Udział w tworzeniu systemów monitorowania 

procesów społeczno-gospodarczych w województwie 

oraz udział w tworzeniu instytucjonalnego zaplecza 

analitycznego dla zarządzania rozwojem,  w tym  w 

tworzeniu obserwatorium rozwoju regionu 
(regionalnego obserwatorium terytorialnego). 

5.1. – Gmina Praszka  

Udział w tworzeniu instrumentów i systemów 

zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni 
województwa. 

5.1. 

– Gmina Praszka 

– jednostki pomocnicze gminy – 
sołectwa 

 

Sukcesywne opracowywanie dokumentów 

zagospodarowania przestrzennego. 
5.1. 

– Gmina Praszka 

– jednostki pomocnicze gminy – 
sołectwa 

– przedsiębiorcy 

– organizacje pozarządowe 

– mieszkańcy 

Przygotowywanie i wdrażanie dokumentów 

programowych. 
5.1. 

– Gmina Praszka 

– jednostki pomocnicze gminy – 
sołectwa 

– przedsiębiorcy 

– organizacje pozarządowe 

– mieszkańcy 

Rozwijanie e-administracji. 5.1. 

– Gmina Praszka 

– jednostki pomocnicze gminy – 
sołectwa 

 

Szkolenia zawodowe i inne formy rozwoju 

zawodowego pracowników administracji 

samorządowej i udział w procesie budowy systemu 

kształcenia kadr dla zarządzania rozwojem regionu . 

5.2. – Gmina Praszka  

Udział w procesach rozwojowych realizowanych na 

poziomie Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-
Namysłów-Olesno. 

5.4. – Gmina Praszka  
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Udział w procesach lobbingowych na rzecz obszaru i 

regionu, czy rozwój współpracy i partnerstw 
krajowych i międzynarodowych. 

5.4. – Gmina Praszka  

Nawiązywanie partnerstwa z polskimi miastami w 

celu nawiązania współpracy gospodarczej i czerpania 
nowych rozwiązań w zarządzaniu. 

5.4. – Gmina Praszka  

Źródło: Opracowanie własne 
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4. Źródła finansowania 

Najważniejszym źródłem finansowania działań strategicznych będą środki z funduszy unijnych 

(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR, Europejskiego Funduszu Społecznego –

EFS i Funduszu Spójności. Ponadto w finansowaniu działań SRGP 2015-2025 niezbędne będzie 

zaangażowanie prywatnych środków, w tym pochodzących z bezzwrotnych i zwrotnych funduszy oraz 

rozwój instrumentów finansowych opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym i partnerstwie 

publiczno-społecznym. Źródła finansowania SRGP 2015-2025: 

1. Środki własne Gminy Praszka. 

2. Krajowe i zagraniczne mechanizmy finansowe, w tym: 

 środki finansowe transferowane w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 

2014-2020; 

 środki finansowe z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

i Mechanizmu Norweskiego; 

 inne zagraniczne środki finansowe; 

 krajowe środki finansowe, w tym m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innych agencji 

rządowych; 

 inne źródła finansowania. 

3. Komercyjne instrumenty finansowe, w tym: 

 pożyczki i kredyty bankowe; 

 leasing finansowy; 

 inne. 
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Tabela 7 Główne – zewnętrzne źródła finansowania 

SRGP 2015-2025 Potencjalne źródła zewnętrznego finansowania 

1.1. Społeczeństwo obywatelskie 
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

1.2. Organizacje pozarządowe 
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

1.3. Tożsamość i wielokulturowość 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

– Programy ochrony zabytków i promocji dziedzictwa kulturalnego finansowane ze środków Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 

– Program Kreatywna Europa na lata 2014-2020 

– Programy ochrony zabytków i promocji dziedzictwa kulturalnego finansowane ze środków Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 

1.4. Społeczeństwo informacyjne 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

– Program Operacyjny Cyfrowa Polska 2014-2020 

2.1. Przedsiębiorczość 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

– Program Prewencja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

2.2. Rolnictwo – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

2.3. Zatrudnienie 
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

3.1. Usługi edukacyjne 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

– Program Kreatywna Europa na lata 2014-2020 

3.2. Usługi społeczne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
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– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

– Program Kreatywna Europa na lata 2014-2020 

– Program Senior – Wigor 

– Programy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

3.3. Usługi zdrowotne 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

– Programy Ministra Ochrony Zdrowia 

4.1. Odnawialne źródła energii i 

niskoemisyjność 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014–2020 

– Programy ochrony środowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014–2020 

– Programy ochrony środowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

4.3. Infrastruktura gospodarki odpadami 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014–2020 

– Programy ochrony środowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

4.4. Bezpieczeństwo publiczne 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014–2020 

– Programy ochrony środowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

4.5. Infrastruktura drogowa i towarzysząca 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014–2020 

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

4.6. Estetyka przestrzeni publicznej 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014–2020; 

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

4.7. Dziedzictwo przyrody i turystyka 
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014–2020 
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– Programy ochrony środowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

5.1. E-usługi 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

5.2. Nowoczesne kadry administracji 

samorządowej 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

5.3. Współpraca z partnerami rozwoju 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

5.4. Współpraca zewnętrzna 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Źródła: Opracowanie własne 
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5. Spójność z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi 

dokumentami strategicznymi oraz tymi, które są na etapie projektowania 

5.1. Krajowe dokumenty strategiczne 

5.1.1. Strategia Europa 2020 

Strategia Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji Strategii 

Europa 2020 przede wszystkim na poziomie dwóch wzajemnie ze sobą powiązanych priorytetów: 

1. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

ekologicznej i szanującej dziedzictwo przyrody oraz bardziej konkurencyjnej. 

2. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, przyjaznej seniorom oraz zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

5.1.2. Polska 2030. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności (DSRK)4 

Strategia Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji 

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, m.in. 

na poziomie następujących: 

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

konkurencyjności nauki; 

– celu 4 – wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki; 

– celu 5 – stworzenie Polski Cyfrowej; 

– celu 6 – rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia; 

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

środowiska; 

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

– celu 11 – wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

Tym samym założenia SRGP przyczyniają się do osiągnięcia celu głównego Strategii 

Rozwoju Kraju Polska 2030, jakim jest poprawa jakości życia Polaków. 

 

 

 

                                                 
4
Polska 2030. Długookresowa Strategia Rozwoju  Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności , Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji.  https://mac.gov.pl/files/wp.../12/Polska2030_final_november2012.pdf. 
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5.1.3. Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo (SRK)5 

Strategia Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025wpisuje się w logikę interwencji Strategii 

Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo 

na poziomie: 

1. Obszaru strategicznego I. Sprawne i efektywne państwo – poprzez wdrażanie działań 

zapewniających ład administracyjny, działań prowadzących do rozwoju kapitału społecznego 

oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, w tym poprzez e-usługi i zwiększenie 

partycypacji społecznej. 

2. Obszaru strategicznego II. Konkurencyjna gospodarka – poprzez rozwój kapitału ludzkiego, 

w tym w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy; zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego i środowiska, w tym poprzez zwiększenie wykorzystania OZE, wzrost 

wydajności i zwiększenie innowacyjności gospodarki oraz silniejsze wykorzystanie technologii 

cyfrowych. 

3. Obszaru strategicznego III. Spójność społeczna i terytorialna – poprzez zwiększenie aktywności 

osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmniejszenie ubóstwa w grupach 

najbardziej nim zagrożonych, zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych 

oraz podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych. 

Polityka spójności zaproponowana na okres po 2013 r. umożliwia wszystkim państwom 

członkowskim i regionom aktywne dążenie do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu
6
. Założenia te w pełni realizuje SRGP2015-2025. 

5.1.4. Krajowy Program Reform – Europa 2020 

Strategia Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025wpisuje się w logikę interwencji Krajowego 

Programu Reform – Europa 2020 na poziomie: celu w zakresie zatrudnienia, celu energetycznego, 

celu w zakresie edukacji oraz celu w zakresie przeciwdziałania ubóstwu. Realizacja SRGP2015-2025 

przyczyni się do odrabiania zaległości rozwojowych, w tym na zmniejszeniu dystansu 

infrastrukturalnego m.in. w energetyce, infrastrukturze społecznej oraz podniesieniu jakości usług 

świadczonych przez administrację publiczną. 

 

 

                                                 
5
Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo , 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk_2020/strony . 
6
Inwestowanie w przyszłość Europy, Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010 r., ISBN 978-92-79-17791-0,doi: 10.2776/26602    
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5.1.5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie (KSRR)7 

Strategia Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie na poziomie 

realizacji polityki regionalnej wspierającej konkurencyjność regionów i zapewniającej spójność 

terytorialną kraju w ramach takich obszarów strategicznych jak: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów – Konkurencyjność poprzez rozwijanie 

potencjału rozwojowego i absorpcyjnego obszarów wiejskich, zwiększenie mobilności 

zawodowej i przestrzennej, wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa 

kulturowego, tworzenie warunków do zwiększania inwestycji pozarolniczych, ukierunkowanie 

na poprawę jakości życia, budowanie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych – 

Spójność poprzez restrukturyzację społeczną, gospodarczą i przestrzenną, poprawianie dostępu 

do usług publicznych i zwiększanie ich jakości, zwiększanie dostępu do e-usług, 

przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i wzrost integracji społecznej.  

3. Tworzenie warunków dla skuteczniej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie – Sprawność poprzez wzmacnianie strategicznego podejścia 

na wszystkich szczeblach, lepsze ukierunkowanie terytorialne środków publicznych, budowanie 

kapitału społecznego przez sieci współpracy miedzy uczestnikami życia społeczno-

gospodarczego. 

5.2. Regionalne dokumenty strategiczne 

5.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 

Strategia Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025wpisuje się w logikę interwencji Strategii 

Rozwoju Województwa Opolskiego2020 na poziomie
8
: 

Tabela 8 Spójność SRGP 2015-2025 z osiami priorytetowymi Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego 2020 

Pola operacyjne SRGP 2015-2025 Osie priorytetowe SR WO 2020 

1.1. Społeczeństwo obywatelskie 

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność 

regionalna 

– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary 

wiejskie 

1.2. Organizacje pozarządowe 

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność 

regionalna 

– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie 

                                                 
7
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, 13 lipca 2010r. 

8
 Spójność z poszczególnymi działaniami SRWO 2020. 
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1.3. Tożsamość i wielokulturowość 

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność 

regionalna 

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

– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie 

1.4. Społeczeństwo informacyjne 

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność 

regionalna 

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

2.1. Przedsiębiorczość 

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność 

regionalna 

– Cel strategiczny 3. Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka 

– Cel strategiczny 4. Dynamiczne przedsiębiorstwa 

– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie 

2.2. Rolnictwo 
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary 

wiejskie; 

2.3. Zatrudnienie 

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność 

regionalna 

– Cel strategiczny 3. Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka 

– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary 

wiejskie 

3.1. Usługi edukacyjne 

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność 

regionalna 

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

– Cel strategiczny 6. Dobra dostępność rynków 

pracy, dóbr iusług 

– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie 

3.2. Usługi społeczne 

– Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi oraz 

atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna 

– Cel strategiczny 6. Dobra dostępność rynków 

pracy, dóbr i usług 

– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie 

3.3. Usługi zdrowotne 

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność 

regionalna 

– Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi oraz 

atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna 

– Cel strategiczny 6. Dobra dostępność rynków 
pracy, dóbr i usług 

– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie 

4.1. Odnawialne źródła energii i niskoemisyjność – Cel strategiczny 7. Wysoka jakość środowiska 

4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa – Cel strategiczny 7. Wysoka jakość środowiska 
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4.3. Infrastruktura gospodarki odpadami – Cel strategiczny 7. Wysoka jakość środowiska 

4.4. Bezpieczeństwo publiczne – Cel strategiczny 7. Wysoka jakość środowiska 

4.5. Infrastruktura drogowa i towarzysząca 

– Cel strategiczny 6. Dobra dostępność rynków 

pracy, dóbr i usług 

– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie 

4.6. Estetyka przestrzeni publicznej 

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność 

regionalna 

– Cel strategiczny 9. Ośrodki miejskie biegunami 

wzrostu 

4.7. Dziedzictwo przyrody i turystyka 

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność 

regionalna 

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

– Cel strategiczny 6. Dobra dostępność rynków 

pracy, dóbr i usług 

– Cel strategiczny 7. Wysoka jakość środowiska 

5.1. E-usługi 

– Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi oraz 

atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna 

– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie 

5.2. Nowoczesne kadry administracji samorządowej 

– Cel strategiczny 9. Ośrodki miejskie biegunami 

wzrostu 

– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie 

5.3. Współpraca z partnerami rozwoju 

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność 

regionalna 

– Cel strategiczny 9. Ośrodki miejskie biegunami 
wzrostu 

– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie 

5.4. Współpraca zewnętrzna 

– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność 

regionalna 

– Cel strategiczny 9. Ośrodki miejskie biegunami 
wzrostu 

– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary 
wiejskie; 

Źródła: Opracowanie własne. 

5.2.2. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów–Olesno 

Strategia Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji Strategii 

Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork  Namysłów  Olesno na poziomie wszystkich 

obszarów strategicznych, tj.: Przedsiębiorczość, Transport; Rewitalizacja, Edukacja, Zdrowie, 

Społeczeństwo, Kultura, Sport, turystyka i rekreacja oraz Bezpieczeństwo. 
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5.3. Programy Operacyjne 

5.3.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 

Strategia Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025wpisuje się w logikę interwencji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. 

Tabela 9 Spójność SRGP2015-2025 z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Opolskiego 2014-2020 

Pola operacyjne SRGP 2015-2025 Osie priorytetowe RPO WO 2014-2020 

1.1. Społeczeństwo obywatelskie – OP VIII Integracja społeczna 

1.2. Organizacje pozarządowe – OP VIII Integracja społeczna 

1.3. Tożsamość i wielokulturowość – OP VIII Integracja społeczna 

1.4. Społeczeństwo informacyjne 

– OP VIII Integracja społeczna 

– OP IX Wysoka jakość edukacji 

– OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

2.1. Przedsiębiorczość 

– OP II Innowacje w gospodarce 

– OP II Konkurencyjna gospodarka 

– OP VII Konkurencyjny rynek pracy 

2.2. Rolnictwo  

2.3. Zatrudnienie 
– OP II Konkurencyjna gospodarka 

– OP VII Konkurencyjny rynek pracy 

2.4. Turystyka 
– OP VIII Integracja społeczna 

– OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

3.1. Usługi edukacyjne 
– OP IX Wysoka jakość edukacji 

– OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

3.2. Usługi społeczne 

– OP VII Konkurencyjny rynek pracy; 

– OP VIII Integracja społeczna; 

– OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną; 

3.3. Usługi zdrowotne 

– OP III Gospodarka niskoemisyjna 

– OP IX Wysoka jakość edukacji 

– OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

4.1. Odnawialne źródła energii i niskoemisyjność – OP III Gospodarka niskoemisyjna 

4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa 

– OP VII Konkurencyjny rynek pracy 

– OP VIII Integracja społeczna 

– OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

4.3. Infrastruktura gospodarki odpadami – OP VIII Integracja społeczna 

4.4. Bezpieczeństwo publiczne – OP IV Zapobieganie zagrożeniom 

4.5. Infrastruktura drogowa i towarzysząca 
– OP VI Zrównoważony transport na rzecz 

mobilności mieszkańców 

4.6. Estetyka przestrzeni publicznej 
– OP V Ochrona środowiska, dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego; 

4.7. Dziedzictwo przyrody 
– OP V Ochrona środowiska, dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego 

5.1. E-usługi – OP VIII Integracja społeczna 
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– OP IX Wysoka jakość edukacji 

– OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

5.2. Nowoczesne kadry administracji samorządowej – OP IX Wysoka jakość edukacji 

5.3. Współpraca z partnerami rozwoju – OP VIII Integracja społeczna 

5.4. Współpraca zewnętrzna – OP II Konkurencyjna gospodarka 

Źródło: Opracowanie własne 

5.3.2 Inne programy operacyjne 

Strategia Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji programów 

operacyjnych o zasięgu krajowym i europejskim, takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2014-2020, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Program 

Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej 2014-2020. Nie wszystkie z w/w programów operacyjnych otwierają możliwości 

pozyskiwania środków dla samorządu gminnego, ale spójność SRGP2015-2025 umożliwia 

aplikowanie o środki finansowe innym podmiotom, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się 

do rozwoju obszaru. 

  

Id: 90F9168D-C574-4984-8DCF-B7836753BCF5. Podpisany Strona 47



 
 

6. Monitoring i ewaluacja 

6.1. Cel procedury 

Niniejsza procedura ma na celu określenie sposobu funkcjonowania systemu monitorowania 

i ewaluacji SRGP 2015-2025. Opisuje ona schemat i tryb postępowania, wskazuje narzędzia 

monitoringu i ewaluacji oraz sposób pozyskiwania za ich pomocą danych, wprowadza zestaw 

wskaźników monitorowania, a także określa strukturę organizacyjną wraz z podziałem obowiązków 

pomiędzy uczestników procesu i harmonogramem pracy. Dzięki tak skonstruowanej procedurze 

założenia uwzględnione w SRGP 2015-2025 zostaną zrealizowane w formie procesu ciągłego 

i dynamicznego. 

6.2. Różnice między monitoringiem a ewaluacją 

Integralną częścią SRGP 2015-2025 jest monitorowanie i ewaluacja efektów jej wdrażania. 

Sformułowanej raz strategii nie należy traktować, jako zamkniętego dokumentu, który 

ma obowiązywać cały czas w niezmienionym kształcie, gdyż funkcjonująca jej postać została 

ukształtowana w określonych warunkach społecznych, ekonomicznych oraz politycznych, które 

są stanami dynamicznymi. Dlatego też osiąganie założonych celów wymaga systematycznego 

monitorowania zmian wewnętrznych oraz zewnętrznych uwarunkowań rozwoju danej jednostki, 

ciągłej obserwacji oraz oceny pozytywnych i negatywnych doświadczeń przy wdrażaniu strategii 

i opracowywania, a także wdrażania programów korygujących odstępstwa od uprzednio przyjętych 

planów
9
. 

Monitorowanie można zdefiniować jako proces systematycznego zbierania i analizowania 

ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych w ramach strategii zadań oraz samej 

strategii, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji zadań i strategii z wcześniej 

zatwierdzonymi jej założeniami i celami. Terminem ewaluacja nazywamy natomiast ocenę realizacji 

strategii rozwoju pod względem skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości zaplanowanych 

oraz wdrażanych działań zgodnych z celami zapisanymi w dokumencie
10

. 

Ewaluacja jest funkcjonalnie powiązana z monitoringiem, gdyż jest on podstawowym 

źródłem informacji (danych wtórnych) bardzo istotnych z punktu widzenia wykonujących ewaluację 

danej strategii. Efektywność i skuteczność funkcjonowania systemu monitoringu w dużej mierze 

determinuje jakość i rzetelność oraz koszt przeprowadzonych badań ewaluacyjnych
11

. 

Podobieństw między monitorowaniem a ewaluacją należy dopatrywać się w tym, że jeden 

i drugi proces bazuje na analizie informacji, której podstawą są wskaźniki. Podstawową różnicą jest 

                                                 
9
„System monitorowania i ewaluacji strategii. Nowotarski — nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”, 

Nowy Targ 2012, s. 17–18. 
10

„Co to jest monitoring projektu? Co to jest ewaluacja projektu?”, dostęp online: 

www.poradnik.ngo.pl/x/619933 [2014-03-20]. 
11

 Tamże 
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to, że monitoring jest narzucony i obowiązkowy. Ponadto jest to proces współbieżny 

z harmonogramem. Ewaluacja natomiast może występować punktowo, w postaci: ex ante – oceny 

szacunkowej przed rozpoczęciem realizacji, mid term – przeprowadzenia nie później niż w ciągu roku 

następującego po zakończeniu połowy okresu realizacji oraz ex post – pełnej, przeprowadzanej 

najpóźniej w rok po zakończeniu realizacji.  

Krótkie porównanie procesu monitoringu z ewaluacją przedstawia się w następujący sposób
12

: 

 monitorowanie: 

 rejestrowanie postępów z prowadzonych działań; 

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

 ewaluacja – szersze spojrzenie na strategię oraz sposób jej realizacji, zidentyfikowanie 

i ocena: 

 celów przedsięwzięcia; 

 sposobów realizacji, zamierzonych i niezamierzonych efektów wybiegających poza czas 

i miejsce wdrażania strategii. 

Tabela 10 Różnice między monitoringiem a ewaluacją 

Pytania Monitoring Ewaluacja 

Czym jest? 

 proces zbierania informacji - 

systematyczne badanie, które 

opiera się na pytaniach: czy 

strategia przebiega zgodnie 

z planem, czy udaje się osiągać 

zamierzone produkty 
i rezultaty? 

 monitoring wykonywany jest 

w trakcie realizacji strategii, 

bada jej trzy elementy: 

harmonogram działań, budżet 
oraz zaplanowane rezultaty; 

 osoby odpowiedzialne 

za monitoring to osoby 
zarządzające strategią. 

 proces ciągły, systematyczne 

badanie wybranych elementów 

strategii; 

 odpowiada na pytanie: czy 

udało nam się osiągnąć 

zamierzone cele oraz w jaki 

sposób udało nam się je 
osiągnąć? 

 ewaluacja wykonywana jest po 

wybranym elemencie strategii 

lub po całościowej realizacji 
strategii; 

 osoby odpowiedzialne 

za ewaluację to osoby 

zarządzające strategią (przy 

ewaluacji wewnętrznej) albo 

wynajęta instytucja/osoba 

(przy ewaluacji zewnętrznej). 

