
UCHWAŁA NR XVI/146/2019
RADY GMINY WALCE

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W Strategi Rozwoju Gminy Walce na lata 2015 - 2022 stanowiącej załącznik do uchwały Nr 
IX/61/2015 Rady Gminy Walce z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 
Walce na lata 2015-2022: Rozdział 3 „Założenia strategiczne"  pkt 3.3. "Obszar strategiczny                                
nr 2 Infrastruktura techniczna i społeczna” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk
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Załącznik do uchwały Nr XVI/146/2019 

Rady Gminy Walce 

z dnia 27 grudnia 2019 r. 

3.3. Obszar strategiczny nr 2 Infrastruktura techniczna i społeczna 

Celem obszaru strategicznego nr 2 Infrastruktura techniczna i społeczna jest zapewnienie dostępu do 

wysokiej jakości spójnej i podnoszącej standard życia infrastruktury.   

Rysunek 1 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

Obszar 

strategiczny nr 2 

 

 

 

 

Infrastruktura 

techniczna i 

społeczna 

 

 

 

 

 

 

Pola operacyjne 

Gospodarka wodno-ściekowa i odpadami 

Tereny inwestycyjne 

Gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła 

energii 

Infrastruktura transportowa 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

Bezpieczeństwo publiczne 

Infrastruktura opieki nad osobami zależnymi 
 

2.6. 

Rewitalizacja i mieszkalnictwo 
  

2.7. 

Infrastruktura edukacyjna i sportowa 
 

2.5. 

  
2.8. 

Infrastruktura kulturalna 
  

2.9. 
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Podjęte zostaną działania zmierzające do racjonalnego i ekologicznego wykorzystania zasobów 

gminy, w tym dokończenia zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową, a rozpoczętych w ramach 

prowadzonej w poprzednich latach polityki środowiskowej oraz działania zmierzające do wdrożenia 

rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej i szerszego zastosowania odnawialnych źródła energii, jak 

również poprawy bezpieczeństwa publicznego. Dla realizacji w/w działań niezbędne będzie 

współdziałanie i zaangażowanie samorządu gminnego, jednostek organizacyjnych Gminy Walce, 

Nadleśnictwa  Prószków, Lokalnej Grup Działania Kraina Św. Anny, organizacji mieszkańców oraz 

przedsiębiorstw. W przypadku realizacji inwestycji związanych z energetyką odnawialną niezbędna 

będzie współpraca z inwestorami prywatnymi.  

Istotnym kierunkiem rozwoju będzie także zagwarantowanie większej spójności 

infrastrukturalnej w wymiarze transportowym, społecznym, edukacyjnym i kulturalnym. 

Uzupełnieniem tychże działań będzie podnoszenie jakości i estetyki przestrzeni publicznej i rozwój 

funkcji mieszkalnych. Dla realizacji w/w działań niezbędne będzie współdziałanie i zaangażowanie 

samorządu województwa, samorządu powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego, 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, samorządu gminnego i jednostek organizacyjnych 

Gminy Walce. 

Zaplanowano także działania związane z wytyczeniem, uzbrojeniem i promocją terenów pod 

zabudowę inwestycyjną. 

Tabela 1 Obszar strategiczny nr 2 – wskaźniki produktu i rezultatu 

Pole operacyjne Wskaźniki produktu [P] i rezultatu [R] 

Gospodarka wodno-ściekowa 

i odpadami 

 

Długość wybudowanej/ zmodernizowanej/ sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej [P] 

Długość wybudowanej/ zmodernizowanej/ sieci wodociągowej [P] 

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury w zakresie ochrony 

środowiska [R] 

Tereny inwestycyjne 
Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych [P] 

Liczba przedsiębiorstw działających na terenach inwestycyjnych [R] 

Gospodarka niskoemisyjna i OZE 

Liczba projektów zrealizowanych z zakresu odnawialnych źródeł energii 

[P] 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji 

wykorzystujących OZE [R] 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji 

wykorzystujących OZE [R] 

Infrastruktura transportowa 

 

Liczba zrealizowanych projektów z zakresu infrastruktury drogowej [P] 

Całkowita długość nowych dróg [R] 

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [R] 

Infrastruktura edukacyjna i sportowa 
Liczba zrealizowanych projektów infrastrukturalnych w jednostkach 

edukacyjnych [P] 
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Liczba zakupionego sprzętu badawczo-laboratoryjnego, multimedialnego, 

TiK dla jednostek edukacyjnych [P] 

Liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury i zakupionego 

wyposażenia [R] 

Infrastruktura opieki nad osobami 

zależnymi 

 

Liczba zrealizowanych projektów infrastrukturalnych w zakresie opieki 

społecznej [P] 

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury opieki społecznej 

i ochrony zdrowia [R] 

Rewitalizacja i mieszkalnictwo 

Liczba zrealizowanych projektów infrastrukturalnych w zakresie 

mieszkalnictwa [P] 