Czemu służy? 

 pozwala ocenić postępy 

prowadzonych działań, 

zweryfikować tempo 

i kierunek, w którym zmierza 
strategia; 

 pozwala także na bieżącą 

modyfikację działań, 

harmonogramu i budżetu, aby 

w razie potrzeby móc 

 pozwala pomóc 

w zaplanowaniu kolejnych 

działań; 

 dostarcza konkretnej oceny 

strategii, analizując 

poszczególne kryteria 

i precyzując tym samym, jakie 

elementy strategii trzeba 
usprawnić i jak to zrobić; 

                                                 
12

B. Ledzion, Teoria i praktyka zastosowania metod pozyskiwania danych z systemów monitoringu dla 

ewaluacji – sposoby weryfikacji i kontroli rzetelności i jakości danych monitoringowych , Ministerstwo 

Gospodarki i Pracy. 
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dostosować strategię do 

zmieniających się warunków 

bądź do aktualnej sytuacji; 

 dane pochodzące z 

monitoringu są podstawą do 
ich wykorzystania w ewaluacji. 

 dostarcza informacji 

niezbędnych do podjęcia 

decyzji; 

 ocenia czy i jak udało się 
osiągnąć zakładany cel; 

 dane pochodzące z ewaluacji 

pomagają w planowaniu 

kolejnych strategii, a nie 

stanowią krytycznej oceny 
naszej pracy. 

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

[2014-03-20]. 

6.3. Podstawowe zasady monitoringu 

Podstawą skutecznego wdrażania założeń strategii rozwoju jest system informacji o zjawiskach 

i procesach społeczno-gospodarczych zachodzących na obejmowanym przez nią terenie. Inicjując 

działania mające na celu osiągnięcie wytyczonych w strategii pól, należy systematycznie gromadzić 

informacje o efektach ich realizacji i skuteczności zastosowanych instrumentów. Głównymi 

obszarami monitorowania i ewaluacji strategii są zatem wyznaczone kierunki działań jej realizacji 

oraz wskaźniki. Istotą prowadzenia monitoringu tychże obszarów jest wyciąganie wniosków z tego, 

jakie zadania w określonych kierunkach zadań zostały zrealizowane. Jest nią również modyfikowanie 

dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele w przyszłości. Dlatego też kluczowym 

elementem monitorowania jest wypracowanie takich technik zbierania informacji, które będą jak 

najbardziej miarodajnie odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań
13

. 

Monitoring będzie zatem skutecznym narzędziem wdrażania założeń strategicznych tylko 

wówczas, gdy będzie kierował się następującymi zasadami
14

: 

 zasada wiarygodności – informacja musi być wiarygodna i musi opierać się 

na niepodważalnych danych, niedokładne dane w systemie monitorowania oznaczają 

powstanie ryzyka podjęcia niewłaściwych działań korygujących; 

 zasada aktualności – informacje powinny być gromadzone, przekazywane i oceniane 

w sposób ciągły, który umożliwia podjęcie działań korygujących;  

 zasada obiektywności – monitorowanie prowadzone w oparciu o analizę wskaźników 

porównawczych daje możliwość prowadzenia obiektywnej oceny niezakłóconej 

subiektywnością wynikającą z przywiązania do własnych pomysłów i dążeń; 

 zasada koncentracji na punktach strategicznych – monitorowanie powinno skupiać się przede 

wszystkim na tych obszarach życia społeczno-gospodarczego, w których istnieje 

prawdopodobieństwo wystąpienia największych odchyleń, mogących wywoływać 

zahamowania w realizacji założeń strategii lub ich zatrzymanie; 

                                                 
13

„System monitorowania i ewaluacji strategii. Nowotarski – nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”, 

Nowy Targ 2012, s. 19. 
14

Tamże, s.19 
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 zasada realizmu – monitorowanie musi być zgodne z realiami realizowanych zadań, dana 

jednostka wdrażając strategię powinna dostrzegać przede wszystkim te elementy procesu, 

które świadczą o wydajności i jakości dostarczanych produktów; 

 zasada koordynacji informacji – monitorowanie musi być prowadzone w taki sposób, aby 

było skoordynowane z tokiem prowadzonych prac i jednocześnie nie wpływało na ich 

zahamowanie oraz nie przeszkadzało w realizacji podejmowanych działań, informacje 

płynące z prowadzonego monitoringu powinny docierać do wszystkich zainteresowanych, 

tak aby umożliwić im właściwe podejmowanie decyzji mających znaczenie strategiczne; 

 zasada elastyczności – proces monitorowania musi być bardzo elastyczny i zapewniający 

szybkie reagowanie na zachodzące zmiany, także w przypadku zmian i korekt należy 

modyfikować system oceny w sposób dostosowany do zmieniających się oczekiwań 

w przyszłości. 

6.4. Narzędzia monitoringowe 

Dla miarodajnej oceny realizacji przyjętych założeń strategii potrzebne są konkretne dane ilościowe 

o charakterze statystycznym, które po przetworzeniu powinny zostać ujęte w serie wskaźników. 

Dzięki tym wskaźnikom można określić poziom wyjściowy oraz stopień osiągnięcia zakładanych 

celów. Wyniki zapisane w postaci wskaźników czy bezwzględnych informacji statystycznych mają 

także duże znaczenie w procesie uzyskiwania poparcia społecznego dla wprowadzanych zmian oraz 

świadczenia usług. Dają one czytelny i jednoznaczny obraz sytuacji, a analiza ich wartości pozwala 

ocenić, na ile podejmowane działania są zgodne z zakładanymi celami. Źródłem pochodzenia danych, 

które stanowią zobrazowanie stopnia przyjętych w strategii założeń, mogą być: jednostka własna, 

informacje ogólnodostępne, jak i sfera benchmarkingu. Ideą mierników opartych na danych 

wewnętrznych jednostki jest stworzenie narzędzi do pozyskiwania wiarygodnych i miarodajnych 

informacji przy minimalnym zaangażowaniu jej pracowników. W tym zakresie należy korzystać 

z materiałów przekazywanych obowiązkowo do GUS-u, urzędu wojewódzkiego, właściwego 

ministerstwa itp. Osobną grupę danych stanowią ogólnodostępne informacje publikowane w Banku 

Danych Lokalnych na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego. Ich pozytywną 

stroną jest ich zakres oraz obiektywizm, zaś negatywną ich publikacja z rocznym opóźnieniem. Mając 

jednakże na uwadze fakt, iż zarządzanie strategiczne jest procesem rozłożonym w czasie, należy 

uznać źródło GUS-u, jako cenny materiał do globalnej oceny podjętych działań. Kolejnym 

narzędziem służącym do oceny efektów realizacji strategii może być porównanie osiąganych 

wyników z tymi, jakie osiągają inne jednostki. Taka sposobność może prowadzić do zidentyfikowania 

najlepszych wzorów, których wspólnym mianownikiem jest wydajność, gdyż benchmarking jest 

swojego rodzaju badaniem porównawczym polegającym na zestawianiu procesów i działań 
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stosowanych przez własną jednostkę z tymi preferowanymi przez inne, uważane za najlepsze w danej 

dziedzinie, gdzie wynik niniejszej analizy służy, jako podstawa doskonalenia. 

W oparciu o informacje własne jednostki oraz te ogólnodostępne, możliwym jest szybkie 

reagowanie na negatywne efekty podejmowanych działań w ramach strategii rozwoju. To, przy 

założeniu, iż uda się pozyskać do współpracy inne jednostki z zakresu benchmarkingu, daje szansę 

na dostęp do kompletu informacji zarządczej umożliwiającej nie tylko ocenę wewnętrznej zmiany, 

ale również zobiektywizowanie pozyskanej informacji w odniesieniu do globalnej sytuacji danej 

jednostki. 

6.5. Struktura organizacyjna oraz podział zadań 

Dla prowadzenia kompleksowego i szczegółowego procesu monitoringu strategii wskazane jest 

powołanie Zespołu roboczego ds. opracowania, monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju, 

w którym powinni znaleźć się kierownicy wydziałów/referatów związanych z różnymi dziedzinami 

życia społeczno-gospodarczego gminy oraz radni Rady Miejskiej w Praszce. Koordynatorem prac 

Zespołu roboczego powinna zostać natomiast osoba znajdująca się na stanowisku, któremu 

instytucjonalnie powierzono kompetencje nadzorowania wdrażania i monitoringu strategii. Powołując 

Zespół roboczy ds. opracowania, monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju, należy ustalić tryb 

działania zgodnie z punktem 6.7. niniejszego rozdziału. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest, 

aby wszystkie czynności związane z procesem monitoringu strategicznego były wykonywane 

systematycznie – zgodnie ze specyfiką przyjętych w strategii założeń. Tak przygotowane analizy i 

raporty powinny zostać podane do publicznej wiadomości po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Burmistrza Praszki. Aby proces opracowywania, monitorowania i ewaluacji SRGP 2015-2025 

przebiegał bez problemów, a jego efekt był zgodny z oczekiwaniami, to oprócz opracowania struktury 

organizacyjnej procesu niezbędne jest określenie i opisanie modelu współpracy zawierającego 

dokładny opis ról, funkcji i zadań poszczególnych jego członków: 

Wybrana komórka w strukturze Urzędu Miejskiego w Praszce : 

Prowadzi systematyczny monitoring i ewaluację zgodnie z zapisami niniejszej procedury zadań 

ujętych w SRGP 2015-2025, w tym: 

– gromadzi informacje o prowadzonych działaniach strategicznych przez inne jednostki Urzędu 

Miejskiego oraz inne jednostki organizacyjne Gminy Praszka; 

– sporządza roczną informację o stanie realizacji SRGP 2015-2025 i przedstawia ją 

Burmistrzowi Praszki. 

Burmistrz Praszki 

– zatwierdza roczne Raporty o stanie realizacji SRGP 2015-2025; 

– prezentuje roczne Raporty o stanie realizacji SRGP 2015-2025Radzie Miejskiej Praszka; 
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– przedstawia do publicznej informacji Raporty o stanie realizacji SRGP 2015-2025. 

Rada Miejska Praszka: 

– zapoznaje się z Raportami o stanie realizacji SRGP 2015-2025; 

– uchwala SRGP 2015-2025. 

Prawidłowo przeprowadzony proces monitoringu strategicznego w oparciu o wyżej wskazany 

schemat postępowania powinien przynieść korzyści w postaci: 

 pozyskiwania danych pozwalających dokonać oceny postępu w realizacji strategii 

i jej wpływu na rozwój jednostki; 

 efektywnej realizacji zadań zapisanych w strategii; 

 osiągania założonych rezultatów; 

 identyfikacji ewentualnych opóźnień lub nieprawidłowości w realizacji zadań i działań; 

 podejmowania działań naprawczych; 

 wniosków z systematycznie prowadzonego procesu monitorowania dokumentu 

strategicznego; 

 wniosków z prowadzonego monitoringu, które mogą być również podstawą do przyjęcia 

założeń rozwoju strategicznego w następnym okresie. 

Wyniki z corocznych raportów monitoringowych powinny stanowić podstawę ewaluacji 

przyjętych w strategii założeń, gdyż monitorowanie to sposób mierzenia tego co się dzieje, natomiast 

ewaluacja pozwala nam stwierdzić co to oznacza. 

6.6. Terminy 

Terminy dotyczące przekazywania uczestnikom procesu dokumentów stanowiących narzędzia 

monitoringu i ewaluacji przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 11 Terminy dotyczące przekazywania dokumentów uczestnikom procesu 

Dokument 
Częstotliwość 

opracowywania 

Uczestnicy procesu monitorowania, 

ewaluacji i aktualizacji realizacji strategii 
rozwoju Podanie 

informacji do 

publicznej 
wiadomości 

Wybrana 

komórka w 

strukturze Urzędu 

Miejskiego w 
Praszce 

Burmistrz Rada 

raport 

monitoringowy 

o stanie 

realizacji 

strategii rozwoju 

jednorazowo, każdego 

roku obowiązywania 
strategii 

do kwietnia roku 

następującego po 

okresie 
monitorowania 

maj czerwiec czerwiec 

śródokresowy 

raport 

ewaluacyjny 

jednorazowo, nie później 

niż w ciągu roku 

następującego po 

do października 

roku następującego 

po okresie 

listopad grudzień grudzień 
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o stanie 

realizacji 

strategii rozwoju 

zakończeniu połowy 
okresu realizacji strategii 

ewaluacji 

końcowy raport 

ewaluacyjny 

o stanie 

realizacji 
strategii rozwoju 

jednorazowo, najpóźniej 

w rok po zakończeniu 
realizacji strategii 

do października 

roku następującego 

po okresie 

ewaluacji 

listopad grudzień grudzień 

Źródło: Opracowanie własne. 

Z uwagi na prace służb statystycznych i częstotliwość ukazywania się wyników, monitoring 

strategii odbywa się w trybie rocznym, uwzględniającym opóźnienie wynikające z czasu publikacji 

danych statystycznych, gdzie ostateczny raport z jego przeprowadzenia powinien być upubliczniony 

w czerwcu każdego następnego roku po okresie monitoringu. 

Z kolei w połowie okresu realizacji strategii powinna zostać wykonana analiza celów 

strategicznych oraz ewaluacja śródokresowa (mid-term), z przeprowadzenia której ostateczny raport 

powinien zostać upubliczniony w grudniu następnego roku po okresie realizacji niniejszej ewaluacji. 

Po zakończeniu okresu trwania strategii rozwoju powinna natomiast nastąpić ewaluacja końcowa 

(ex post), z przeprowadzenia której ostateczny raport powinien zostać upubliczniony w grudniu 

następnego roku po okresie realizacji niniejszej ewaluacji.  

6.7. Szczegółowy opis postępowania 

Szczegółowy plan przygotowywania Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji SRGP 

2015-2025powinien być przedkładany Burmistrzowi Praszki z zachowaniem niżej wskazanej ścieżki 

postępowania. 

Tabela 12 Szczegółowy plan postępowania w ramach przygotowania Rocznego raportu 

monitoringowego 

Lp. Realizator Opis czynności Termin 

1 

Wybrana komórka w 

strukturze Urzędu 

Miejskiego w Praszce. 

Występuje o informacje dotyczące realizacji 

SRGP 2015-2025. Niezwłocznie dostarczone 

dane gromadzi i na ich podstawie sporządza 
roczny Raport o stanie realizacji Strategii. 

Luty każdego kolejnego 

roku obowiązywania 
Strategii. 

2 

Wybrana komórka w 

strukturze Urzędu 
Miejskiego w Praszce. 

Przedstawia roczny Raport o stanie realizacji 

Strategii Burmistrzowi Praszki. 

Pierwsza połowa maja 

każdego następnego roku 
obowiązywania Strategii 

3 Burmistrz Praszki Opiniuje i zatwierdza przedłożony materiał. Po otrzymaniu Raportu. 

4 Burmistrz Praszki 
Prezentuje materiał Radzie Miejskiej w 

Praszce. 

Niezwłocznie 

po zatwierdzeniu raportu. 

5 Rada Miejska Praszki 
Zatwierdza roczny Raport o stanie realizacji 

Strategii. 

Po otrzymaniu 

uzupełnionego Raportu – 

jednak nie później niż do 

końca maja każdego 

następnego roku 
obowiązywania Strategii. 

Id: 90F9168D-C574-4984-8DCF-B7836753BCF5. Podpisany Strona 54



 
 

6 Burmistrz Praszki 
Zleca umieszczenie zatwierdzonej wersji 

Raportu na właściwej stronie internetowej. 

Niezwłocznie 

po zatwierdzeniu przez 

Radę Miejską Praszki 

jednak nie później niż do 

końca czerwca każdego 

następnego roku 
obowiązywania Strategii. 

Źródło: Opracowanie własne 

Dla Śródokresowego i Końcowego raportu monitoringowo-ewaluacyjnego o stanie realizacji SRGP 

2015-2025szczegółowy plan postępowania powinien przedstawiać się w analogiczny sposób, 

z dostosowaniem ram czasowych niniejszej procedury. 
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Załącznik nr 1 – Diagnoza społeczno-gospodarcza 

1. Przestrzeń i środowisko 

1.1. Lokalizacja 

Gmina miejsko-wiejska Praszka leży w północno-wschodniej części województwa 

opolskiego,  w powiecie oleskim, w odległości ok. 67 km od stolicy województwa – Opola, 

a także w odległości 17 km od ośrodka powiatowego – Olesna. Gmina Praszka sąsiaduje 

z sześcioma gminami, tj.: 

– od północy z gminami wiejskimi:  Mokrsko, Skomlin i Pątnów (województwo łódzkie, 

powiat wieluński); 

– od wschodu z gminą wiejską Rudniki (powiat oleski); 

– od południowego zachodu z gminą miejsko-wiejską Gorzów Śląski (powiat oleski); 

– od południa z gminą wiejską Radłów (powiat oleski). 

Rysunek 2 Położenie gminy Praszka w powiecie oleskim 

 

Źródło: Geografia wyborcza, Państwowa Komisja Wyborcza, 

http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/geoPowiat706e.html?id=160800&. 

Odległość miasta Praszka od miasta wojewódzkiego Opole wynosi 67,0 km (~1,0 h 

transportem drogowym), od Warszawy 245,0 km (3,0 h transportem drogowym), od Częstochowy 

Id: 90F9168D-C574-4984-8DCF-B7836753BCF5. Podpisany Strona 56

http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/geoPowiat706e.html?id=160800&


 
 

60,0 km (~1,0 h transportem drogowym), od najbliższych lotnisk w: Łodzi 132,0 km (~1,5 h 

transportem drogowym); Wrocławia 146,0 km (~1,5 h transportem drogowym); Katowicach 105,0 

km (~1,7 h transportem drogowym). 

Gmina położona jest w zasięgu oddziaływania miast Kluczbork i Olesno, które w systemie 

osadniczym województwa są również ośrodkami o znaczeniu lokalnym i regionalnym, stanowiąc 

zaplecze dla realizacji ponadlokalnych usług, w  tym np. administracyjnych, zdrowotnych 

i kulturalnych. Istotne jest również powiązanie z pobliskim miastem Wieluń, w województwie 

łódzkim. Ośrodki te mają istotny wpływ na kształtowanie się procesów osadniczych (chociażby 

suburbanizacja), rynek pracy (duża koncentracja przedsiębiorstw wpływa na kształtowanie się podaży 

pracy) i turystykę weekendową (potencjalni klienci dla oferty turystycznej i rekreacyjnej). 

Gmina Praszka położona jest na terenie Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-

Olesno i będzie uczestniczyć w strategicznych procesach rozwojowych realizowanych na tym 

obszarze.  

1.2. Charakterystyka sieci administracyjnej i osadniczej 

Administracyjnie gmina Praszka zajmuje powierzchnię: 10 303 ha. i podzielona jest na 16 

sołectw: Aleksandrów, Brzeziny, Gana, Kowale, Kuźniczka, Lachowskie, Prosna, Przedmość, 

Rosochy, Rozterk, Skotnica, Sołtysy, Strojec, Szyszków, Wierzbie, Wygiełdów. Dodatkowo do 

Sołectwa Aleksandrów wchodzi miejscowość Kozieł, do sołectwa Lachowskie  Marki, do sołectwa 

Przedmość  Kik, a do Sołectwa Strojec  Tokary. Miasto Praszka posiada powierzchnię 928 ha, 

a pozostałe 9 375 ha to tereny wiejskie. 

Tabela 13 Powierzchnia geodezyjna sołectw (2015 r.) 

Lp. Sołectwo Powierzchnia [ha]  

1 Aleksandrów                                                                 225 

2 Brzeziny 313 

3 Gana 649 

4 Kowale 1169 

5 Kuźniczka 168 

6 Lachowskie 540 

7 Prosna 186 

8 Przedmość 1434 

9 Rosochy 201 

10 Rozterk 143 

11 Skotnica 204 

12 Sołtysy 1089 

13 Strojec 1420 

14 Szyszków 245 

15  Wierzbie 880 
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16 Wygiełdów 509 

Suma 9 375 

Źródło: Zasoby informacyjne Urzędu Miejskiego w Praszce, Praszka 2015 r. 

Strukturę zagospodarowania przestrzennego gminy tworzą tereny zabudowane, tereny leśne i w dużej 

części tereny rolne. Obszary zabudowane występujące w formie skupionej zlokalizowane są 

w mieście Praszka oraz sołectwach Strojec, Wygiełdów, Przedmość, Gana, Kowale, Wierzbie i 

Brzeziny. Zabudowa pozostałych obszarów występuje w formie rozproszonej.  

Tereny zabudowane i zurbanizowane zajmują 473 ha, co stanowi 4,5 % ogólnej powierzchni 

gminy. W ich strukturze przeważają drogi (53,9%). Tereny zabudowane zajmują 170 ha (35,9% 

terenów zurbanizowanych).  

Tabela 14 Struktura terenów zabudowanych i zurbanizowanych (2014 r.) 

Kategoria 
Powierzchnia 

[ha] 

%  terenów 

zurbanizowanych 

%  powierzchni 

gminy 

tereny mieszkaniowe 84,0 17,8% 0,8% 

tereny przemysłowe 45,0 9,5% 0,4% 

tereny inne zabudowane 41,0 8,7% 0,4% 

tereny zurbanizowane niezabudowane 20,0 4,2% 0,2% 

tereny rekreacji i wypoczynku 14,0 3,0% 0,1% 

tereny komunikacyjne - drogi 255,0 53,9% 2,5% 

tereny komunikacyjne - kolejowe 10,0 2,1% 0,1% 

tereny komunikacyjne - inne 2,0 0,4% 0,1% 

użytki kopalne 2,0 0,4% 0,1% 

Grunty zabudowane i zurbanizowane – razem 473,0 100,0%  4,7%  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 30.06.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Obiekty znajdujące się na terenie gminy różnią się wiekiem, technologią wykonania, 

przeznaczeniem i wynikającą z powyższych parametrów energochłonnością. Na  terenie gminy 

wyróżnia się: 

– budynki mieszkalne; 

– obiekty użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, biblioteki, świetlice wiejskie, remizy 

OSP itp.; 

– obiekty infrastruktury turystycznej – gospodarstwa agroturystyczne; 

– obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze. 

Gminę Praszka cechuje charakter przemysłowo-rolniczy. Główne usługi z zakresu 

podstawowej obsługi ludności oraz obsługi rolnictwa skoncentrowane są w mieście Praszka (funkcje 

lokalne), a także na terenie miasta powiatowego Olesna oraz oddalonych o 20 km Kluczborka i 
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Wielunia. Miejscowość Praszka jest zlokalizowana w centrum obszaru rolniczego, dla którego 

stanowi podstawowe miejsce zaopatrzenia i usług, a także ośrodek kulturalno-oświatowy
15

. Praszka 

jest również głównym ośrodkiem przemysłowym w Gminie.  

W mieście swoją siedzibę mają władze gminy i jednostki pomocnicze: 

 Urząd Miejski 

 Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Praszka (z bezpłatnym dostępem do Internetu) 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

 Kino Polonez 

 Muzeum 

oraz placówki edukacyjne: 

 Publiczne Przedszkole nr 1 

 Publiczne Przedszkole nr 2 

 Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wandy Chotomskiej 

 Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego 

 Zespół Placówek Specjalnych (Publiczne Przedszkole Specjalne, Publiczna Szkoła 

Podstawowa Specjalna nr 5, Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 2 oraz Szkoła 

Przysposobienia do Pracy)
16

.  

Ponadto na terenie miasta znajdują się:  

 Urząd Pocztowy 

 Komisariat Policji 

 Straż Miejska 

 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

 Obwodowy Zarząd Dróg w Oleśnie – Obwód drogowy w Praszce 

 placówki ochrony zdrowia 

oraz placówki bankowe: 

 Bank Spółdzielczy 

  ING Bank Śląski 

 Filia I Oddziału Wieluńskiego Banku Pekao S.A. 

                                                 
15

O gminie. [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW:http://praszka.pl/63/109/o-gminie.html 
16

Oświata. [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW:http://praszka.pl/52/86/oswiata.html 
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 Filia Banku Spółdzielczego Namysłów 

 Agencja Banku PKO BP S.A. 

 ES Bank Spółdzielczy
17

. 

Funkcje lokalnych ośrodków wspomagających, świadczących, m.in. usługi administracyjne, 

edukacyjne oraz kulturalne pełnią także największe sołectwa: 

 Kowale, gdzie znajdują się: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa z oddziałami przedszkolnymi 

 filia Biblioteki Publicznej z dostępem do Internetu 

 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

 świetlica wiejska 

 Przedmość, gdzie znajdują się:  

 Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym 

 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

 świetlica wiejska 

 Strojec, gdzie znajdują się: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny (Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Henryka Sucharskiego) 

 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

 filia Biblioteki Publicznej z bezpłatnym dostępem do Internetu 

 świetlica wiejska 

 Wierzbie, gdzie znajdują się: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 

Katolickich z oddziałami przedszkolnymi oraz publiczne gimnazjum z oddziałem 

integracyjnym 

 filia Biblioteki Publicznej z dostępem do Internetu 

  jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

 świetlica wiejska 

 Gana, gdzie znajdują się:  

 Oddział zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Strojcu 

 filia Biblioteki Publicznej z dostępem do Internetu 

 świetlica wiejska 

 Środowiskowy Dom Samopomocy (jest zarządcą budynku, w którym działają trzy 

wyżej wymienione instytucje) 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. 

                                                 
17

Banki i bankomaty. [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW:http://praszka.pl/56/94/banki-i-

bankomaty.html 
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Ponadto jednostki ochotniczej straży pożarnej zlokalizowane są w Brzezinach, Wygiełdowie  

i Skotnicy, natomiast świetlice wiejskie mieszczą się w Brzezinach, Aleksandrowie , Szyszkowie, 

Wygiełdowie i Rozterku
18

.  

1.3. Opis zasobów naturalnych oraz warunków przyrodniczych gminy 

Użytki rolne zajmują 6 939 ha, co stanowi 67,5% powierzchni gminy. Grunty leśne i 

zadrzewione zajmują powierzchnię 2 776, tj. 26,9% obszaru. Największe kompleksy leśnie znajdują 

się w rejonie sołectw: Wierzbie, Sołtysy Gana, Kowale, Przedmość, Rosochy, Brzeziny, Prosna, 

Wygiełdów. 

Gmina należy do zlewni górnej Prosny i posiada dobrze rozwiniętą sieć rzeczną. W granicach 

gminy Praszka płyną następujące rzeki: Prosna – dopływ Warty, Wyderka i Ożarka  dopływy Prosny 

oraz dopływy Wyderki Wierzba i Julianpolka
19

.Dodatkowo na obszarze Gminy znajduje się kilka 

sztucznych, niedużych  zbiorników wodnych, wykorzystywanych głównie do hodowli ryb. Pozostałe 

zbiorniki to niewielkie stawy i oczka wodne, częściowo zanikające
20

. 

Tabela 15 Struktura gruntów rolnych (2014 r.) 

Kategoria Powierzchnia [ha] %  gruntów rolnych %  powierzchni gminy 

grunty orne 5 261,0 75,8% 51,1% 

sady 62,0 0,9% 0,6% 

łąki trwałe 988,0 14,2% 9,6% 

pastwiska trwałe 306,0 4,4% 3,0% 

grunty rolne zabudowane 275,0 4,0% 2,7% 

grunty pod stawami 0,0 0,0% 0,0% 

grunty pod rowami 47,0 0,7% 0,5% 

Użytki rolne razem 6 939,0 100,0%  67,5%  

Źródło:Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny . [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny 

w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Tabela 16 Struktura gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (2014 r.) 

Kategoria 
Powierzchnia 

[ha] 

%  gruntów 

leśnych 

%  powierzchni 

gminy 

lasy 2 766,0 99,6% 26,8% 

                                                 
18

Świetlice wiejskie. [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW: 

http://www.mgokis.praszka.pl/index.php?id=130 
19

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014 -2017, z perspektywą do roku 2021 . [online] 

[dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW:http://bip.praszka.pl/741/komunikat-o-przeprowadzeniu-konsultacji-

spolecznych-dot-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-praszka-na-lata-2014-2017-wraz-z-

prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-praszka-na-lata-2014-

2017.html 
20

 Tamże. 
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grunty zadrzewione i zakrzewione 10,0 0,4% 0,1% 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 2 776,0 100,0%  26,9%  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny . [online] [dostęp: 30.06.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Tabela 17 Struktura gruntów pod wodami (2014 r.) 

Kategoria 
Powierzchnia 

[ha] 

%  gruntów pod 

wodami 

%  powierzchni 

gminy 

grunty pod wodami morskimi wewnętrznymi 0,0 0,0% 0,0% 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 22,0 81,5% 0,2% 

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 5,0 18,5% 0,1% 

Grunty pod wodami razem 27,0 100,0%  0,3%  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 30.06.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Na terenie gminy brak Obszarów Chronionego Krajobrazu, nie wyznaczono również 

obszarów objętych specjalną ochroną Natura 2000, które tworzą Europejską Sieć Ekologiczną 

obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej.Za to na obszarze gminy znajdują się lasy 

chronione, zlokalizowane między Lachowskim, Sołtysami i Wierzbiem oraz w okolicy Strojca. 

Ponadto w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody znajduje się użytek ekologiczny „Oczko 

1”, będący bagnem śródleśnym, zlokalizowanym w sołectwie Lachowskie
21

. Na terenie Gminy 

znajdują się również chronione gatunki fauny i flory. Ponadto zlokalizowano 0,80 ha użytków 

ekologicznych  jest to wspomniane „Oczko 1”. Oprócz tego przy drodze Szyszków  Wygiełdów 

znajduje się liczący ponad 200 lat dąb, który jest najstarszym „żywym świadkiem”  historii sołectwa 

Szyszków
22

. Natomiast w Sołtysach na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Na skraju czasu” 

znajduje się ponad stuletni dąb, któremu właściciele nadali nazwę „Dzidek”.  Ponadto na strychu 

kościoła parafialnego w Kowalach znajduje się kolonia rozrodcza nietoperzy nocek duży [Myotis 

Myotis], która jest objęta ochroną bierną. 

Klimat w gminie Praszka został sklasyfikowany
23

 jak CfB
24

. Jest to klimat umiarkowany 

ciepły i łagodny. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ~ 8,5°C. Najcieplejszym miesiącem 

jest sierpień, a najzimniejszym luty. 

Na terenie gminy identyfikuje się obszary zagrożenia powodziowego, głównie w rejonie 

miasta Praszka, sołectw: Przedmość, Wygiełdów, Szyszków oraz sołectwa Krzyżanowice (gmina 

Gorzów Śląski). W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego wskazuje się 

na możliwość budowy zbiornika w miejscowości Kik. 

                                                 
21

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody.[online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW: 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/ 
22

Szkice i materiały z dziejów Szyszkowa nad Prosną . Pod red. E. Malińskiego. Szyszków 2015, s. 147. 
23

Klasyfikacja klimatów według Wladimira Köppena, 
24

Informacja Praszka. [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW:http://pl.db-city.com/Polska--

Wojew%C3%B3dztwo-opolskie--Powiat -oleski--Praszka 
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Rysunek 3 Obszary zagrożone powodzią na terenie gminy Praszka 

 
  

 Konturowe oznaczenie granic gminy Praszka 

 

Źródło: Arkusze Map Zagrożenia Powodziowego, Informatyczny System Osłony Kraju, 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/. 

Zagrożenie wybuchem lub pożarem występuje głównie w zakładach przemysłowych, tj. Elkom – Gaz 

Przedmość (na terenie zakładu występuje propan, butan oraz mieszanina propanu i butanu); Energia 

Praszka (na terenie zakładu występuje metan); NEAPCO EUROPE Sp. z o.o. Ponadto na terenie 

gminy funkcjonują stacje benzynowe i autogazu. Na stacjach występują duże ilości benzyny, oleju 

napędowego oraz gazu propan-butan. 

1.4. Opis zasobów kulturowych 

Zgodnie z wykazem obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa 

opolskiego (stan na dzień 31 marca 2015r.), na terenie gminy Praszka znajduje się osiem obiektów 

wpisanych do w/w  rejestru. Są to: 

 synagoga z I poł. XIX w., obecnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, zlokalizowana 

w Praszce 

 cmentarze: rzymsko-katolicki z 1809 r. oraz żydowski z XIX w., zlokalizowane w Praszce; 

 dom przy Placu Grunwaldzkim 26 w Praszce 

 kościół parafialny p.w. Św. Feliksa i Adaukta, z I poł. XIX w., znajdujący się w Kowalach 

 dzwonnica znajdująca się w Kowalach 

 cmentarz rzymsko-katolicki z 1920 r., mieszczący się w Przedmościu 
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 nagrobek-pomnik upamiętniający Leona Dobrowolskiego, z II poł. XIX w., piaskowiec, 

zlokalizowany w obrębie cmentarza parafialnego w Praszce przy ul. Kaliskiej 

 drewniany kościół parafialny p.w. Św. Leonarda z XVI-XVIII w., znajdujący się w sołectwie 

Wierzbie
25

. 

Większość z w/w nieruchomości to obiekty sakralne. W skali województwa opolskiego wśród 

zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru największą liczbę stanowią obiekty mieszkalne 

(jest ich 1 053), natomiast te o charakterze sakralnym zajmują drugą pozycję (jest ich 664)
26

. 

Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Opolskiego  wskazuje  30  miast 

z zachowanymi  zabytkowymi  układami  urbanistycznymi, w  tym  25  wpisanych  jest  do  rejestru 

zabytków, jednym z nich jest układ urbanistyczny miasta Praszka. 

Pozostałe charakterystyczne obiekty gminy to m.in.: 

 murowana wieża ciśnień, pochodząca z 1914 r. (Praszka) 

 wybudowany w latach 1872-1874 r. kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

(z barokowymi i klasycystycznymi ołtarzami, Praszka) 

 murowana kaplica p.w. św. Jana Nepomucena z XIX w. znajdująca się w Praszce 

 kaplica św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie 

 dworzec kolejowy murowano-drewniany z 1914 r. w Praszce 

 pomnik św. Floriana z 1860 r. w Praszce, zburzony w 1940 przez okupanta niemieckiego, 

odbudowany w 1945 staraniem Ochotniczej Straży Pożarnej 

 cmentarz z 1823 r. zwany Kirkutem Praszka przez stulecia była ważnym skupiskiem 

ludności żydowskiej. W 1823 r. założony został przez miejscową gminę cmentarz, który 

zlokalizowano na niewielkim wzgórzu, na południe od miasta W obrębie nekropolii 

zachowały się pozostałości kilku większych grobowców, które w czasie II wojny światowej 

zostały zdemontowane i złożone we wschodniej części cmentarza
27

; 

 kaplica położona przy obecnej ul. 3 Maja w Praszce, w której znajduje się figura 

przedstawiająca Chrystusa pod krzyżem. Według miejscowych przekazów, kaplica istniała 

już w czasie powstania styczniowego. Można więc przyjąć, że powstała najpóźniej ok. 

połowy XIX w.
28

; 

 zabudowania obecnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce, kryjące w swych 

murach pozostałość granicznej stanicy wojsk carskich. Składała się ona z trzech obiektów – 

budynku koszar, strażnicy oraz  niewielkiej kaplicy
29

.  

                                                 
25

Zestawienia zabytków nieruchomych . [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w 

WWW:http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-

nieruchomych/ 
26

Tamże. 
27

Nad Górną Prosną: monografia Praszki. Pod red. T. Krzemińskiego. Łódź 1999, s. 429. 
28

 Tamże, s. 431. 
29

 Tamże, s. 426. 
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W wykazie obiektów archeologicznych, wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego 

znajdują się następujące miejsca: 

 osada z okresów wpływów rzymskich oraz średniowieczne grodzisko, zlokalizowane 

w Kowalach; 

 cmentarzysko z okresu lateńskiego,  osada z okresów wpływów rzymskich oraz 

średniowieczne ślady osadnictwa, zlokalizowane w Przedmościu
30

. 

1.5. Kluczowe wnioski 

1. Gmina Praszka jest zlokalizowana w obszarze oddziaływania ośrodków subregionalnych 

województwa opolskiego, takich jak Kluczbork i Olesno, a także Wieluń (województwo 

łódzkie), co oddziałuje m.in. sferę zagospodarowania i przestrzeni, gospodarkę i rynek pracy, 

procesy administracyjne. 

2. Relatywnie mała odległość gminy od miasta wojewódzkiego Opole. Bliskość drogi ekspresowej 

S8 (droga ta ma postać autostrady na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia), w kierunku 

autostrady A2, a także relatywna bliskość Autostrady A4 oraz autostrady A1 (w budowie, jako 

przyszła Autostradowa Obwodnica Częstochowy) oraz relatywna bliskość do portów lotniczych.  

3. Ponad połowę powierzchni Gminy stanowią grunty orne, które sprzyjają rozwojowi rolnictwa 

i wpływają na budowanie pozytywnego, ekologicznego wizerunku gminy. 

4. Gmina posiada zasoby dziedzictwa kulturowego, które stanowią o potencjale turystyki 

poznawczej. 

5. Dla efektywnej realizacji zadań o charakterze ponadlokalnym związanym z wykorzystaniem 

przestrzeni wymagana będzie współpraca Gminy z samorządami lokalnymi. Przykładem 

obszarów wymagających współdziałania jest turystyka, energetyka, atrakcyjność gospodarcza, 

drogownictwo, edukacja, czy ochrona zdrowia. 

6. Gmina Praszka położona jest na terenie Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno 

i będzie uczestniczyć w strategicznych procesach rozwojowych realizowanych na tym obszarze.  
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014 -2017, z perspektywą do roku 2021 . [online] 

[dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW:http://bip.praszka.pl/741/komunikat-o-przeprowadzeniu-konsultacji-

spolecznych-dot-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-praszka-na-lata-2014-2017-wraz-z-

prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-praszka-na-lata-2014-

2017.html 
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2. Sfera społeczna 

2.1. Demografia i sprawy społeczne 

Aktualnie na terenie gminymieszka13 781 osób, z czego 50,8% stanowią kobiety. Populacja gminy 

stanowi w przybliżeniu 21,0% ludności powiatu oleskiego. Gęstość zaludnienia wynosi 134 

os./km
2
i jest dwukrotnie większa niż średnia dla powiatu oleskiego (67 os./km

2
) oraz znacznie 

większa niż średnia dla województwa opolskiego (106 os./km
2
). Współczynnik feminizacji (określa 

ile kobiet w danym społeczeństwie przypada na 100 mężczyzn) wynosi 103 osoby. Współczynnik ten 

dla powiatu oleskiego i województwa opolskiego wynosi odpowiednio 105 i 107 osób. 

Tabela 18 Liczba ludności w gminie Praszka w latach 2011-2015 

Rok Liczba ludności ogółem [os.] Mężczyźni [os.] Kobiety [os.] 

2011 14 060 6898 7162 

2012 14 009 6882 7127 

2013 13 880 6818 7062 

2014 13 836 6796 7040 

2015 13 781 6775 7006 

Źródło: Zasoby informacyjne Urzędu Miejskiego w Praszce, Praszka 2015 r. 

Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, jeśli nie zostaną podjęte działania 

przeciwdziałające depopulacji, liczba ludności Gminy Praszka będzie się  kurczyć: 

– w 2025 r. w stosunku do 2015 r. o 7,7%; 

– w 2035 r. w stosunku do 2025 r. o 8,5%; 

– w 2045 r. w stosunku do 2035 r. o 10,6%. 

Tabela 19 Prognoza liczby ludności Gminy Praszka 

Liczba ludności według prognoz [os.] 
2025 2035 2045 

12 678 11 600 10 371 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 30.06.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Najludniejsze sołectwa to Strojec, Kowale i Przedmość, natomiast najwyższa gęstość 

zaludnienia cechuje sołectwa Rozterk, Rosochy, Szyszków. 

Tabela 20 Ludność i gęstość zaludnienia w sołectwach (2015 r.) 

Lp. Sołectwo Liczba ludności [os.] Gęstość zaludnienia (os./km
2
) 

1 Aleksandrów 79 35 

2 Brzeziny 310 99 

3 Gana 560 86 

4 Kowale 995 85 

5 Kuźniczka 43 26 
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6 Lachowskie 151 28 

7 Prosna 96 52 

8 Przedmość 716 50 

9 Rosochy 232 115 

10 Rozterk 275 192 

11 Skotnica 200 98 

12 Sołtysy 164 15 

13 Strojec 1 058 75 

14 Szyszków 260 106 

15 Wierzbie 586 67 

16 Wygiełdów 121 24 

Suma/ średnia 5 846 62 

Źródło: Zasoby informacyjne Urzędu Miejskiego w Praszce, Praszka 2015 r. 

Przyrost naturalny w gminie Praszka przyjmuje wartości dodatnie (wyjątkiem jest rok 2013)  

w przeciwieństwie do przyrostu naturalnego w powiecie oleskim, gdzie od 2009 r. niezmiennie 

przyjmuje on wartości ujemne. 

Tabela 21Przyrost naturalny w gminie Praszka w latach 2011-2014 

Ruch naturalny 2011 2012 2013 2014 2015* 

Urodzenia żywe 161 168 132 140 107 

Zgony ogółem 118 136 132 127 88 

Przyrost naturalny 43 32 0 13 19 

Źródło: Zasoby informacyjne Urzędu Miejskiego w Praszce, Praszka 2015 r. 

Zarówno saldo migracji wewnętrznych jak i zewnętrznych w gminie przyjmuje 

systematycznie wartości ujemne
31

. Jest to związane z emigracją zarobkową i poszukiwaniem 

lepszego, pod względem rynku pracy, miejsca do życia. 