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury w zakresie 

mieszkalnictwa  [R] 

Bezpieczeństwo publiczne 

Liczba wdrożonych narzędzi z zakresu bezpieczeństwa publicznego [P] 

Liczba zrealizowanych projektów z zakresu bezpieczeństwa publicznego 

[P] 

Liczba ludności odnoszącej korzyści w ramach projektów z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego [R] 

Infrastruktura kulturalna 

Liczba zrealizowanych projektów infrastrukturalnych w jednostkach 

kulturalnych, świetlicach wiejskich [P] 

Liczba zakupionego wyposażenia, sprzętu dla jednostek kulturalnych, 

świetlic wiejskich [P] 

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury i zakupionego 

wyposażenia [R] 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Tabela 5 Obszar strategiczny nr 2 – proponowane kierunki działania 

Proponowany kierunek działania Pole 

operacyjne 

Podmiot odpowiedzialny Podmiot wspierający 

Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury sieci wodociągowej 

oraz sieci tranzytowej 

2.1. 

– Gmina Walce; 

– Samorządowy Zakład 

Budżetowy Wodociągi i 

Kanalizacja w Walcach; 

– Związek Gmin Aqua 

Silesia; 

 

Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury uzdatniania wody oraz 

przesyłu wody 

2.1. 

– Gmina Walce; 

– Samorządowy Zakład 

Budżetowy Wodociągi i 

Kanalizacja w Walcach; 

 

Rozbudowa i modernizacja istniejącej 

infrastruktury sieci kanalizacji 

sanitarnej, rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej  na obszarze 

nieskanalizowanych sołectw oraz 

2.1. 

– Gmina Walce; 

– Samorządowy Zakład 

Budżetowy Wodociągi i 

Kanalizacja w Walcach; 
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rozbudowa i modernizacja kanalizacji 

deszczowej 

Prowadzenie działań melioracyjnych 

gruntów rolnych oraz dla poprawy 

stosunków wodnych 

2.1. – Gmina Walce;  

Wytyczenie, uzbrojenie i promocja 

terenów pod zabudowę inwestycyjną 
2.2. – Gmina Walce;  

Podniesienie efektywności 

energetycznej budynków/ obiektów 

i infrastruktury, w tym publicznej 

poprzez opracowanie i wdrożenie 

planu gospodarki niskoemisyjnej 

2.3. – Gmina Walce;  

Opracowanie i wdrożenie kampanii 

promocyjno-informacyjnej w zakresie 

odnawialnych źródeł energii (w tym 

rozproszonych – prosument) oraz 

promocja postaw ekologicznych 

wśród mieszkańców 

2.3. 

– organizacje pożytku 

publicznego; 

– jednostki organizacyjne 

samorządu gminnego; 

– Nadleśnictwo  Prószków; 

– LGD; 

– Gmina Walce; 

Efektywność energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym i przedsiębiorstwach 
2.3. 

– wspólnoty/ spółdzielnie 

mieszkaniowe/ 

towarzystwa budownictwa 

społecznego; 

– przedsiębiorstwa; 

– Gmina Walce; 

– LGD; 

Identyfikacja możliwości budowy i 

efektywności wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz 

pozyskanie inwestorów 

2.3. 
– Gmina Walce; 

– inwestor prywatny; 
– LGD; 

Modernizacji układu dróg 

powiatowych, szczególnie tych które 

bezpośrednio łączą teren gminy z 

układem drogowym wyższego rzędu 

2.4. – Powiat Krapkowicki; – Gmina Walce; 

Budowa obwodnicy wsi Stradunia w 

pasie drogi krajowej DK45 oraz wsi 

Walce  

2.4. – GDDKiA; 
– Powiat Krapkowicki; 

– Gmina Walce; 

Budowa/ przebudowa/ modernizacja 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą i 

obiektami inżynieryjnymi dróg 

gminnych oraz dojazdów do 

nowopowstających osiedli i domów 

jednorodzinnych 

2.4. – Gmina Walce;  

Uspokojenie ruchu kołowego w 

strategicznych miejscach gminy (w 

powiązaniu z koncepcją 

rewitalizacyjną przestrzeni), m.in. 

wyznaczanie stref o ograniczonej 

prędkości, wyznaczenie stref 

uprzywilejowujących pieszych i 

rowerzystów, organizacja miejsc 

parkingowych 

2.4. – Gmina Walce;  

Zwiększenie dostępności dróg 

transportu rolnego oraz rozwój 
2.4. – Gmina Walce; 

– Powiat Krapkowicki 
– gospodarstwa rolne; 
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infrastruktury dróg publicznych z 

uwzględnieniem potrzeb transportu 

rolnego 

Systemowe rozwiązanie problemów 

transportu zbiorowego, w tym 

komunikacja z obszarami sąsiednimi 

oraz aglomeracją opolską, w tym w 

zakresie dojazdu do centrów 

aktywności gospodarczej 

2.4. 