Tabela 22 Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w gminie Praszka w latach 2011-2014 

Kategoria 2011 2012 2013          2014 

saldo migracji wewnętrznych   -78  -64 -106             -39 

saldo migracji zagranicznych     -6    -1  -17              -10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 30.06.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 
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 Migracja wewnętrzna to zmiany miejsca stałego lub czasowego pobytu, polegająca na przekroczeniu granicy 

administracyjnej danej jednostki terytorialnej w celu osiedlenia się na stałe lub czasowo w innej jednostce w 

granicach kraju. Migracja zewnętrzna to przekroczenie granicy państwa związane ze względnie trwałą zmianą 

miejsca zamieszkania – [za] Migracje ludności, Materiały dydaktyczne Zakładu Demografii i Gerontologii 

Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. 
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 Liczba ludności między rokiem 2009 a 2014 zmniejszyła się o 376 osób. Najwyższy spadek 

odnotowano w populacji w wieku 10-29 lat, natomiast największy przyrost wystąpił w populacji osób 

powyżej 60. roku życia
32

. 

Wykres 1  Zmiana liczby ludności w grupach wiekowych w gminie Praszka między 2011 i 2015 

rokiem 

 
Źródło: Zasoby informacyjne Urzędu Miejskiego w Praszce, Praszka 2015 r. 

Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w populacji ogółem ma tendencję spadkową, 

natomiast w wieku poprodukcyjnym ma tendencję wzrostową. Wskaźnik obciążenia demograficznego 

rozumiany jako ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, na koniec 

2014 r. wyniósł 30,5 i był wyższy niż wartość dla powiatu (29,9) i województwa (30,4). 
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 Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/ 
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Wykres 2 Podział demograficzny według ekonomicznych grup wieku (2014 r.) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 01.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

W społeczeństwach, w których struktura demograficzna przesuwa się w kierunku 

społeczeństwa starzejącego, a jednocześnie podnoszona jest granica wieku emerytalnego, niezwykle 

ważna jest identyfikacja potrzeb zdrowotnych, zwłaszcza w kontekście profilaktyki. Zakres 

priorytetowych potrzeb zdrowotnych określono na podstawie analizy dostępnych danych 

zdrowotnych, w tym danych dotyczących standaryzowanego współczynnika umieralności(dalej: 

SMR) udostępnionego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

(dalej: NIZP-PZH)
33

. 

Dla zdrowotności mieszkańców gminy Praszka największe znaczenie mają choroby układu 

krążenia oraz cukrzyca. Wprawdzie zewnętrze przyczyny zgonu nie znajdują się wśród najczęstszych 

przyczyn śmiertelności, ale zwraca uwagę fakt, że znaczną część tego rodzaju zdarzeń stanowią 

wypadki komunikacyjne (263. miejsce powiatu oleskiego na tle innych powiatów). Analizę 

przeprowadzono na potrzeby planowania celowanych programów profilaktycznych, dla realizacji 

których niezbędna będzie współpraca z innymi podmiotami.  
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Atlas umieralności. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny [online] [dostęp: 

01.07.2015] Dostępny w WWW: 

http://stat.gov.pl/http://www.atlas.pzh.gov.pl/ALL0911/lista_map_ALL0911.html. 
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Tabela 23 Problemy zdrowotne mieszkańców powiatu oleskiego [2009-2011] 

Kod ICD10 Nazwa jednostki chorobowej Miejsce wśród powiatów SMR 

I00-I99 choroby układu krążenia 264 1,123 

E10-E14 cukrzyca 171 0,953 

M00-M99 choroby układu kostno-mięśniowego  62 0,367 

C00-C97 nowotwory ogółem 58 0,894 

V01-Y98 zewnętrzne przyczyny zgonu 48 0,807 

N00-N99 choroby układu moczowo-płciowego 44 0,659 

X2, K70, K73 choroby alkoholozależne 24 0,534 

G00-G99 choroby układu nerwowego 18 0,538 

K00-K93 choroby układu trawiennego 8 1,618 

J00-J99 choroby układu oddechowego 8 0,518 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Atlas umieralności. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny [online] [dostęp: 01.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://www.atlas.pzh.gov.pl/. 
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Zasięg korzystania z pomocy społecznej, rozumiany jako udział osób w gospodarstwach 

domowych korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem, w roku 2013 osiągnął poziom 

3,7. Jest on rokrocznie niższy niż wartości obliczone dla powiatu (5,5) i województwa (6,4). 

W ramach udzielonych świadczeń przeważają świadczenia na rzecz rodzin, których dochód na osobę 

znajduje się poniżej kryterium ustawowego (kryterium dochodowe). 

Tabela 24 Zasięg korzystania z pomocy społecznej według kryterium dochodowego w latach 

2011-2013 

Jednostka terytorialna 
poniżej kryterium dochodowego [% ] powyżej kryterium dochodowego [% ] 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

województwo opolskie 3,8 4,2 4,4 2,3 1,8 2,0 

powiat oleski 2,8 3,4 3,6 2,7 2,1 1,9 

Gmina Praszka  1,6 1,8 2,2 1,7 1,6 1,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 04.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Wśród najczęstszych przyczyn korzystania z pomocy społecznej wskazuje się na ubóstwo, 

długotrwałą lub ciężką chorobę oraz bezrobocie
34

. Ubóstwo określa się jako stan, w którym jednostce 

czy grupie społecznej brakuje środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, uznawanych w danej 

społeczności za niezbędne. Ubóstwo jest zjawiskiem pochodnym, którego przyczyną jest m.in. 

bezrobocie oraz długotrwała lub ciężka choroba.  

Negatywnym zjawiskiem jest również nasilające się zjawisko wyuczonej bezradności
35

. 

Rodzin żyjących w ubóstwie z pokolenia na pokolenie jest coraz więcej. Na tak zwane dziedziczenie 

ubóstwa wpływać może wiele czynników, najczęściej jest to jednak kumulacja problemów takich jak: 

bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, problemy opiekuńczo-

wychowawcze, uzależnienia, bezdomność, niskie umiejętności interpersonalne, itp. Czynniki te często 

występują łącznie, utrudniając codzienne funkcjonowanie i przekładają się na niską jakość życia. 

Kumulacja problemów obniża motywację klientów do zmian i koncentruje ich wyłącznie 

na działaniach, by na bieżąco i doraźnie zaspokajać podstawowe potrzeby. 

2.2. Rynek pracy i bezrobocie 

W gminie Praszka w 2013r.  było 2 718 osób pracujących, z czego 1 708 osób, czyli ponad 

62,9%, stanowili mężczyźni. W porównaniu do 2009 r. liczba pracujących w gminie Praszka wzrosła 

o prawie 4,0%. 

Tabela 25 Pracujący wg płci w gminie Praszka w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie [os.] 2011 2012 2013 2014 
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 Badanie kwestionariuszowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce, Praszka 2015 r. 
35

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na  lata 2014 – 2020, Załącznik do Uchwały Nr 

311/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 grudnia 2013r. 
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mężczyźni 1767 1 645 1 708 1 631 

kobiety 930 934 1 010 1 021 

Suma 2 697  2 579 2 718 2 652 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 01.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

W 2014r. w gminie zarejestrowanych było 465 osób bezrobotnych, z czego 249 osób, czyli 

53,5% stanowiły kobiety.  

Tabela 26 Bezrobotni wg płci w gminie Praszka w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie[os.] 2011 2012 2013 2014 

mężczyźni 276 292 271 216 

kobiety 366 344 331 249 

Suma 642 636 602 465 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 01.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych wyniósł w 2014 r. 5,3% liczby ludności  

w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten jest wyższy niż dla powiatu oleskiego (4,9) i niższy niż dla 

województwa opolskiego (6,6). Z roku na rok bezrobocie rejestrowane w gminie spada. 

W porównaniu z rokiem 2011, w roku 2014 bezrobocie spadło o 27,6%. Według danych 

Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, podanych na koniec sierpnia 2015 r., Praszka zajmuje czwarte 

miejsce w powiecie pod względem wielkości bezrobocia. Na dzień 31 sierpnia 2015 r. 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie zarejestrowane były 403 osoby bezrobotne z terenu gminy 

Praszka
36

. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminach miejsko-wiejskich powiatu oleskiego 

(czyli także w gminie miejsko-wiejskiej Praszka) wynosi 3 086,8 PLN, czyli 79,6% średniego 

wynagrodzenia krajowego brutto. 

2.3. Kluczowe wnioski 

1. Zgodnie z prognozą trendów demograficznych, jeżeli nie zostaną wdrożone działania 

zapobiegawcze, proces kurczenia się populacji Gminy Praszka będzie postępował,. 

2. Szczególne znaczenie dla procesów migracyjnych mają migracje zagraniczne, a na te zgodnie z 

treścią Raportu Tematycznego Rynek  pracy  i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji 

Polaków  – diagnoza społeczna
37

, duży wpływ ma także zła sytuacja materialna mieszkańców. 

Z Raportu wynika, iż zamiar wyjazdu zarobkowego poza Polskę w ciągu następnych dwóch lat 

deklarowała prawie jedna czwarta osób bezrobotnych. Może to potwierdzać przypuszczenie, że 
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Informacja sygnalna. PUP Olesno. [online] [dostęp: 11.11.2015] Dostępny w WWW: 

http://www.pupolesno.pl/asynch/download/f_id/961 
37

Rynek  pracy  i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków  – diagnoza społeczna 

2013. Pod red. Ireny E. Kotowskiej, Warszawa 2013. 
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główną przyczyną chęci emigracji są problemy ze znalezieniem pracy w kraju. Zamiar wyjazdu 

deklarowało również około 8% osób pracujących i około 5%  nieaktywnych zawodowo. W 2013 

r. osoby, które wskazały kierunek swojego możliwego wyjazdu, najczęściej deklarowały wyjazd 

do Niemiec, gdzie stopa bezrobocia była stosunkowo niska i spadała (na koniec 2012 r. wynosiła 

5,4%). Z wyżej przytoczonego Raportu wynika, że wśród przyczyn migracji dominują powody 

związane z negatywną oceną sytuacji na rynku pracy w Polsce oraz trudnościami pozyskania 

dochodów na zaspokojenie potrzeb rodziny w kraju. Aż 66,0% respondentów wskazało, 

iż przyczyną wyjazdu są wyższe zarobki za granicą. Saldo migracji zagranicznych w gminie 

Praszka przyjmuje systematycznie wartości ujemne. Jest to związane z emigracją zarobkową 

i poszukiwaniem lepszego, pod względem rynku pracy, miejsca do życia. 

3. Dla zdrowotności mieszkańców gminy Praszka największe znaczenie mają choroby układy 

krążenia, choroby metaboliczne, tj. cukrzyca oraz choroby nowotworowe. Wskazuje się także 

na dość duże znaczenie wypadków komunikacyjnych w tzw. zewnętrznych przyczynach zgonu.  

4. Na strukturę rynku pracy w Praszce duży wpływ ma lokalizacja dużych ośrodków 

produkcyjnych oraz rolniczy charakter gminy i utrzymywanie się części mieszkańców z pracy w 

rolnictwie oraz bliskie położenie Olesna, Kluczborka i Wielunia, tj. centrów aktywności 

gospodarczej. 
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3. Sfera gospodarcza 

3.1. Struktura podstawowych branż gospodarki 

Liczba podmiotów gospodarczych w gminie w 2014 r. wyniosła 1293 i była wyższa niż 

w 2009 r. o 0,8% (66,5% podmiotów zarejestrowanych jest na terenie miasta). Liczba podmiotów 

zarejestrowanych w Gminie stanowi 23,5% podmiotów zarejestrowanych na terenie powiatu. 

Większość przedsiębiorstw, tj. 1 259 (97,4%) to podmioty prywatne. Dominują przedsiębiorstwa 

działające w obszarze tzw. pozostałej działalności, czyli głównie w branży usługowej. Podmioty 

działające w obszarze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa  stanowią 2,8% ogółu podmiotów.  

Tabela 27 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (2014 r.) 

Kategoria 2009 [szt.] 2014 [szt.] 

pozostała działalność 887 923 

przemysł i budownictwo 306 338 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  90 32 

ogółem 1 283 1 293 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/ 

Najliczniej reprezentowane są następujące sekcje PKD 2007:  

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

425 podmiotów;  

– C – przetwórstwo przemysłowe – 181 podmiotów; 

– F – budownictwo – 149 podmiotów.  

Tabela 28 Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD 2007 w gminie Praszka (2014 r.) 

Sekcje i działy według PKD 2007 Liczba [szt.] 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  32 

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 1 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 181 

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych  
2 

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

związana z rekultywacją 
5 

Sekcja F – Budownictwo 149 

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

włączając motocykle 
425 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 58 

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 17 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 32 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 36 
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Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 13 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 84 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca  25 

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
12 

Sekcja P – Edukacja 54 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 54 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 28 

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa Sekcja T – Gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 

usługi na własne potrzeby 

85 

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 

Suma 1 293 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Wśród podmiotów gospodarczych dominują osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, których liczba według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(dalej: CEIDG) wynosi 796. Pod względem liczby podmiotów wpisanych do CEIDG najsilniejszą 

pozycję utrzymuje miasto Praszka (540 podmiotów)  oraz  wsie Strojec, Kowale, Przedmość, Gana, 

Rosochy i Wierzbie, na terenie których zarejestrowanych jest 76,2% podmiotów wpisanych 

do CEIDG z terenu Gminy. Osoby fizyczne wpisane do CEIDG trudnią się przede wszystkim 

handlem i usługami (w tym działalnością profesjonalną), przetwórstwem przemysłowym oraz 

budownictwem. 
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Wykres 3 Liczba podmiotów wpisanych do Centralna Ewidencja i Informacja o  Działalności 

Gospodarczej w poszczególnych wsiach (2015 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 

Ministerstwo Gospodarki. [online] [dostęp: 02.07.2015] Dostępny w WWW: 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine. 
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Tabela 29 Liczba podmiotów wpisanych do Centralna Ewidencja i Informacja o  Działalności Gospodarczej i dominujące działalności (2014 r.) 

Sołectwo wraz z 

przysiółkiem 

Liczba podmiotów w 

CEIDG 
rolnicza turystyczna 

przetwórstwo 

drzewne 

przetwórstwo 

przemysłowe 
budownictwo handel i usługi 

Aleksandrów (w 

tym przysiółek 
Kozieł) 

1 
   

X 
  

Brzeziny 11 
 

X X X 
 

X 

Gana 26 
   

X X X 

Kowale 49 X 
  

X X X 

Kuźniczka 2 
    

X X 

Lachowskie (w tym 

przysiółek Marki) 
6 

   
X 

 
X 

Prosna 2 
     

X 

Przedmość (w tym 

przysiółek Kik) 
29 

  
X X X X 

Rosochy 19 
   

X X X 

Rozterk 10 
   

X X X 

Skotnica 12 
   

X X X 

Sołtysy 7 
   

X 
 

X 

Strojec (w tym 

przysiółek Tokary) 
53 X 

  
X X X 

Szyszków 7 
   

X 
 

X 

Wierzbie 19 
   

X X X 

Wygiełdów 5 
     

X 

Suma 256 
      

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Ministerstwo Gospodarki. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW:https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine. 
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Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego wpisanych jest 16 podmiotów zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy 

Praszka
38

. W mieście Praszka zarejestrowanych jest 49 podmiotów wpisanych do w/w rejestru. 

Podmioty te działają w branżach związanych z przetwórstwem przemysłowym (tj. obróbka metali 

i produkcja konstrukcji metalowych),  budownictwem, transportem towarów i osób, handlem 

(głównie rolno-spożywczym i tekstyliami) oraz usługami (tj. naprawa pojazdów samochodowych, 

ubezpieczenia czy krawiectwo). 

Tabela 30 Liczba przedsiębiorstw wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego (2014 r.) 

Sołectwo wraz z przysiółkami Liczba podmiotów w KRS [szt.] 

Aleksandrów 0 

Brzeziny 0 

Gana 0 

Kowale 10 

Kuźniczka 0 

Lachowskie 0 

Prosna 0 

Przedmość 3 

Rosochy 0 

Rozterk 0 

Skotnica 0 

Sołtysy 0 

Strojec 3 

Szyszków 0 

Wierzbie 0 

Wygiełdów 0 

Suma 16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Krajowy Rejestr Sądowy. Ministerstwo Sprawiedliwości. [online] 

[dostęp: 02.07.2015] Dostępny w WWW: https://ems.ms.gov.pl/. 

Pod względem wielkości, dominują przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników 

(mikroprzedsiębiorstwa), jest ich 1243 (96,1%).  Liczba podmiotów zatrudniających od 10 do 49 osób 

(tzw. małych przedsiębiorstw) wynosi 42 (3,2%), liczba przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 

249 osób wynosi 6 (0,5%), liczba podmiotów zatrudniających od 250 do 999 pracowników wynosi 2 

(0,2%), natomiast nie występują podmioty zatrudniające 1000 i więcej osób. 

 

 

                                                 
38

Krajowy Rejestr Sądowy.  Ministerstwo Sprawiedliwości. [online] [dostęp: 02.07.2015] Dostępny w WWW: 

https://ems.ms.gov.pl/krs/ 
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Tabela 31 Główni pracodawcy 

Neapco Europe Sp. z o.o. aparatura samochodowa 

Marcegaglia Poland Sp. z o.o. rury stalowe, wymienniki ciepła do lodówek oraz płyty warstwowe 

FLORA Sp. z o.o. 

działalność handlowa obejmująca płody rolne oraz środki do produkcji 

rolnej, ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej  

i leśnej 

P.P.U. GOSKOM Sp. z o.o. zadania z zakresu gospodarki komunalnej 

ELKOM-GAZ handel hurtowy i detaliczny gazem płynnym 

EKO ALU-MIEDŹ Sp. z o.o. gospodarka odpadami 

HALDEX Sp. z o.o. produkcja elementów, podzespołów oraz części samochodowych  

Gminna Spółdzielnia 

„SAMOPOMOC CHŁOPSKA” 
działalność handlowa, piekarnia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Przemysł. [online] [dostęp: 01.07.2015] Dostępny w WWW: 

http://praszka.pl/615/718/przemysl.html. 

Jednym z podstawowych celów polityki rozwoju województwa opolskiego jest jak najlepsze 

wykorzystanie potencjałów regionu w odpowiedzi na wyzwania stawiane na poziomie kraju i Unii 

Europejskiej
39

. Nowe  podejście  do  polityki  spójności  traktuje  specjalizacje  regionalne,  w  tym  

inteligentne  specjalizacje  jako  podstawę  wzrostu  konkurencyjności  i  innowacyjności  regionów
40

.  

Identyfikacja i realizacja specjalizacji regionalnych, w szczególności inteligentnych, bazuje  

na wewnętrznych potencjałach rozwojowych i nowoczesnych technologiach
41

. Obszary rozwoju, 

znajdujące się w  grupie kluczowych i potencjalnie kluczowych dla województwa opolskiego:  

chemiczny,  budowlany  wraz  z  przemysłem mineralnym  i usługami  budowlanymi,  maszynowy  

i elektromaszynowy,  paliwowo-energetyczny, rolno-spożywczy, drzewno-papierniczy w tym 

meblarski, metalowy i metalurgiczny, usługi medyczne i rehabilitacyjne,  usługi  turystyczne  oraz  

transport  i  logistyka  stanowiły  podstawę  do  wyboru specjalizacji regionalnych województwa 

opolskiego
42

. Jednym z zadań samorządu gminnego jest wsparcie procesu identyfikacji i wsparcia 

rozwoju podmiotów gospodarczych działających w ramach kluczowych i potencjalnie kluczowych 

specjalizacji regionu. 

3.2. Rolnictwo 

Na terenach wiejskich gminy Praszka dominuje działalność rolnicza. Przynależność Polski 

do Unii Europejskiej daje ogromne możliwości, ponieważ jedna z podstawowych zasad Wspólnoty 

Europejskiej  zapewnia swobodny przepływ towarów, w tym płodów rolnych. W gminie istnieje 

1 086 gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą. W strukturze gruntów dominują 

                                                 
39

 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

[dostęp: 01.07.2015] Dostępny w WWW : http://strateg.stat.gov.pl/strategie_pliki/opolskie_2012.pdf. 
40

 Tamże. 
41

 Tamże. 
42

 Tamże. 
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gospodarstwa małe. Ponadto 589 (54,2%)  gospodarstw posiada ciągnik rolniczy, a łączna liczba 

ciągników wynosi 718. 

Wykres 6 Liczba gospodarstw prowadzących działalność rolniczą w gminie  (2014 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

W gospodarstwach dominuje uprawa zbóż, zarówno pod względem liczby gospodarstw, jak 

i powierzchni zasiewów. Znaczna część powierzchni zasiewów przeznaczana jest również na uprawy 

przemysłowe oraz uprawę rzepaku. 

Tabela 19 Powierzchnia zasiewów wg rodzaju gospodarstwa (2013 r.) 

Rodzaj zasiewów Wartość [ha] 

ogółem 4 900,8 

zboża razem 4 095,0 

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 4 008,6 

pszenica ozima 627,3 

pszenica jara 80,44 

żyto 685,0 

jęczmień ozimy 139,7 

jęczmień jary 595,2 

owies 216,0 

pszenżyto ozime 517,4 

pszenżyto jare 51,1 

mieszanki zbożowe ozime 62,4 

mieszanki zbożowe jare 1 034,3 

do 1 ha włącznie 

19,1%  

1-5 ha 49,8%  

5-10 ha 20,8%  

10-15 ha 4,5%  
15 ha i więcej 5,8%  
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kukurydza na ziarno 60,6 

ziemniaki 174,4 

uprawy przemysłowe 310,5 

buraki cukrowe 0,9 

rzepak i rzepik razem 309,6 

strączkowe jadalne na ziarno razem 0,0 

warzywa gruntowe 21,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/ 

Tabela 32 Liczba gospodarstw wg rodzaju zasiewów (2013 r.) 

Rodzaj zasiewu Gospodarstwa [szt.] 

zboża razem 868 

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 866 

ziemniaki 406 

uprawy przemysłowe 28 

buraki cukrowe 4 

rzepak i rzepik razem 24 

strączkowe jadalne na ziarno razem 0 

warzywa gruntowe 22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/ 

Na terenie gminy dominuje hodowla trzody chlewnej oraz chów drobiu. 

Tabela 33 Hodowla zwierząt w gminie Praszka (2013 r.) 

Pogłowie zwierząt Liczba [szt.] 

bydło razem 1 054 

trzoda chlewna razem 7 167 

konie 118 

drób ogółem razem 21 991 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

3.3. Turystyka 

Turystycznymi atutami gminy Praszka jest jej znaczna odległość od większych ośrodków 

przemysłowych, a tym samym niski stopień zanieczyszczenia środowiska. Ponadto zadbane tereny 

leśne, stosunkowo czyste rzeki i zbiorniki wodne, zalesione kotliny rzeczne Prosny, dodatkowo mogą 

przyciągać turystów
43

. Ukształtowanie i zasoby przyrodnicze terenu umożliwiają rozwój turystyki 

pieszej i rowerowej oraz spływy kajakowe rzeką Prosna. Inną, godną uwagi atrakcją jest oddalony 

                                                 
43

 Lokalna Grupa Działania Górna Prosna.Dostępny w WWW:http://www.gornaprosna.pl/40/65/gmina-

praszka.html. 
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o 20 km od Praszki, Załęczański Park Krajobrazowy nad rzeką Wartą oraz Ośrodek Wypoczynkowy 

w Kępowiźnie i Załęczu.  

We wrześniu 2015 r. miało miejsce oficjalne otwarcie trasy rekreacyjnej szlakiem 

Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej Praszka - Mokrsko – Wieluń. Przeznaczona jest dla rowerzystów, 

miłośników nordic walking oraz przejażdżek konnych. Trasa łączy element turystyki aktywnej 

i poznawczej, bowiem użytkownik ma możliwość zapoznania się z historią Wieluńskiej Kolejki 

Wąskotorowej, po której ostatni skład przejechał 31 sierpnia 1987 r.  

Na terenie gminy Mokrsko we wsi Ożarów, w bardzo bliskiej odległości od granic sołectwa 

Wierzbie, znajduje się Muzeum Wnętrz Dworskich, które również wpływa na atrakcyjność 

turystyczną obszaru. 

Prestiż dziedzictwa historii podnosi także przebiegający przez teren gminy Szlak 

Bursztynowy. Szlak przebiega głównie w północno-zachodniej części powiatu wieluńskiego, 

przechodząc także przez sołectwo Wierzbie. 

Na terenie gminy Praszka przebiegają trasy rowerowe o łącznej długości 1,4 km, co stanowi 

25,5% tras rowerowych powiatu oleskiego oraz 0,6% tras rowerowych województwa opolskiego. 

Na terenie gminy funkcjonują następujące obiekty bazy noclegowej: 

– gospodarstwo agroturystyczne Agroturystyka „Na Skraju Czasu” w miejscowości Sołtysy
44

 

– Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mileniówka w miejscowości Marki
45

 

– noclegi ZKS „Motor” w Praszce 

– pokoje gościnne „Ledan” w Praszce 

– pokoje gościnne „Arkady” w Kowalach
46

 

3.4. Kluczowe wnioski 

1. W strukturze przedsiębiorstw dominują podmioty gospodarcze zarejestrowane w sekcji F – 

budownictwo i sekcji G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle oraz sekcji C – przetwórstwo przemysłowe. 

2. Obszary wiejskie Gminy Praszka cechuje tradycja i doświadczenie w zakresie gospodarki rolnej. 

3. Gminę Praszka cechuje potencjał do rozwoju turystyki, w tym agroturystyki oraz turystyki 

aktywnej i poznawczej. 
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 Lokalna Grupa Działania Górna Prosna, [online] [dostęp: 01.07.2015] Dostępny w WWW: 

http://www.gornaprosna.pl/15/20/agroturystyka.html. 
45

 Mileniówka, http://www.mileniowka.pl/. 
46

Oferta noclegu w Praszce i okolice.[online] [dostęp: 01.07.2015] Dostępny w WWW: http://meteor-

turystyka.pl/noclegi,praszka,0.html. 
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4. Infrastruktura techniczna 

4.1. Mieszkalnictwo 

Zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy Praszka jest niejednorodna. Występuje następujące rodzaje 

zabudowań: 

 zabudowa wielorodzinna, którą tworzą osiedla mieszkaniowe (z budynków 

wielokondygnacyjnych) 

 zabudowa jednorodzinna intensywna 

 zabudowa jednorodzinna rozproszona. 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 2 366 budynków mieszkalnych i 4 879 mieszkań. 

Łączna liczba izb wynosi 20 183, a powierzchnia użytkowa 382 157 m
2
. Ponadto: 

– przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania  w 2013 r. wynosiła ~ 78,3 m
2
 

– przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę wynosiła ~ 27,8 m
2
 

– średnia liczba izb w mieszkaniu wynosiła ~ 4,0 

– mieszkania na 1 000 mieszkańców wynosiły ~ 354,8 szt.
47

. 

W zasobach mieszkaniowych miasta przeważają obiekty wybudowane po 1970 r. Zasoby 

będące własnością prywatną (przeważające na obszarach wiejskich) są w większości w dobrej 

kondycji, natomiast kondycja zasobów komunalnych jest gorsza
48

. 

Tabela 34 Wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje (2013 r.)*  

Typ instalacji Liczba mieszkań wyposażonych [szt.] %  mieszkań wyposażonych 

wodociąg 4 769 97,7% 

ustęp spłukiwany 4 718 96,7% 

łazienka 4 482 91,9% 

centralne ogrzewanie 4 124 84,5% 

gaz sieciowy 53 1,1% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/; na dzień 02.07.2015 brak danych za 2014r. 

Na komunalny zasób gminny składają się 67 mieszkań o łącznej powierzchni 2 599 m
2
, w tym 14 

mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni 379 m
2
. 

4.2. Sieć komunikacyjna 

Powiązania Gminy z układem zewnętrznym wyznaczają: 

– drogi krajowe: 
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 Nr 45 – relacji Opole-Łódź. Przebiega przez miejscowości: Praszka, Kowale, Sołtysy, 

Wierzbie. Długość drogi na obszarze gminy Praszka wynosi 14,3 km; 

 Nr 42 – relacji Namysłów-Radomsko. Przebiega przez miejscowości: Praszka 

i Strojec. Długość drogi na obszarze gminy Praszka wynosi 7,7 km
49

. 

W centrum miasta, przy zabytkowym obiekcie dawnej synagogi występują skrzyżowania tych dwóch 

dróg oraz połączenie ich we wspólny odcinek, który przebiega do granicy gminy i dalej.  

– drogi powiatowe:  

 droga powiatowa Nr 1908 O Zdziechowice-Krzyżanowice-Praszka, długość drogi 

na obszarze gminy Praszka wynosi 0,8 km; 

 droga powiatowa Nr 1909 O Granica Województwa Łódzkiego-Przedmość-Praszka, 

długość drogi na obszarze gminy Praszka wynosi 8,7 km; 

 droga powiatowa Nr 1910 O Granica Województwa Łódzkiego-Wierzbie, długość 

drogi na obszarze gminy Praszka wynosi 2 km; 

 droga powiatowa Nr 1911 O Praszka-Gana-Lachowskie-Dalachów, długość drogi 

na obszarze gminy Praszka wynosi 6,3 km; 

 droga powiatowa Nr 1912 O Gana-Łazy-Rudniki Wieluńskie, długość drogi 

na obszarze gminy Praszka wynosi 1,0 km; 

 droga powiatowa Nr 1916 O Praszka-Szyszków-Gorzów Śląski, długość drogi 

na obszarze gminy Praszka wynosi 1,6 km; 

 droga powiatowa Nr 1917 O Szyszków-Jastrzygowice, długość drogi na obszarze 

gminy Praszka wynosi 2,8 km; 

 droga powiatowa Nr 1918 O Strojec-Kościeliska, długość drogi na obszarze gminy 

Praszka wynosi 3,5 km; 

 droga powiatowa Nr 1921 O Strojec-Żytniów, długość drogi na obszarze gminy 

Praszka wynosi 1,7 km
50

. 

Długość dróg gminnych wynosi 63,8 km. Są to drogi gruntowe, mineralno-asfaltowe lub 

utwardzone. 

Tabela 35 Długość dróg [km] 

ogółem krajowych powiatowych gminnych 

114,20 22,00 28,40 63,80 

                                                 
49

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Praszka .[online] [dostęp: 02.07.2015] Dostępny w 

WWW:http://praszka.pl/617/strategia-rozwoju-plan-rozwoju -lokalnego.html 
50

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014 -2017, z perspektywą do roku 2021 . [online] 

[dostęp: 02.07.2015] Dostępny w WWW:http://bip.praszka.pl/741/komunikat-o-przeprowadzeniu-konsultacji-

spolecznych-dot-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-praszka-na-lata-2014-2017-wraz-z-

prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-praszka-na-lata-2014-

2017.html 

 

Id: 90F9168D-C574-4984-8DCF-B7836753BCF5. Podpisany Strona 84



 
 

100,0% 19,2% 24,9% 55,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Pod względem transportu autobusowego, Gmina Praszka jest dobrze skomunikowana 

z ośrodkiem lokalnym (Olesno) oraz z ośrodkiem regionalnym (Opole). Połączenia realizowane 

są przez PKS Opole S.A., PKS Wieluń Sp. z o.o., PKS Lubliniec Sp. z o.o. oraz PKS Kluczbork 

Sp. z o.o. Najlepiej skomunikowane miejscowości to Praszka: 

 do Olesna (przez Gorzów Śląski ) – 7 połączeń, średni czas dojazdu ~ 35 min. (między 

godziną 06:00 a 18:00); 

 do Kluczborka (przez Gorzów Śląski)  9 połączeń, średni czas dojazdu ~ 35 min. (między 

godziną 06:00 a 18:00); 

 do Opola (przez Kluczbork i Olesno)  11 połączeń, średni czas dojazdu ~ 90 min. (między 

godziną 06:00 a 19:00)
51

; 

 do Warszawy (z przesiadkami, w tym podróż pociągami, m .in. przez Olesno, Łódź, 

Częstochowę, Wieluń, Opole)  14 połączeń, średni czas dojazdu ~ 5 h (między 04:00 

a 21:00); 

 do Wrocławia (z przesiadkami, w tym podróż pociągami, m in. przez Wieluń, Kluczbork, 

Opole)  14 połączeń, średni czas dojazdu ~ 3 h i 30 min (między godziną 04:00 a 21:00) 

oraz jedno połączenie bezpośrednie, m.in. przez Gorzów Śląski, Kluczbork oraz Namysłów, 

realizowane przez PKS Kluczbork Sp. z o.o., średni czas dojazdu ~ 3 h; 

 do Krakowa (z przesiadkami, w tym podróż pociągami, m. in. przez Kluczbork, Olesno, 

Wieluń, Lubliniec, Częstochowę, Katowice)  11 połączeń, średni czas dojazdu ~ 5 h 20 min 

(między godziną 04:00 a 18:00); 

 do Gdańska (z przesiadkami, w tym podróż pociągami, m .in. przez Olesno, Kluczbork, 

Opole, Wieluń, Lubliniec, Warszawę, Wrocław)  13 połączeń, średni czas dojazdu ~  10 h 

(między godziną 04:00 a 20:00); 

 do Szczecina (z przesiadkami, w tym podróż pociągami, m. in. przez Kluczbork, Opole, 

Poznań, Wieluń, Zielona Góra, Wrocław)  8 połączeń, średni czas dojazdu ~ 9 h  (między 

godziną 06:00 a 20:00)
52

. 

Brak dworca autobusowego przyczynia się do spadku komfortu obsługi osób podróżujących, z tego 

względu, że nie ma stałego miejsca odjazdu autobusów, wyposażonego w wiaty chroniące przed 

warunkami atmosferycznymi, zabezpieczenia zapewniające bezpieczne dojście i wejście do pojazdu, 

elementy ułatwiające dostęp do pojazdu osobom niepełnosprawnym, ławki służące podróżnym w 

czasie oczekiwania na autobus czy specjalne oznakowania i rozkłady jazdy ułatwiające 
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podróżowanie. Ponadto brak toalet i sklepów gdzie podróżni mogliby się zaopatrzyć w produkty 

spożywcze. 

Ponadto przewóz osób świadczą prywatni przewoźnicy jak np. firmy: Przewóz Osób Lucyna 

Garncarek (oferuje kursy na trasie Praszka  Opole, Opole  Praszka oraz Olesno  Opole i Chudoba 

 Opole) czy firma ABX 2 z Jaworzna (oferuje kursy do Wielunia oraz Częstochowy).  

Na obszarze gminy nie funkcjonuje komunikacja kolejowa. Istniejąca niegdyś linia relacji 

Olesno  Praszka została zamknięta, a w latach 2009-2010 dokonano rozbiórki torów, a na miejscu tej 

linii kolejowej powstała trasa rekreacyjna Praszka-Wieluń, otwarta we wrześniu 2015 r. Zatem 

na terenie gminy nie ma możliwości bezpośredniej podróży koleją. 

4.3. Gospodarka wodno-ściekowa 

Gmina Praszka jest w całości zwodociągowana, a zaopatrywana jest w wodę przez 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „GOSKOM” Sp. z o.o., działające w Praszce. Ujęcia wody 

zlokalizowane są w Strojcu, Skotnicy i Kowalach. Przy wszystkich trzech ujęciach wody zastosowano 

studnie głębinowe. Ujęcie wody w Skotnicy jest wyłączone, gdyż nie ma potrzeby jego użytkowania. 

Stan sieci wodociągowych określa się jako dobry. Woda dostarczana mieszkańcom jest dobrej jakości 

i spełnia wymagania zgodne z przepisami. Stacje uzdatniania wody mieszczą się przy ujęciach wody 

w Kowalach i Strojcu
53

. Z sieci wodociągowej w 2013 r. korzystało 13 463 osoby, czyli 97,9% 

mieszkańców gminy. 

Tabela 36 Parametry systemu zaopatrzenia w wodę w 2013r.*  

Parametr Wartość 

długość czynnej sieci rozdzielczej [km] 105,5 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych [szt.] 2376 

woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam
3
] 349,7 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej [os.] 13 463 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 
*Na dzień 02.07.2015r. brak danych za 2014r. 

Aktualnie skanalizowanych jest siedem miejscowości gminy Praszka. Są to: Praszka, Kowale, 

Strojec, Szyszków, Wygiełdów, Rozterk, Gana. Gmina posiada biologiczno-mechaniczną 

oczyszczalnię zlokalizowaną w Przedmościu, gdzie trafiają ścieki z terenu gminy, a także 

z miejscowości gminy Gorzów Śląski, tj. Gorzów Śląski, Pawłowice, Kozłowice i Więckowice Stare  

oraz z miejscowości Dalachów mieszczącej się w Gminie Rudniki.  

Wszystkie wygospodarowane na terenie Gminy Praszka ścieki komunalne trafiają do 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Przedmość, posiadającej system 
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podwyższonego usuwania biogenów. Średni dobowy przepływ ścieków wynosi2500 m3/d (dla RLM 

równego 12 891 
54

).W 2013 r. z sieci kanalizacyjnej korzystało 70,7% mieszkańców gminy.  

Tabela 37 Parametry systemu oczyszczania ścieków w 2013r.*  

Parametr Wartość 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 55,5 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] 1 143 

ścieki odprowadzone [dam
3
] 237,0 

ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej [os.] 9 723 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

*Na dzień 02.07.2015r. brak danych za 2014r. 

4.4. Gospodarka odpadami 

Gmina Praszka należy do Północnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Województwa  Opolskiego. W2013 r. zmieszane odpady  komunalne,  pozostałości  z  sortowania  

oraz  odpady zielone kierowane były do instalacji do segregacji odpadów zlokalizowanej na terenie  

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świerczu, wyznaczonej  jako instalacja 

przewidziana do zastępczej obsługi Północnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.  

W dniu   20.12.2013 r. Sejmik  Województwa  Opolskiego  podjął  uchwałę  Nr  

XXXVII/442/2013 zmieniającą uchwałę Nr XX/272/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.  w  sprawie  

wykonania  „Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa  Opolskiego na lata 2012-2017”, 

w wyniku której instalacja w Gotartowie uzyskała status  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  

Odpadów  Komunalnych  dla  gmin z Północnego Regionu Gospodarki Odpadami.  W związku 

z powyższym zmieszane opady komunalne oraz pozostałości z sortowania i odpady zielone 

są aktualnie dostarczane do Instalacji MBP zlokalizowanej na terenie Miejskiego składowiska w 

Gotartowie. 

Wszystkie nieruchomości z terenu Gminy Praszka (nieruchomości zamieszkałe 

i niezamieszkałe) od 01.07.2013 r. zostały objęte systemem odbioru i zagospodarowania odpadów. 

Na podstawie nowych przepisów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

odpowiedzialna stała się gmina. Mieszkańcy, którzy nie posiadają własnych kompostowników , 

od 1 lipca 2013 r. mają  możliwość oddania takich odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Kowale, a prowadzonego przez firmę EKO-

REGION Sp. z o.o. Bełchatów. 
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W roku 2014 na terenie Gminy Praszka wytworzono 1,5 tys. ton odpadów, co stanowiło 

spadek o 11,8% w stosunku do roku 2013 r. 

Tabela 38Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 

 Odpady 2012 2013 

Ogółem [t] 2 229,43 2 136,47 

Ogółem na 1 mieszkańca [kg] 160,3 154,9 

Z gospodarstw domowych [t] 1 826,27 1 676,72 

Odpady z gospodarstw domowych na 1 mieszkańca [kg] 131,3 121,6 

Budynki mieszkalne objęte zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych [szt.]
55

 1 681 brak danych 

Jednostki odbierające odpady 1 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/ 

4.5. Infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna 

Przez teren gminy Praszka przechodzą trasy napowietrzno-kablowe linii wysokiego napięcia: 

–  jednotorowej linii na słupach dwutorowych relacji Praszka – Kluczbork o długości 4 km; 

–  dwutorowej linii 110kV relacji Janinów – Wieluń i Panki – Praszka, o długości ok. 17 km. 

Na terenie Gminy istnieje jedna stacja transformatorowa 110/15kV – GPZ Praszka 

wyposażona w dwa transformatory najwyższych napięć o mocach 10 MVA i 16 MVA, a stopień jej 

obciążenia wynosi 36%,0
56

.Zużycie energii elektrycznej w Gminie spadło o 2,7% w stosunku do roku 

2009, natomiast o  2,2% wzrosła liczba jej odbiorców. Zużycie energii elektrycznej gminy w 2013r. 

stanowi w przybliżeniu 30,0 % zużycia energii elektrycznej powiatu oleskiego oraz 1,2% 

województwa opolskiego. Należy podkreślić, iż gmina prowadzi działania mające na celu 

zmniejszenie ilości energii cieplnej zużywanej w budynkach gminy poprzez ich termomodernizację, 

czyli ocieplanie. Do tej pory dokonano termomodernizacji i wymiany okien w obiektach sportowych 

i szkołach, a 23 października 2015 r. ogłoszono przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie. W lipcu tego samego roku zakończono 

przetarg na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach. W szkole tej ponadto 

wymieniona została instalacja C.O oraz przeprowadzony został remont kotłowni. Prace 

modernizacyjne prowadzone są również w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce. 
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Tabela 26 Zużycie energii elektrycznej w Gminie Praszka w latach 2009-2013* 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu [os.] 3 141 3 194 3 206 3 209 3 211 

Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu [MWh] 4 946 5 389 4 888 4 895 4 816 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/ 

*Na dzień 02.07.2015r. brak danych za 2014r. 

Na obszarze Gminy działa miejska sieć ciepłownicza, będąca własnością Przedsiębiorstwa 

Duon Praszka Sp. z o.o. W posiadaniu Spółki jest obecnie osiem kotłowni gazowych o zbiorczej 

mocy 9,41 MW. Sieć zasilana jest gazem ziemnym podgrupy GZ-50 o cieple spalania 39,5 MJ/m3
57

. 