– Powiat Krapkowicki; 

– Stowarzyszenie 

Aglomeracja Opolska 

– Gmina Walce; 

Wdrożenie rozwiązań podnoszących 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

w tym m.in. zakup fotoradarów 

 
– Gmina Walce 

– Służba Policji 
 

Upowszechnienie opieki 

instytucjonalnej/ środowiskowej/ 

alternatywnych form opieki nad 

dziećmi do lat 3 

2.5. 

– Gmina Walce; 

– inne podmioty świadczące 

usługi opieki żłobkowej; 

– organizacje pożytku 

publicznego; 

– Stowarzyszenie 

Aglomeracja Opolska; 

Upowszechnienie i zwiększenie 

dostępności do edukacji 

przedszkolnej poprzez tworzenie 

nowych miejsc w przedszkolach, i 

rozwój alternatywnych form 

wychowania przedszkolnego oraz 

doposażenie tychże placówek w 

sprzęt dydaktyczny, w tym do 

wczesnej nauki przedmiotów 

matematyczno‐przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych i 

przedsiębiorczości oraz wydłużenie 

czasu pracy przedszkoli 

2.5. 

– Gmina Walce; 

– Przedsiębiorcy będący 

organem prowadzącym dla 

placówki przedszkolnej; 

– Stowarzyszenie 

Aglomeracja Opolska; 

Doposażenie jednostek edukacji 

podstawowej i gimnazjalnej w sprzęt i 

materiały dydaktyczne na potrzeby 

pracowni w tym m.in. do nauki 

przedmiotów matematyczno‐

przyrodniczych, informatycznych i 

języków obcych 

2.5. – Gmina Walce; 
– Stowarzyszenie 

Aglomeracja Opolska; 

Budowa obiektów sportowych przy 

placówkach edukacyjnych 
2.5. – Gmina Walce;  

Przebudowa i rozbudowa 

infrastruktury sportowej, w tym m.in. 

budowa boiska sportowego przy 

boisku LZS Walce 

2.5. – Gmina Walce;  

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego 
2.6. 

– Gmina Walce; 

– Ośrodek Pomocy 

Społecznej; 

– Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie; 

 

Organizacja form dziennej i / lub 

całodobowej opieki dla seniorów 
2.6. 

– Ośrodek Pomocy 

Społecznej; 
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– Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie; 

– organizacje pozarządowe; 

– prywatni inwestorzy; 

Opracowanie i wdrożenie Lokalnego 

Programu Rewitalizacji lub innego 

równoważnego dokumentu 

programującego działania 

rewitalizacyjne 

2.7. – Gmina Walce; 

– organizacje 

pozarządowe; 

– kościoły, związki 

wyznaniowe; 

– instytucje kultury; 

– mieszkańcy; 

Poprawa estetyki przestrzeni 

publicznej w tym terenów zielonych, 

obiektów małej architektury 

 – Gmina Walce; 

– organizacje 

pozarządowe; 

– mieszkańcy; 

Wytyczenie, uzbrojenie i promocja 

terenów pod zabudowę mieszkaniową 
2.7. – Gmina Walce; – inwestorzy prywatni; 

Uczestnictwo w procesach 

planowania, rozbudowy i 

modernizacji infrastruktury 

technicznej dla potrzeb zarządzania 

kryzysowego i bezpieczeństwa 

publicznego, przeciwdziałania 

zagrożeniom naturalnym i 

antropogenicznym, monitoringu 

zagrożeń naturalnych i alarmowania 

2.8. 
– Gmina Walce; 

– OSP1; 

– Krajowy System 

Ratowniczo-Gaśniczy; 

– Państwowa Straż 

Pożarna; 

– Ochotnicze Straże 

Pożarne; 

– Nadleśnictwo Prószków 

; 

– Służba Policji; 

– gminy powiatu 

krapkowickiego; 

Wyposażenie jednostek OSP w 

specjalistyczny sprzęt ratowniczo-

gaśniczy dla przeciwdziałania i 

likwidacji skutków katastrof oraz 

doskonalenie procesów ratowniczo-

gaśniczych OSP w ramach 

specjalistycznych szkoleń 

2.8. 
– Gmina Walce; 

– OSP; 

– Krajowy System 

Ratowniczo-Gaśniczy; 

– Państwowa Straż 

Pożarna; 

– Ochotnicze Straże 

Pożarne; 

Rozwój narzędzi monitoringu (strefy 

zamieszkania, obszary aktywności 

publicznej) 

2.8. – Gmina Walce; – Służba Policji; 

Przebudowa, rozbudowa, 

modernizacja infrastruktury 

kulturalnej, świetlic wiejskich. Zakup 

wyposażenia, sprzętu dla jednostek 

kulturalnych, świetlic wiejskich 

2.9. – Gmina Walce; 
– Gmina Walce 

– LGD 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                      
1 OSP – Ochotnicza Straż Pożarna. 
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