W analizowanych latach na terenie Gminy nastąpił rozwój sieci gazowej, a liczba czynnych przyłączy 

do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych niemalże podwoiła się. Trend wzrostowy obserwuje 

się również w powiecie oleskim i województwie opolskim. Według danych GUS w gminie Praszka 

jeden korzystający zużywa prawie 4 razy więcej metrów sześciennych gazu niż w powiecie oleskim, 

i prawie pięć razy więcej niż w województwie opolskim. Należy jednak zaznaczyć, że dużym 

odbiorcą gazu w gminie jest fabryka motoryzacyjna Neapco, mieszcząca się w Praszce, stąd tak 

zawyżone ilości zużycia gazu przez jednego mieszkańca. W tym przypadku liczby podane przez GUS 

nie są miarodajne.  

Tabela 27 Sieć gazowa i zużycie gazu w Gminie Praszka w latach 2009-2013* 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Długość czynnej sieci gazowej [m] 29439 29439 35147 35158 35158 

Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych [szt.] 83 83 120 136 161 

Odbiorcy gazu [gosp. domowe] 47 47 78 90 106 

Zużycie gazu na 1 korzystającego [m³] 642,1 722,4 498,1 462,5 744,6 

Zużycie gazu na 1 mieszkańca  [m³] 5,9 7,4 7,5 8,0 15,0 

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

*Na dzień 02.07.2015r. brak danych za 2014r. 

Na terenie gminy Praszka istnieje potencjał w zakresie energetyki odnawialnej: 

– energia wodna 

– energia wiatrowa 

– energia słoneczna 

– energia z biomasy 

Rolniczo-przemysłowe ukierunkowanie gminy sprawia, że dysponuje ona możliwością 

wykorzystania biomasy. Do celów energetycznych można by wykorzystać drewno odpadowe, słomę, 

siano, osady ściekowe, odpady organiczne czy odchody zwierząt. 
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 Liczba, stan i wielkość rzek przepływających przez Gminę pozwalają na wykorzystanie ich 

potencjału do wytwarzania energii: „dlatego też za celowe uznać należy wykonanie szczegółowej 

analizy wykorzystania systemu wód powierzchniowych Gminy pod względem możliwości 

i zasadności budowy zbiorników wodnych i jazów nadających się do zainstalowania małych 

elektrowni wodnych”
58

. 

 Obszar Polski leży w strefie średnich warunków wietrzności, a prędkość wiatru waha się 

na poziomie 3,5-4,5 m/s. Na obszarze całego kraju szczytowe sezonowe pokłady energii wiatru 

dobrze pokrywają się ze szczytowym zapotrzebowaniem na energię cieplną, zatem wykorzystywanie 

wiatru jako źródła energii jest jak najbardziej racjonalne. Na obszarze całej Gminy istnieją 

możliwości, aby postawić elektrownie wiatrowe, zwłaszcza że wiatraki można budować 

na nieużytkach. 

Utrzymuje się, że energia słoneczna powinna być jednym z głównych alternatywnych źródeł 

energii. Można ja użytkować do ogrzewania wody czy osuszania płodów rolnych. W rozwoju 

energetyki słonecznej preferuje się montowanie kolektorów oraz wykorzystywanie ogniw 

fotowoltaicznych. Na obszarze Gminy od paru lat wykorzystywane są kolektory słoneczne. 

Zakupiono i zainstalowano solary, m. in. na osiedlu Polna i Kopernika
59

. 

Na obszarze całej Gminy nie występują naturalne warunki, które umożliwiałyby rozwój 

energetyki odnawialnej opartej na geotermii
60

. W całym województwie opolskim istnieją 62 instalacje 

wykorzystujące OZE (odnawialne źródła energii): 6 instalacji biogazowych, 9 instalacji wiatrowych, 

39 instalacji wodnych, 6 instalacji wytwarzających energię z promieniowania słonecznego oraz 2 

instalacje realizujące technologię współspalania
61

. Dwie z tych 62 elektrowni zlokalizowane są w 

powiecie oleskim. Są to: elektrownia wodna przepływowa do 0,3 MW, której łączna moc instalacji 

wynosi 0,010 MW oraz elektrownia wytwarzająca energię z promieniowania słonecznego, której 

łączna moc instalacji wynosi 0,004 MW. 

Na terenie gminy dostępne są sieci komórkowe wszystkich operatorów. Maszty 

przekaźnikowe (BTS) znajdują się głównie w Praszce (cztery maszty). Działalność w zakresie 

telekomunikacji bezprzewodowej (z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej) świadczy dodatkowo 

czterech operatorów lokalnych (głównie usługi w zakresie Internetu). 
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4.6. Kluczowe wnioski 

1. Na terenie gminy występują niedostatki w zakresie gospodarki ściekowej. 

2. Na terenie gminy występują niedostatki w zakresie infrastruktury drogowej i okołodrogowej, 

co może skutkować obniżeniem atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszaru. 

3. Należy ulepszyć funkcjonowanie transportu zbiorowego poprzez ciągłą współpracę 

z przewoźnikami, utworzyć punkt zakupu biletów, udostępnić jednolity aktualny rozkład jazdy 

przewoźników publicznych i prywatnych na poszczególnych tabliczkach przystankowych. 

4. Dostęp do energii i usług telekomunikacyjnych na terenie gminy jest dobrze zabezpieczony.  

5. Na terenie gminy Praszka istnieje potencjał w zakresie energetyki odnawialnej, w tym słonecznej 

(już wykorzystywanej), wodnej, wiatrowej i biomasy. Zasadne jest podjęcie działań 

zmierzających do potwierdzenia i wykorzystania rzeczywistych możliwości. 
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5. Infrastruktura społeczna 

5.1. Infrastruktura edukacyjna 

Na terenie gminy Praszka funkcjonują się następujące placówki oświatowe: 

– publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne: 

 Publiczne Przedszkole nr 1 w Praszce 

 Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce 

 Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce  

 Publiczne Przedszkole w  przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu oraz 

Oddział zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Strojcu mieszczący się w Ganie 

 Oddziały Przedszkolne przy PSP w Kowalach 

 Oddział Przedszkolny przy PSP w Przedmościu 

 Oddziały Przedszkolne PSP prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 

Katolickich. 

– publiczne szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Praszce 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Kowalach 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu (Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Henryka Sucharskiego) 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmościu 

 Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Wierzbiu. 

– publiczne gimnazja: 

 Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu 

 Publiczne Gimnazjum im. Ojca św. Jana Pawła II  w Praszce. 

 publiczne szkoły ponadgimnazjalne i zespoły szkół ponadgimnazjalnych: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Praszce.  

 publiczne placówki specjalne: 

 Zespół Placówek Specjalnych w Praszce, w którego skład wchodzą: Publiczne 

Przedszkole Specjalne, Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5, Publiczne 

Gimnazjum Specjalne nr 2 oraz Szkoła Przysposobienia do Pracy
62

. 
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Liczba osób w populacji objętej edukacją podstawową i gimnazjalną znajduje się w trendzie 

malejącym. Spadek wielkości populacji w wieku 6-15 lat w 2014 r. w porównaniu do 2011 r. wyniósł 

2,6%. 

Rysunek 4 Zmiana liczebności populacji w wieku 6-15 lat w 2014 r. w porównaniu do 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

 

Spadek wielkości populacji objętej kształceniem podstawowym i gimnazjalnym, jeżeli trend ten się 

utrzyma, zobliguje władze gminy do podjęcia działań restrukturyzacyjnych w zakresie organizacji 

placówek oświatowych. Tym samym należy na bieżąco monitorować zagadnienia związane 

z popytem na usługi edukacyjne. 

Współczynnik skolaryzacji dla edukacji przedszkolnej jest zadowalający – 85,7% dzieci 

w wieku 3-5 lat uczęszcza do przedszkoli (średnia dla powiatu to 80,7% a dla województwa 81,0%).  

Współczynnik skolaryzacji brutto
63

 dla szkół podstawowych gminy Praszka w roku 2013 wynosił 

96,8%  i był równy wskaźnikowi dla powiatu oleskiego (96,8%)  i wyższy niż wskaźnik dla 
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 Współczynnik skolaryzacji brutto  relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na 

danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan na dzień 31.12.) w grupie wieku 

określanej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. 
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województwa opolskiego (95,8%). Natomiast współczynnik skolaryzacji netto
64

 dla Gminy, powiatu 

i województwa wyniósł odpowiednio 94,9%, 93,9% oraz 92,5%.Dla szkół gimnazjalnych gminy 

współczynnik brutto był już niższy i w 2013 r. wyniósł 88,8%, natomiast w powiecie i województwie 

był on wyższy od gminnego i wyniósł odpowiednio 99,9% i 96,5%. Natomiast współczynnik 

skolaryzacji netto dla gminnych gimnazjów wyniósł w roku 2013 84,9%, dla gimnazjów 

powiatowych wyniósł 90,9%, a dla wojewódzkich 89,3% (dane GUS za 2013 r.).  

Poziom wskaźników skolaryzacji różni się w zależności od charakteru obszaru. Jest 

on zasadniczo wyższy w przypadku terenów miejskich. Dysproporcje te wynikają głównie z faktu, 

że dzieci z obszarów wiejskich uczęszczają do szkół zlokalizowanych w Praszce oraz placówek 

oświatowych na terenie innych gmin (czego przyczyną jest najczęściej sytuacji zawodowa rodziców 

i lokalizacja miejsca pracy poza miejscem zamieszkania). 

Tabela 39 Współczynnik skolaryzacji brutto 

Jednostka terytorialna 

współczynnik skolaryzacji brutto 

szkoły podstawowe gimnazja 

Praszka 96,8 88,8 

Praszka – miasto 126,0 189,5 

Praszka – obszar wiejski 64,6 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Tabela 40 Współczynnik skolaryzacji netto 

Jednostka terytorialna 

współczynnik skolaryzacji netto 

szkoły podstawowe gimnazja 

Praszka 94,9 84,9 

Praszka – miasto 122,4 181,3 

Praszka – obszar wiejski 64,6 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Baza techniczna placówek oświatowych poprawiła się zasadniczo w ostatnich latach. Niemniej 

jednak, rosnące wymogi w zakresie edukacji oraz zmieniające się realia rynku pracy, wymuszają 

ciągłe doskonalenie oferty edukacyjnej i związane z nimi inwestycje w zasoby techniczne i 

dydaktyczne. Większość placówek edukacyjnych zgłosiła potrzeby inwestycyjne związane z: 
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– budową/ rozbudową/ przebudową/ modernizacją/ remontem bazy sportowej 

– zorganizowanie nowych pracowni, w tym np. przyrodniczej i technicznej 

– zakup pomocy dydaktycznych do poszczególnych przedmiotów, a zwłaszcza do matematyki, 

j. polskiego, przyrody, j. angielskiego oraz przedmiotów artystycznych 

– zakup programów komputerowych i multimedialnych wraz z komputerami i tablicami 

multimedialnymi 

– ogólna poprawa infrastruktury technicznej, w tym termomodernizacja.   

Większość placówek edukacyjnych zgłosiła potrzeby szkoleniowe w zakresie: 

– pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (z różnymi deficytami rozwojowymi), np. z dziećmi 

z wadami wymowy, słabo słyszącymi, słabo widzącymi 

– terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki  

– komunikacji interpersonalnej i mediacji 

– psychoedukacji 

– współpracy z rodzicami 

– zmian w prawie, w tym oświatowym 

– bezpieczeństwa 

– przedmiotów artystycznych. 

5.2. Infrastruktura kultury i sportu 

Na terenie gminy funkcjonują: 

– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (MGOKIS)  mieści się w Praszce i jako jeden 

z głównych ośrodków kultury w gminie zajmuje się przede wszystkim organizacją imprez 

kulturalnych, tj. konkursy, występy artystyczne, koncerty, festiwale, wystawy, kiermasze, gry 

i zabawy. Do MGOKIS należą następujące instytucje oraz jednostki kultury:  

 Dom Kultury, który prowadzi działalność w ramach sekcji: folklorystycznej (zespół 

folklorystyczny „Prosna”), tańca nowoczesnego (Zespół Tańca Nowoczesnego „Fan” 

oraz rytmika „Fan”), plastycznej (koła plastyczne dla dzieci i młodzieży), 

teatralnej(Amatorski Teatr Lalki i Aktora „Echo”), wokalnej, teatralnej dla dorosłych 

(Twój Teatr Dla Dorosłych), Sekcja Seniorów „50+”, ponadto nauka gry na gitarze 

i pianinie oraz młodzieżowy kabaret „Przekupstwo”;  

 kino „Polonez”; 

 zespoły: zespół teatralno-obrzędowy „Klepisko” w Strojcu, kapela rockowa 

„Lethargy” oraz „Blue Band Szyszków” z Szyszkowa. Próby zespołów odbywają się 

w Domu Kultury oraz w budynku kina „Polonez”; 
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 świetlice wiejskie w Szyszkowie, Strojcu, Wierzbiu, Wygiełdowie, Rozterku, 

Przedmościu, Ganie, Brzezinach, Kowalach
65

. 

MGOKIS w Praszce cieszy się opinią sprawnie działającej jednostki posiadającej szeroką ofertę 

działań kulturalnych i sportowych realizowanych na terenie całej gminy oraz wykwalifikowaną kadrę 

pracowników otwartą na nowe wyzwania. Oczekiwania wobec jednostki wiążą się z potrzebą 

zwiększenia dotacji na kulturę i sport oraz płace. 

– Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Praszka książnica znajduje się w mieście Praszka 

i posiada cztery filie biblioteczne: w Ganie, Kowalach, Strojcu i Wierzbiu. Biblioteka ma 

swoją stronę internetową oraz oprócz tradycyjnego katalogu zbiorów, posiada katalog 

elektroniczny, w którym znajdują się zbiory zakupione od roku 2001. W swoich zasobach 

drukowanych placówka posiada ponad 21 tysięcy woluminów oraz wydawnictwa ciągłe tj. 

czasopisma czy gazety. Do biblioteki zapisanych jest ponad 2 tysiące czytelników. W każdej 

placówce dostępny jest bezpłatny Internet
66

. Biblioteka w Praszce zajmuje powierzchnię 100 

m
2
, na której zgromadzone są wcześniej wspomniane zasoby oraz mała czytelnia prasy 

z ośmioma miejscami dla czytelników. Placówce niezbędny jest większy lokal na zbiory 

biblioteczne oraz czytelnię, gdzie odbywają się spotkania autorskie oraz inne spotkania 

czytelnicze. Potrzeby lokalowe ocenia się na 300 m
2
; 

– Muzeum w Praszce placówka istnieje od 1980r. i powstała z inicjatywy prof. dr hab. 

Konrada Jażdżewskiego, dyrektora Łódzkiego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. 

Muzeum jest placówką kulturalno-oświatową o charakterze regionalnym  i funkcjonuje 

zgodnie z Ustawą o Muzeach. Elementarne zadania tej jednostki to: gromadzenie, 

katalogowanie, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie zbiorów. Ponadto w placówce 

prowadzona jest działalność  naukowa i edukacyjna.  W skład Muzeum wchodzą następujące 

działy: historyczny, etnograficzny, przyrodniczy, archeologiczny, sztuka oraz technika. 

Podstawową formą działalności placówki są wystawy stałe i czasowe
67

. 

Usługi kulturalne świadczone są również przez instytucje kultury i inne podmioty 

zlokalizowane w Oleśnie (Miejski Dom Kultury w Oleśnie), w Kluczborku (Dom Kultury 

w Kluczborku, Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku, kino) i Opolu (Teatr im. Jana 

Kochanowskiego w Opolu, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Teatr Eko Studio, 

Filharmonia Opolska, wernisaże i wystawy w galeriach i innych instytucjach kultury, festiwale 

filmowe, muzyczne i operowe, przeglądy teatralne, etc.). 

Do głównej infrastruktury sportowej należy zaliczyć zasoby zarządzanie przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce, do którego należą następujące obiekty sportowe: 
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– kryta pływalnia z sauną (szkółka pływacka, aerobik w wodzie, sekcja morsów „Renifer”); 

– boisko ORLIK w Praszce (szkółka piłkarska); 

– pełnowymiarowa hala sportowa „Kotwica”, posiadająca boiska do: halowej piłki nożnej, piłki 

siatkowej, piłki ręcznej, piłki koszykowej, unihokeja, oraz stoły do tenisa stołowego. Na hali 

odbywają się wszelkie imprezy sportowe, zajęcia sportowe i treningi oraz lekcje wychowania 

fizycznego szkół funkcjonujących w gminie. Ponadto z hali sportowej korzystają drużyny 

piłki nożnej, piłki siatkowej chłopców i dziewcząt oraz sekcja brydża sportowego;  

– stadion stanowiący własność Gminy, a zarządzany przez Zakładowy Klub Sportowy 

„MOTOR”. 

MGOKIS wśród działań rozwojowy, jako konieczne wskazał na: 

– budynek Domu Kultury – aby rozszerzyć ofertę należy utworzyć sale plastyczne, muzyczne 

i taneczne, w tym celu niezbędna będzie rozbudowa infrastruktury obiektu, w tym 

wykupienie sąsiednich działek, ponadto obiekt wymaga działań remontowych 

i modernizacyjnych. Oprócz tego niezbędne jest wyjaśnienie własności gruntu, na którym 

znajduje się obiekt; 

– budynek Hali Sportowej – niezbędna jest rozbudowa części surowej budynku 

na pomieszczenia do siłowni, fitness, tenisa stołowego, kręgielni oraz przeprowadzenie prac 

remontowych i modernizacyjnych; 

– budynek Pływalni – niezbędne jest przeprowadzenie prac remontowych, modernizacyjnych 

i termomodernizacyjnych; 

– budowę całorocznego amfiteatru z możliwością podpięcia sprzętu akustycznego wraz 

z wykostkowaną podłogą taneczną. 

– Stadion Miejski w Praszce – niezbędna jest rewitalizacja obiektu wraz ze stworzeniem boisk 

do siatkówki plażowej, tenisa ziemnego oraz lodowiska na okres zimy; 

– montaż siłowni zewnętrznych –  tego rodzaju obiekty mogłyby się znaleźć na boisku Orlik, 

na Placu nad Wyderką; 

– utworzenie turystycznych szlaków rowerowych i pieszych. 

5.3. Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej 

Na terenie gminy działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce. Ośrodek realizuje zadania zalecone, 

wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz zadania własne, również te o charakterze 

obowiązkowym. Na terenie gminy (we wsi Gana), działa także Środowiskowy Dom Samopomocy 

(ŚDS). ŚDS funkcjonuje od dwóch lat i jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym 

dla osób dorosłych, które mają trudności związanie z prawidłowym funkcjonowaniem 

w samodzielnym życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym
68

. Obiekt przeznaczony jest dla 60 
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osób, które cierpią na przewlekłe choroby psychiczne, upośledzenia umysłowe oraz objawiają inne 

przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Działalność ośrodka wykracza poza teren gminy 

Praszka, ponieważ z jego pomocy mogą korzystać również mieszkańcy gminy Rudniki, Gorzowa 

Śląskiego oraz Radłowa. ŚDS współdziała z Ośrodkami Pomocy Społecznej funkcjonującymi na 

terenie powiatu oleskiego oraz instytucjami oświatowymi gminy Praszka
69

. W ofercie ŚDS znajdują 

się: trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych 

i rozwiązywania problemów, trening spędzania wolnego czasu, terapia zajęciowa, terapia ruchowa, 

poradnictwo psychologiczne oraz organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych. 

Z obserwacji prowadzonych przez pracowników SDŚ w zakresie postępów i efektów pracy 

terapeutycznej wynika, że podopieczni, którzy mają możliwość w czasie procesu terapeutycznego 

uczestniczyć w zajęciach ze zwierzętami osiągają dużo lepsze postępy w rehabilitacji psychicznej 

i fizycznej. Tym samym należy podjąć działania w kierunku wybudowania na terenie SDŚ niezbędnej 

infrastruktury do prowadzenia zajęć z hipoterapii oraz opracowanie programu zajęć i przygotowanie 

pracowników. 

Na terenie Gminy usługi ochrony zdrowia świadczą: 

– NZOZ "ESKULAP" sp. z o.o. w Praszce 

– NZOZ Z.U.M. "MEDYK" sp. z o.o. w Praszce 

– NZOZ „CENTRUM” w Praszce 

– NZOZ "STOMADENT" Przychodnia Stomatologiczna s.c. w Praszce 

– Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Szner w Praszce 

– Gabinet Stomatologiczny Maria Majtyka-Jama w Praszce 

– Gabinet Stomatologiczny Stanisław Klimczak w Praszce 

– gabinet stomatologiczny Irena Tylska-Latusek w Praszce 

– Ośrodek Rehabilitacji w Praszce 

– centrum fizjoterapii Magdalena Dziób w Praszce 

– SANTE – Gabinet Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej Weronika Węzik w Rosochach 

– Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Danuta Zadworna w Praszce 

– Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Dorota Włodarska w Praszce. 

Wskazane powyżej podmioty świadczą usługi podstawowej opieki zdrowotnej 

i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Na terenie Gminy udzielono w 2014 r. 83 020 porad lekarskich, 

a mieszkańcy mają możliwość korzystania z sześciu aptek. 

Na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) stwierdza się, że na terenie 

gminy są świadczone usługi wysokospecjalistycznej opieki medycznej. W Niepublicznych Zakładach 

Opieki Zdrowotnej funkcjonujących na terenie gminy istnieją poradnie specjalistyczne, 

tj. alergologiczna, stomatologiczna, otolaryngologiczna, okulistyczna, dermatologiczna, położniczo-
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ginekologiczna, diabetologiczna oraz fizjoterapeutyczna
70

. Dodatkowe jednostki ochrony zdrowia, 

które również świadczą usługi specjalistyczne zlokalizowane są w Kluczborku i Oleśnie. W Oleśnie 

funkcjonuje Zespół Opieki Zdrowotnej (szpital) wyposażony w oddziały: anestezjologii i intensywnej 

terapii, ginekologiczno-położniczy, wewnętrzny, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

dziecięcy, centralnej sterylizacji, szpitalny oddział ratunkowy, blok operacyjny oraz poradnie 

kardiologiczna, diabetologiczna, chorób płuc, chirurgiczna, chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

reumatologiczna, urologiczna, ginekologiczno-położnicza, nefrologiczna, audiologiczna, 

okulistyczna, medycyny pracy, zdrowia psychicznego, ponadto stacja dializ, pracownia endoskopowa, 

dział diagnostyki obrazowej, zakład rehabilitacji, laboratorium i apteka
71

. W Kluczborku działa 

Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone w oddziały laryngologiczny, dziecięcy, chirurgii ogólnej, 

wewnętrzny, ginekologiczno-położniczy z pododdziałem noworodkowym oraz poradnie 

diabetologiczna, wad postawy, gastroenterologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-

ortopedycznej, ginekologiczna, profilaktyki chorób piersi, osteoporozy,  laryngologiczna, terapii 

uzależnień i współuzależnienia od alkoholu oraz ośrodek rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku 

rozwojowego i gabinet rehabilitacji, jak również pracownie densytometryczna i endoskopowa. 

Najdłuższy czas oczekiwania na wizytę w ramach dostępnych w gminie Praszka specjalizacji 

dotyczy poradni rehabilitacyjnej i fizjoterapii, poradni alergologicznej oraz poradni 

diabetologicznej
72

. 

5.4. Bezpieczeństwo publiczne 

W gminie Praszka funkcjonuje Komisariat Policji, który znajduje się w mieście Praszka, 

podległy Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie. Natomiast najbliższe Powiatowe Komendy 

Policji są w Kluczborku i Oleśnie. 

Na terenie gminy działają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: 

Praszka, Kowale, Przedmość, Wygiełdów, Strojec, Wierzbie, Skotnica, Gana oraz Brzeziny.  Cztery 

jednostki z terenu gminy należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego tj. OSP w Praszce, 

OSP w Kowalach, OSP w Strojcu i OSP w Przedmościu.  

Na wyposażeniu OSP w Praszce znajdują się cztery samochody, tj. specjalny autodrabina z 

koszem ratowniczym, gaśniczy ciężki z napędem uterenowionym 4x4 ze zbiornikiem wodnym i 

autopompą, gaśniczy lekki wyposażony w zbiornik wodny i autopompę z funkcją ratownictwa 

technicznego, lekki z funkcją transportu strażaków i kadry dowódczej na miejsce zdarzenia . Na 

wyposażeniu OSP w Kowalach znajdują się trzy samochody, tj. gaśniczy ciężki ze zbiornikiem 

wodnym i autopompą; gaśniczy wyposażony w zbiornik wodny i autopompą z funkcją ratownictwa 
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technicznego oraz specjalny, lekki z funkcją transportu strażaków i kadry dowódczej na miejsce 

zdarzenia. Na wyposażeniu OSP w Strojcu znajdują się dwa samochody, tj. gaśniczy wyposażony w 

zbiornik wodny i autopompą oraz gaśniczy lekki ze zbiornikiem wodnym i motopompą z funkcją 

ratownictwa technicznego. Na wyposażeniu OSP w Przedmościu znajduje się jeden samochód 

gaśniczy wyposażony w zbiornik wodny i autopompą. 

Najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w stolicy powiatu – Olesno, 

czas dojazdu jednostki interwencyjnej do gminy Praszka wynosi powyżej 15 minut. 

Działania z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizuje także Straż Miejska w Praszce, do 

zadań której należy m.in.: ochrona spokoju porządku publicznego w miejscach publicznych, czuwanie 

nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 

współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w 

usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń, zabezpieczanie 

miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim 

zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu 

przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia, ochrona 

obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, współdziałanie z organizatorami i innymi 

służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, informowanie policji, 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników zakładów pracy i sołtysów o 

rodzajach zagrożeń dla życia i zdrowia ludności oraz mienia, inicjowanie działań mających na celu 

zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz uczestniczenie w przeciwdziałaniu wobec zjawisk 

kryminogennych, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych 

należących do Gminy, kontrolowanie stanu przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminie, realizacja zadań związanych z monitoringiem miasta Praszka oraz gminy. Do dyspozycji 

Straży Miejskiej jest m.in. monitoring umieszczony na ulicach Praszki, przy punktach 

bankomatowych, sklepach, bankach, urzędach i instytucjach. 

 

 

5.5. Kluczowe wnioski 

1. Część populacji dzieci nie jest objętych procesem edukacji przedszkolnej, chociaż dane GUS 

wykazują, że więcej dzieci uczęszcza do przedszkoli w gminie Praszka niż w powiecie 

i województwie. 

2. Większość placówek edukacyjnych zgłosiła potrzeby w zakresie infrastruktury sportowej, 

zakupów pomocy dydaktycznych, w tym w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych.  

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Muzeum, kino „Polonez”, Biblioteka Publiczna wraz 

z filiami oraz świetlice wiejskie w Szyszkowie, Strojcu, Wierzbiu, Wygiełdowie, Rozterku, 

Przedmościu, Ganie, Brzezinach i Kowalach  zabezpieczają realizację lokalnych zadań 
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kulturalnych i sportowych na terenie gminy, jak również dysponują potencjałem w zakresie 

tworzenia ciekawej oferty turystyki poznawczej. 

4. Na terenie gminy nieznacznie zmalało zapotrzebowanie na usługi środowiskowej pomocy 

społecznej. 

5. Ochrona przed zagrożeniami jest prowadzona przez odpowiednie służby w stopniu dobrym. Na 

terenie gminy działają jednostki OSP w miejscowościach: Praszka, Kowale, Przedmość, 

Wygiełdów, Strojec, Wierzbie, Skotnica, Gana oraz Brzeziny w tym cztery jednostki należą do 

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego tj. OSP Praszka, OSP Kowale, OSP Strojec i OSP 

Przedmość. Jednostki OSP będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach dotacji z budżetu Unii 

Europejskiej i innych środków pomocowych.  
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6. Zarządzanie 

6.1. Planowanie strategiczne 

Gmina prowadzi swoje działania na podstawie i w granicach prawa, a część działań realizuje 

w oparciu o plany strategiczne. Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne opracowały następujące 

dokumenty strategiczne
73

: 

1. Gminna Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020 wyznacza 

główne kierunki działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom gminy Praszka 

bezpieczeństwa socjalnego, m.in. poprzez tworzenie spójnego systemu współpracy podmiotów 

realizujących zadania w zakresie: pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, kultury 

i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i innych dziedzin życia społecznego zagwarantuje 

kompleksowość i efektywność podejmowanych działań. 

2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014 2017 z perspektywą do roku 

2021. Nadrzędnym celem dokumentu jest zaplanowanie działań społecznych i inwestycyjnych 

w zakresie ochrony środowiska mających przyczynić się do osiągnięcia trwałego 

i zrównoważonego rozwoju gminy oraz poprawy jej atrakcyjności. 

3. Wieloletni Program Gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2013 – 

2017  jest to kontynuacja działań rozpoczętych w ramach realizacji Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi w latach 2002 2007 oraz  2008 – 2012. 

Nadrzędnym celem programu było zaplanowanie działań i wydatków na każdy kolejny rok 

objęty programem przeznaczonych na adaptację obiektów o innym przeznaczeniu, celem 

uzyskania pomieszczeń dostosowanych do zamieszkania w formie lokali socjalnych. W ramach 

programu ponadto zaplanowana została się sprzedaż lokali.   

4. Program Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2013 – 2016 nadrzędnym celem 

dokumentu było przede wszystkim zaplanowanie działań mających na celu zwiększenie 

konkurencyjności i atrakcyjności gminy Praszka, zwiększenie atrakcyjności środowiska 

naturalnego, rozbudowa infrastruktury społecznej, zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz 

aktywizacja zawodowa ludności, prowadzenie skutecznej polityki aktywizacji gospodarczej oraz 

podwyższenie standardu życia mieszkańców gminy. 

5. Program na Rzecz Osób Starszych Gminy Praszka na lata 2014  2020  głównym założeniem 

programu było: „zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na problem godnego starzenia się 

z uwzględnienie obszarów i kierunków wsparcia, umożliwiających poprawę jakości i poziomu 
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życia osób starszych, dla godnego starzenia się, poprzez wzmacnianie więzi rodzinnych 

i społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywność społeczną”
74

. 

6.2. Organizacje pozarządowe i aktywność mieszkańców 

Na obszarze gminy zarejestrowanych jest 40 organizacji pozarządowych
75

, których aktywność ma 

na celu głównie umacnianie więzi rodzinnych, poprzez organizację festynów, spotkań, warsztatów 

oraz promowanie zdrowego stylu życia, sportu i rekreacji poprzez organizację zajęć sportowych. 

Tabela 41 Stowarzyszenia wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego  

Stowarzyszenie Miejscowość 

Fundacja „Familia Christiana” Praszka 

Fundacja Imienia Bożeny i Andrzeja Krupów w Kowalach Kowale 

Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej Praszka 

Kółko Rolnicze w Kowalach Kowale 

Krajowe Porozumienie Mieszkańców Praszka 

Ludowy Klub Sportowy „Basket” Praszka 

NSZZ Pracowników Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”  Praszka 

NSZZ Pracowników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Goskom” Spółka z o.o. Praszka 

Ochotnicza Straż Pożarna Strojec 

Ochotnicza Straż Pożarna Wygiełdów 

Ochotnicza Straż Pożarna Kowale 

Ochotnicza Straż Pożarna Neapco Europe Praszka 

Ochotnicza Straż Pożarna W Brzezinach  Brzeziny 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ganie Gana 

Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce Praszka 

Ochotnicza Straż Pożarna w Przedmościu Przedmość 

Ochotnicza Straż Pożarna w Skotnicy Skotnica 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbiu Wierzbie 

Oddział Okręgowy Ogólnopolskiej Organizacji Bezrobotnych Praszka 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Benefactor Praszka 

Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa” Praszka 

Praszkowskie Towarzystwo Gospodarcze Praszka 

Regionalne Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Praszka 

Towarzystwo Pomocy Ludziom Chorym Samotnym i Bezrobotnym – „Pomocna Dłoń” Praszka 

Stowarzyszenie „Razem Lepiej” Praszka 

Stowarzyszenie „Rodem z Praszki” Praszka 
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Stowarzyszenie „Wspólnota Stradziec” Strojec 

Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „Nepsis” Praszka 

Stowarzyszenie Janko Muzykant Praszka 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zaburzonych Psychicznie i Upośledzonych Umysłowo „Nadzwyczajni” Gana 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szyszków Szyszków 

Stowarzyszenie Nasza Szkoła Praszka 

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Przedmość Przedmość 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce Praszka 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kowale Kowale 

Towarzystwo Przyjaciół Praszki Praszka 

Zakładowy Klub Sportowy „Motor” Praszka 

Związek Partnerski Praszka Praszka 

Związek Zawodowy „Metalowcy” przy Neapco Europe sp. z o.o. w Praszce Praszka 

Związek Zawodowy Pracowników Technicznych i Ekonomicznych przy Neapco Europe Praszka 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Krajowy Rejestr Sądowy. Ministerstwo Sprawiedliwości. [online] 

[dostęp: 25.07.2015] Dostępny w WWW: https://ems.ms.gov.pl/krs/ 

 

Dużą aktywnością cechuje się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Górna 

Prosna”, której członkiem jest także Gmina Praszka. Pozostali członkowie to gminy: Gorzów Śląski, 

Radłów i Rudniki. LGD zajmuje się przede wszystkim aktywizacją lokalnej społeczności poprzez 

organizację szkoleń, seminariów oraz poprzez bezpłatne doradztwo. Wiele środków przeznaczanych 

jest też na organizację imprez mających na celu promocję regionu, podtrzymywanie tradycji oraz 

odrębności kulturowej. LGD przygotowuje pakiety promocyjne, wykonuje analizy oraz ekspertyzy, 

które przyczyniają się do umiejętnego wykorzystywania zasobów naturalnych i kulturowych dla jak 

największego rozwoju gospodarczego
76

. 

Cztery sołectwa gminy Praszka są uczestnikami Programu „Odnowa Wsi Opolskiej”. Są to: Strojec 

(dołączył w 2008 r.), Kowale i Wierzbie (dołączyły w 2009 r.) oraz Przedmość (dołączył w 2011 r.). 

Program Odnowy Wsi to program, w ramach którego wprowadzono po raz pierwszy metodę 

budowania strategii rozwoju przez sołectwa, a kluczową kwestią stały się oddolność i zaangażowanie 

mieszkańców.”
77

 Głównymi formami działalności kulturalnej jest organizacja wydarzeń 

integracyjnych oraz spotkań międzypokoleniowych, także w nawiązaniu do tradycji obszarów 

wiejskich. Duża aktywność jest także obserwowana na pograniczu działalności kulturalnej 

i edukacyjnej. Ponadto własne stowarzyszenie posiadają miejscowość Szyszków, pn. „Stowarzyszenie 

Na Rzecz Rozwoju Wsi Szyszków” oraz Strojec pn. „Stowarzyszenie Stradziec”, które działa 

najdłużej i jest najbardziej aktywne. 
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O nas. [online] [dostęp: 09.09.2015] Dostępny w WWW: http://www.gornaprosna.pl/2/337/o-nas.html 
77

 Dobre przykłady „Odnowy Wsi” w województwie opolskim. [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w 

WWW:http://opolskie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/opolskie/pliki/Folder_Dobre_przyklady_w_odnowie_wsi.

pdf 

Id: 90F9168D-C574-4984-8DCF-B7836753BCF5. Podpisany Strona 104

https://ems.ms.gov.pl/krs/
http://opolskie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/opolskie/pliki/Folder_Dobre_przyklady_w_odnowie_wsi.pdf
http://opolskie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/opolskie/pliki/Folder_Dobre_przyklady_w_odnowie_wsi.pdf


 
 

Mieszkańcy chętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu notuje systematyczny wzrost liczby uczestników organizowanych 

koncertów, przedstawień, wystaw, wernisaży, konferencji, turniejów sportowych, sekcji kulturalnych, 

sekcji sportowych i imprez plenerowych. Wzrasta także liczba osób korzystających z pływalni oraz 

świetlic wiejskich. 

6.3. Kluczowe wnioski  

1. Działalność organizacji pozarządowych związanych z rozwojem sołectw jest aktywna 

i skuteczna. Organizacje te mogą stać się przykładem dobrych praktyk i stymulować rozwój 

innych podmiotów, jak również będą wiarygodnym partnerem dla realizacji projektów. 
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7. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej gminy z perspektywy radnych Gminy 

Praszka 

W ramach diagnozy przeprowadzono także badanie oceny sytuacji społeczno-gospodarczej 

gminy z perspektywy radnych samorządu gminnego. Ocenie poddano następujące zmienne: 

– zasoby mieszkaniowe 

– infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

– gospodarka odpadami 

– infrastruktura drogowa 

– system komunikacji gminnej (w tym autobusowej) 

– infrastruktura telekomunikacyjna 

– infrastruktura edukacji 

– dostęp do edukacji 

– infrastruktura ochrony zdrowia 

– infrastruktura bezpieczeństwa publicznego 

– dostęp do usług medycznych 

– aktywność społeczności lokalnej 

– działalność lokalnych organizacji pozarządowych 

– współpraca z samorządem gminnym. 

Ocenę punktową przeprowadzono według następującej logiki: 

– 1 punkt – bardzo źle  

– 2 punkty – źle 

– 3 punkty – zadowalająco  

– 4 punkty – dobrze 

– 5 punkty – bardzo dobrze. 

Tabela 42 Ocena – podsumowanie punktowe 

Liczba radnych  11 

Liczba czynników 14 

Minimalna ocena 1 

Maksymalna ocena 5 

Minimalna liczba punktów do zdobycia 154 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 770 

Liczba zdobytych punktów 502 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badania kwestionariuszowego wśród Radnych Gminy Praszka. 
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Tabela 43 Ocena – podsumowanie opisowe 

Przedział punktowy  Opis 

> 154≤ 308 między bardzo źle a źle 

>308 ≤ 462 między źle a zadowalająco 

>462 ≤ 616 między zadowalająco a dobrze 

>616 ≤ 770 między dobrze a bardzo dobrze 

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

Ocena punktowa wskazuje, że radni Rady Miejskiej w Praszce oceniają sytuację społeczno-

gospodarczą w przedziale między zadowalająco a dobrze. Suma maksymalnych ocen dla danego 

czynnika mogła wynieść 55 (11 radnych * 5 pkt.). Najbliżej maksimum oceniono gospodarkę 

odpadami, dostęp do edukacji i infrastrukturę telekomunikacyjną. Najsłabiej oceniono system 

infrastruktura drogową, dostęp do usług medycznych oraz aktywność społeczności lokalnej. 

Tabela 44 Odległość oceny czynnika od maksimum i średniej 

Wyszczególnienie 
Suma dla 

czynnika 

Odległość od 

maksimum = 55 

Odległość od 

średniej = 35,9 

zasoby mieszkaniowe 35,0 -20 -0,9 

infrastruktura wodno-kanalizacyjna 39,0 -16 3,1 

gospodarka odpadami 44,0 -11 8,1 

infrastruktura drogowa 27,0 -28 -8,9 

system komunikacji 32,0 -23 -3,9 

infrastruktura telekomunikacyjna 41,0 -14 5,1 

infrastruktura edukacji 40,0 -15 4,1 

dostęp do edukacji 43,0 -12 7,1 

infrastruktura ochrony zdrowia 34,0 -21 -1,9 

infrastruktura bezpieczeństwa publicznego 36,0 -19 0,1 

dostęp do usług medycznych 30,0 -25 -5,9 

aktywność społeczności lokalnej 31,0 -24 -4,9 

działalność lokalnych organizacji pozarządowych 33,0 -22 -2,9 

współpraca z samorządem gminnym 37,0 -18 1,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badania kwestionariuszowego wśród Radnych Gminy Praszka. 
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Wykres 4 Odległość oceny czynnika od średniej (35,9) – ujęcie graficzne  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badania kwestionariuszowego wśród Radnych Gminy Praszka. 
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8. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej gminy z perspektywy jednostek pomocniczych 

Gminy Praszka (sołectwa) 

W ramach diagnozy przeprowadzono także badanie oceny sytuacji społeczno-gospodarczej 

gminy z perspektywy jednostek pomocniczych, tj. sołectw, reprezentowanych przez sołtysów. Ocenie 

poddano następujące zmienne: 

– zasoby mieszkaniowe 

– infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

– gospodarka odpadami 

– infrastruktura drogowa 

– system komunikacji gminnej (w tym autobusowej) 

– infrastruktura telekomunikacyjna 

– infrastruktura edukacji 

– dostęp do edukacji 

– infrastruktura ochrony zdrowia 

– infrastruktura bezpieczeństwa publicznego 

– dostęp do usług medycznych 

– aktywność społeczności lokalnej 

– działalność lokalnych organizacji pozarządowych 

– współpraca z samorządem gminnym. 

Ocenę punktową przeprowadzono według następującej logiki: 

– 1 punkt – bardzo źle  

– 2 punkty – źle 

– 3 punkty – zadowalająco  

– 4 punkty – dobrze 

– 5 punkty – bardzo dobrze. 

Tabela 45 Ocena – podsumowanie punktowe 

Liczba sołectw 5 

Liczba czynników 14 

Minimalna ocena 1 

Maksymalna ocena 5 

Minimalna liczba punktów do zdobycia 70 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 350 

Liczba zdobytych punktów 244 

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

Praszka. 
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Tabela 46 Ocena – podsumowanie opisowe 

Przedział punktowy  Opis 

> 70≤ 140 między bardzo źle a źle 

>140 ≤ 210 między źle a zadowalająco 

>210 ≤ 280 między zadowalająco a dobrze 

>280 ≤ 350 między dobrze a bardzo dobrze 

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

Praszka. 

Ocena punktowa wskazuje, że sołtysi Gminy Praszka oceniają sytuację społeczno-

gospodarczą w przedziale między zadowalająco a dobrze, blisko środka przedziału.  

Suma maksymalnych ocen dla danego czynnika mogła wynieść 25 (5sołtysów* 5 pkt.). 

Najbliżej maksimum oceniono współpracę z samorządem gminnym, dostęp do edukacji, 

bezpieczeństwo publiczne. Najsłabiej oceniono infrastruktura drogową, system komunikacji gminnej 

(w tym autobusowej), wodno-kanalizacyjną. 

Tabela 47 Odległość oceny czynnika od maksimum i średniej 

Wyszczególnienie 
Suma 

Odległość od 

maksimum = 25,0 

Odległość od 

średniej = 17,4 

zasoby mieszkaniowe 18 -7 0,6 

infrastruktura wodno-kanalizacyjna 14 -11 -3,4 

gospodarka odpadami 19 -6 1,6 

infrastruktura drogowa 10 -15 -7,4 

system komunikacji gminnej (w tym 

autobusowej) 
15 -10 -2,4 

infrastruktura telekomunikacyjna 20 -5 2,6 

infrastruktura edukacji 18 -7 0,6 

dostęp do edukacji 21 -4 3,6 

infrastruktura ochrony zdrowia 17 -8 -0,4 

infrastruktura bezpieczeństwa publicznego  21 -4 3,6 

dostęp do usług medycznych 16 -9 -1,4 

aktywność społeczności lokalnej 16 -9 -1,4 

działalność lokalnych organizacji 

pozarządowych 
17 -8 -0,4 

współpraca z samorządem gminnym 22 -3 4,6 

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

Praszka. 
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Wykres 5 Odległość oceny czynnika od średniej (17,4) – ujęcie graficzne  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badania kwestionariuszowego w jednostkach pomocniczych Gminy Praszka. 
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Załącznik nr 2. Analiza SWOT 

Celem analizy SWOT jest przeanalizowanie głównych mocnych i słabych stron w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej dotyczącej gminy 

Praszka. 

Tabela 48 Analiza SWOT dla gminy Praszka 

Przestrzeń, zasoby naturalne, infrastruktura i środowisko 

Silne strony Słabe strony 

– korzystne położenie administracyjne (bliskość miasta 

Subregionalnego Kluczbork i Olesno oraz regionalnego Opole); 

– korzystne położenie transportowe – droga krajowa DK 45 DK 42; 

bliskość drogi ekspresowej S8 i relatywna bliskość Autostrady A4; 

– relatywna bliskość portów lotniczych w: Łodzi 132,0 km (~1,5 h 

transportem drogowym); Wrocławia 146,0 km (~1,5 h transportem 

drogowym); Katowicach 105,0 km (~1,7 h transportem drogowym); 

– potencjał w zakresie energetyki odnawialnej, w tym słonecznej (już 

wykorzystywanej), wodnej, wiatrowej i biomasy; 

– realizacja działań inwestycyjnych zmierzających do zapewnienia 

dostępu do wysokiej jakości infrastruktury publicznej; 

– zadowalający ogólny stan infrastruktury technicznej placówek 

edukacyjnych; 

 

– niedostatki infrastruktury drogowej, w tym brak ciągów pieszo -

rowerowych wzdłuż dróg krajowych, powiatowych i gminnych;  

– zły stan infrastruktury dróg transportu rolnego; 

– duże znaczenie wypadków komunikacyjnych w tzw. zewnętrznych 

przyczynach zgonu; 

– niewystarczający poziom wewnętrznego i zewnętrznego 

skomunikowania gminy, dotykający przede wszystkim te obszary, 

które nie leżą bezpośredni przy drodze krajowej DK 45 i DK 42; 

– niekorzystna dostępność w komunikacji kolejowej (np. czas dojazdu 

do Opola przekracza 120 min.); 

– niedostatki w zakresie infrastruktury ściekowej; 

– występowanie obszarów zagrożenia powodziowego; 

– ograniczenia infrastrukturalne obiektów użyteczności względem 

obsługi osób niepełnosprawnych; 

– niedostatki placówek edukacyjnych w zakresie wyposażenia w TIK; 

Szanse Zagrożenia 
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– podjęcie działań zmierzających do szerszego wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii; 

– Budowa obwodnicy miasta może przyczynić się do rozwoju 

miejscowości – pozyskania nowych terenów inwestycyjnych;  

– wysoki koszt inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej; 

Społeczeństwo, kultura, usługi publiczne  

Silne strony Słabe strony 

– dodatni przyrost naturalny  

– aktywność placówek edukacyjnych, które oprócz realizacji 

podstawowego programu nauczania, realizują także projekty 

finansowane ze środków zewnętrznych i współpracują z otoczeniem; 

– dziedzictwo tradycji, kultury, obrzędowości, zwyczajów, 

wytwórczości wsi opolskiej; 

– współpraca ponadlokalna w zakresie pomocy społecznej; 

– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Muzeum, kino 

„Polonez”, Biblioteka Publiczna wraz z filiami oraz świetlice 

wiejskie w Szyszkowie, Strojcu, Wierzbiu, Wygiełdowie, Rozterku, 

Przedmościu, Ganie, Brzezinach i Kowalach  zabezpieczają 

realizację lokalnych zadań kulturalnych i sportowych na terenie 

gminy, jak również dysponują potencjałem w zakresie tworzenia 

ciekawej oferty turystyki poznawczej; 

– ujemne saldo migracji; 

– wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym; 

– duże znaczenie chorób układu krążenia chorób  metabolicznych, 

tj. cukrzycy oraz chorób nowotworowych; 

– niewystarczający stopień zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania 

na usługi środowiskowej pomocy (m.in. usługi opiekuńcze 

kierowane do osób starszych i niepełnosprawnych); 

– część populacji dzieci nie jest objętych procesem edukacji 

przedszkolnej, chociaż dane GUS wykazują, że więcej dzieci 

uczęszcza do przedszkoli w gminie Praszka niż w powiecie oleskim 

i województwie opolskim; 

Szanse Zagrożenia 
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– wykorzystanie potencjału w zakresie tworzenia ciekawej oferty 

turystyki poznawczej przy współpracy z Muzeum Wsi Opolskiej 

i innymi samorządami; 

– ścisła współpraca z Lokalną Grupą Działania „Górna Prosna” 

– wzrost wykorzystania mechanizmów partnerstwa społeczno-

publicznego; 

– ochrona przed zagrożeniami jest dobrze zabezpieczona; na terenie 

gminy działają jednostki OSP w miejscowościach: Praszka, Kowale, 

Przedmość, Wygiełdów, Strojec, Wierzbie, Skotnica, Gana oraz 

Brzeziny w tym cztery jednostki należą do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego tj. OSP Praszka, OSP Kowale, OSP 

Strojec i OSP Przedmość; 

– brak współpracy międzygminnej i powiatowej w zakresie 

celowanych programów profilaktycznych; 

– zgodnie z prognozą trendów demograficznych, jeżeli nie zostaną 

wdrożone działania zapobiegawcze, proces kurczenia się populacji 

Gminy Praszka będzie postępował; 

Gospodarka, rolnictwo, turystyka 

Silne strony Słabe strony 

– bliskie położenie Kluczborka i Olesna, tj. subregionalnych centrów 

aktywności gospodarczej oraz regionalnego centrum aktywności 

gospodarczej tj. Opola 

– relatywnie niskie bezrobocie; 

– współpraca ponadlokalna w zakresie rynku pracy; 

– duży potencjał rozwoju turystyki aktywnej, o czym świadczy 

możliwość wyznaczenia i oznaczenia nowych szlaków turystycznych 

i rowerowych; 

– duży potencjał rozwoju turystyki poznawczej w oparciu o tradycję 

wsi opolskiej; 

– duża powierzchnia gruntów ornych, które sprzyjają rozwojowi 

rolnictwa i wpływają na budowanie pozytywnego, ekologicznego 

– występujące zjawisko długotrwałego bezrobocia oraz bezrobocia 

wyuczonego; 

– niezidentyfikowany potencjał działalności rozwojowej 

i innowacyjnej lokalnych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych 
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wizerunku gminy; 

Szanse Zagrożenia 

– współpraca międzygminna i międzysektorowa m.in. w zakresie 

turystyka, energetyka, atrakcyjność gospodarcza, drogownictwo, 

edukacja, czy ochrona zdrowia; 

– współpraca z Muzeum Wsi Opolskiej; 

– aktywne uczestnictwo w działaniach Stowarzyszenia OF KNO; 

– aktywne uczestnictwo w działaniach Lokalnej Grupy Działania 

Górna Prosna. 

– brak współpracy sieciowej, konkurowanie ofertą turystyczną zamiast 

sieciowania oferty; 

– Przeniesienie zakładów produkcji do innych miejscowości. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Id: 90F9168D-C574-4984-8DCF-B7836753BCF5. Podpisany Strona 115



 
 

Załącznik nr 3. Raport z badania ankietowego  

1. Wstęp 

Badanie ankietowe zostało zrealizowane w ramach opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy 

Praszka. Objęto nim mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, pochodzące 

z obszaru gminy. Raport powstał w oparciu o dane z niniejszego badania ankietowego 

przeprowadzonego na terenie gminy Praszka w lipcu 2015 roku, na potrzeby którego przygotowano 

3 rodzaje ankiet:  

 dla mieszkańców gminy Praszka 

 dla przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub działających na obszarze gminy Praszka 

 dla organizacji pozarządowych posiadających siedzibę lub działających na obszarze gminy 

Praszka. 

W tak sformułowanym kształcie badania ankietowego przyjęto możliwość wypełnienia więcej 

niż jednej ankiety. Dla przykładu, jeśli mieszkaniec jest równocześnie właścicielem firmy oraz 

członkiem stowarzyszenia, to miał możliwość wypełnienia trzech ankiet. Przyjęto, że inna jest 

percepcja mieszkańca, przedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej, gdyż podmioty te mają zupełnie 

inne problemy, cele, zakres działań, potrzeby, oczekiwania, a także relacje z samorządem 

terytorialnym. Układ przedstawionych wyników stanowi odzwierciedlenie zrealizowanych ankiet. 

Opracowanie składa się z uwag metodologicznych, charakterystyki badanej populacji oraz tabel 

zawierających wyniki udzielonych odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszach formularzy.  

Realizacja niniejszego projektu badawczego stanowi integralną część prac nad „Strategią  

rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025”. Zgodnie z założeniem, dokument ten ma nakreślać 

najważniejsze cele, do których dążyć będzie Gmina w założonym horyzoncie czasu. Kształt 

kwestionariuszy użytych do badania ankietowego i problematyka zawarta w poszczególnych 

formularzach wychodzi naprzeciw problemom istotnym z perspektywy rozwoju Gminy. 

Celem ankiety skierowanej dla mieszkańca było przede wszystkim zbadanie poziomu jakości 

życia w gminie. A zatem w szczególności istotne było zebranie informacji o problemach, potrzebach 

i jakości życia w gminie. Było to badanie ukierunkowane na zgromadzenie danych o subiektywnych 

odczuciach mieszkańców. Respondenci odpowiadali także na pytania dotyczące m.in. oceny realizacji 

zadań i inwestycji na terenie gminy w podziale na kategorie takie jak: edukacja, bezpieczeństwo, 

rekreacja, kultura. Odpowiadający ponadto mogli wskazać, który obszar rozwoju powinien stanowić 

ich zdaniem priorytet działań Gminy w latach 2015-2025. 

Ankieta dedykowana przedsiębiorcom była narzędziem badawczym do zobrazowania oceny 

prowadzenia działalności gospodarczej pozarolniczej/ rolniczej oraz możliwości jej rozwoju 

na obszarze gminy. Kwestionariusz przeznaczony dla organizacji pozarządowych miał na celu 

przedstawienie problematyki dotyczącej prowadzenia działalności pożytku publicznego przez 
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organizacje pozarządowe, zebranie informacji o ich sytuacji, możliwościach rozwoju, a także 

o współpracy z administracją publiczną w gminie. Należy przy tym zaznaczyć, iż kategorie wyżej 

wskazanych ankiet nie dotyczyły tylko zadań realizowanych przez samorząd terytorialny na poziomie 

gminy, ale także poruszały kwestie, za które odpowiedzialność spoczywa na poziomie powiatu, czy 

innych jednostek centralnych realizujących zadania kluczowe dla mieszkańców. Celem badania była 

także możliwość szerszego zaangażowania mieszkańców gminy w proces uspołeczniania i wspólnego 

budowania jej Strategii rozwoju oraz zweryfikowanie potrzeb i oczekiwań respondentów w zakresie 

przyszłości gminy, a także nakreślenie ważnych kierunków rozwojowych z poziomu operacyjnego.  

Kwestionariusze do przeprowadzenia badania ankietowego zostały przygotowane zarówno 

w formacie DOC, jak i stworzono ich wersję elektroniczną udostępnioną na portalu www.ebadania.pl. 

Kwestionariusze były dystrybuowane różnymi kanałami komunikacyjnymi, w tym m.in. poprzez: 

 Urząd Miejski 

 informację o prowadzeniu badania ankietowego umieszczoną na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego 

 portal www.ebadania.pl. 

Do ostatecznej analizy zakwalifikowano wszystkie przesłane drogą elektroniczną, jak 

i w wersji papierowej ankiety. W wyniku realizacji badania uzyskano: 

 10 ankiet dla przedsiębiorstw 

 15 ankiet dla organizacji pozarządowych 

 301 ankiety dla mieszkańców.  

Dane z kwestionariuszy zostały poddane analizie statystycznej i merytorycznej. Przy realizacji 

ankiet zachowano anonimowość osób ankietowanych. Struktura kwestionariuszy uwzględniała 

zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, przy czym zdecydowanie przeważał typ pytania 

zamkniętego. 

Niniejsze opracowanie stanowi raport z przeprowadzonych badań. Przy jego opracowaniu 

kierowano się zasadą precyzyjnego przedstawienia wyników i unikania ich krzyżowej, głębszej 

interpretacji statystycznej. Dzięki temu potencjalnie zainteresowany tą problematyką czytelnik będzie 

miał możliwość dokonania samodzielnej analizy w oparciu o przedstawione dane ilościowe 

i jakościowe. 

2. Gmina Praszka w percepcji mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji 

pozarządowych 

2.1. Analiza na podstawie ankiet dla mieszkańców 

Większość respondentów, stanowiły kobiety(61,0%). Wśród zrealizowanych ankiet najwięcej 

zostało wypełnionych przez osoby w wieku 31-40 lat(33,0%). Znaczący jest także udział w badaniu 

osób w wieku 41-50 lat, tj. 23,0%respondentów. Odsetek grupy wiekowej powyżej 61.roku życia 
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wyniósł 10,0% a w wieku 15-20 lat 6,0%. Jest to ważna i optymistyczna informacja z perspektywy 

aktywizowania najstarszych i najmłodszych osób w życie społeczne gminy. Dane te przeczą bowiem 

wynikom badania realizowanego w skali ogólnopolskiej przez Instytut Spraw Publicznych 

i dotyczącego społeczeństwa obywatelskiego oraz kapitału społecznego w Polsce. Badania 

te wskazują, że udział zarówno osób młodych, jak i powyżej 60. roku życia w miejscowościach poza 

dużymi aglomeracjami miejskimi ma tendencje do utrzymywania się na stosunkowo niskim 

poziomie
78

. 

Wykształcenie osób biorących udział w badaniu było zróżnicowane – osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym stanowiły 27,0% badanej populacji, wyższym – 24,0%, policealnym lub 

średnim zawodowym – 23,0%, średnim ogólnokształcącym - 17,0%, gimnazjalnym i niższym – 9,0%.  

Mieszkańcy oceniają ogólną sytuację w gminie głównie jako przeciętną (49,0%) lub dobrą 

(37,0%). Niemniej jednak 8,0% respondentów wskazało na odpowiedź „źle”. Wśród mieszkańców 

dominuje przeświadczenie, że jakość życia w ostatnich 4 latach w gminie nie uległa zmianie (67,0%). 

Natomiast w ocenie 17,0% respondentów jakość życia poprawiła się. Aż 11,0% badanej populacji 

odczuwa pogorszenie ogólnych warunków życia, a dalsze 3,0% wskazuje, że jest to zasadnicze 

pogorszenie sytuacji życiowej. Wśród respondentów dominuje ocena ogólnej sytuacji w gminie 

na poziomie zadowalającym (55,0%). Niemniej jednak aż 
1
/4 ocenia, że gmina nie rozwija się, zatem 

należy na nowo przemyśleć kierunki rozwoju. Niepokojący jest również fakt, iż aż 16,0% badanych 

rozważa możliwość opuszczenia gminy w najbliższych 2 latach, a 4,0% jest już zdecydowana 

wyjechać. 

W odniesieniu do poziomu zadowolenia z realizacji zadań publicznych, respondenci najlepiej 

ocenili: 

– jakość powietrza atmosferycznego 

– estetykę przestrzeni publicznej; 

– bezpieczeństwo publiczne 

– edukację ponadgimnazjalną 

– edukację podstawową i gimnazjalną 

– dostęp do infrastruktury i usług sportu i rekreacji 

– dostęp do kultury (kino, teatr, wystawy, wydarzenia).  

Najsłabiej oceniono z realizację zadań publicznych związanych z: 

– lokalnym rynkiem pracy 

– ochroną zdrowia 

– komunikacją zbiorową 

– infrastrukturą drogową, w tym parkingami. 
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Zob. szerzej, Partycypacja publiczna w praktyce, red. Anna Olech, Warszawa 2013; Przepis na uczestnictwo. 

Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, red. Anna Olech, Warszawa 2013. Raporty dostępne są: 

http://www.isp.org.pl/publikacje,25.html 
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Zdaniem mieszkańców priorytet dla rozwoju gminy winny stanowić przede wszystkim takie 

działania jak poprawa jakości dróg, chodników oraz zwiększenie ilości i jakości ścieżek rowerowych, 

poprawa dostępu do informacji na temat dostępnych form pomocy i aktywizacji społecznej, poprawa 

dostępu do programów profilaktycznych, a także poprawa skomunikowania obszaru z sąsiednimi 

gminami. 

2.2. Analiza na podstawie ankiet dla przedsiębiorców 

Próba badawcza, tj. liczba przedsiębiorstw biorących udział w badaniu ankietowym jest zbyt mała, 

aby prezentować statystycznie istotne wnioski. Niemniej jednak odpowiedzi udzielane przez 

respondentów są zbieżne z wnioskami wysuwanymi na podstawie prowadzonej równolegle diagnozy 

społeczno-gospodarczej. Wyniki badania ankietowego wskazują, że przedsiębiorstwa zarejestrowane 

na terenie gminy, działają głównie lokalnie, raczej nie prowadzą działalności eksportowej, nie 

pozyskują środków z zewnętrznych źródeł finansowania, a tylko niewielka grupa podmiotów planuje 

prowadzić tego rodzaju aktywność w najbliższych latach. 

Z perspektywy rozwoju lokalnej przedsiębiorczości według respondentów ważne jest 

uchwalenie nowego studium i planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem terenów pod 

działalność usługową i przemysłową, utworzenie punktu informacyjnego  do spraw zewnętrznego 

finansowania działalności, np. Unii Europejskiej, przygotowanie terenów w Wałbrzyskiej Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej dostępnych dla osób indywidualnych i małych firm, stworzenie folderu 

promującego lokalne firmy. 

2.3. Analiza na podstawie ankiet dla organizacji pozarządowych 

Próba badawcza, tj. liczba organizacji pozarządowych biorących udział w badaniu ankietowym jest 

zbyt mała, aby prowadzić pełną analizę statystyczną. Niemniej jednak warto podkreślić, że podmioty 

biorące udział w badaniu zwróciły uwagę na istotność pewnych działań,  których realizacja winna 

odbywać z pomocą lub udziałem samorządu lokalnego. Przykład stanowi możliwość współpracy 

w zakresie ochrony dziedzictwa kultury i historii, w tym odrestaurowania cmentarza żydowskiego 

i renowacji budynku kina. W liście projektów zaproponowano także zaplanowanie projektu unijnego 

na zakup samochodów i sprzętu dla kilku OSP jednocześnie.  

Ponieważ organizacje pozarządowe, jako główną barierę rozwojową, wskazują 

na niewystarczające środki finansowe, należy rozważyć zaplanowanie spotkań informacyjnych 

w zakresie możliwości pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego, np. ze środków Unii 

Europejskiej, jak również należy rozważyć zaplanowanie zarezerwowania środków w budżecie Gminy 

na współfinansowanie projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. 
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3. Graficzna analiza badania ankietowego – mieszkańcy 

Wykres 6 Jak ocenia Pani/Pan jakość życia w gminie? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 

Wykres 7 Czy jakość Pani/Pana życia w ostatnich 4 latach? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 
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Wykres 8 Które, z poniższych zdań, według Pani/Pana, właściwie oddaje sytuację w gminie?  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 

Wykres 9 Ocena jakości realizacji zadań publicznych w gminie  – ujęcie całościowe  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 
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Wykres 10 Czy w perspektywie najbliższych 2 lat planuje Pani/Pan opuszczenie gminy? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 

Zdecydowanie tak 

4% 

Rozważam taką 

możliwość 

16% 

Nie wiem 

13% 

Raczej nie planuję 

opuszczać gminy 

37% 

Zdecydowanie nie 

planuję opuszczać 

gminy 

30% 

Id: 90F9168D-C574-4984-8DCF-B7836753BCF5. Podpisany Strona 122



 
 

Wykres 11 Jakość realizacji zadań publicznych w gminie  – ocena bardzo dobra lub dobra – łącznie  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 
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Wykres 12 Jakość realizacji zadań publicznych w gminie  – ocena źle lub bardzo źle – łącznie  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 
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Wykres 13 Priorytetyrozwojowe Gminy Praszka w latach 2015-2025 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 
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Wykres 14 Metryczka - mieszkańcy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 
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Załącznik nr 4:Karta projektu strategicznego - wzór 
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