
UCHWAŁA NR LIV/420/2022 
RADY GMINY WALCE 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 

Na podstawie art. 10f ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559, 
583, 1005 i 1079) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r., poz. 1057 i z 2022 r., poz. 1079), Rada Gminy Walce uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030, stanowiącą załącznik 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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WPROWADZENIE 

Strategia Rozwoju Gminy Walce jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, diagnozującym 
uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy i na tej podstawie wskazującym obszary, 
cele i kierunki interwencji polityki rozwoju w ujęciu długofalowym. Pełni kluczową rolę jako generalny 
plan postępowania władz gminy, we współpracy z różnymi partnerami, w perspektywie do 2030 r. 
Koordynuje różne terytorialnie, sektorowo i technicznie plany oraz dokumenty strategiczne na szczeblu 
lokalnym. Integruje wysiłki wszystkich interesariuszy dla osiągnięcia wspólnie podzielanej wizji 
rozwoju. Kierunkuje i zabezpiecza w ten sposób ciągłość polityki rozwoju, aktywizuje i motywuje do 
działania, stanowiąc jednocześnie instrument pozyskiwania środków zewnętrznych na 
najważniejsze inwestycje i działania rozwojowe, w tym w ramach funduszy krajowych oraz środków 
europejskich. 

Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 obejmuje obszar gminy w jej administracyjnych 
granicach. Stanowi naturalną kontynuację polityki rozwoju określonej w dotychczasowym 
dokumencie obowiązującym do 2022 roku, uwzględniając jednocześnie nowe wyzwania rozwojowe. 
Koncentruje się na takich zagadnieniach, jak:  

 poprawa atrakcyjności osadniczej gminy,  

 doskonalenie dostępności i jakości usług publicznych,  

 rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, a także wzmocnienie procesów współpracy lokalnej 
i ponadlokalnej,  

 ochrona środowiska oraz ograniczenie i adaptacja do zmian klimatu, 

 rozwój infrastruktury o stymulującym efekcie dla środowiska, gospodarki, gminy 
i mieszkańców, 

 wykorzystanie polityki przestrzennej i rewitalizacji jako narzędzi kreujących rozwój lokalny, 

 kreowanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy, 
w tym w obszarze usług czasu wolnego. 

Strategię należy jednak traktować jako dokument otwarty, którego celem jest reagowanie 
na zmieniające się problemy, potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego, w tym mieszkańców. 

Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 została sporządzona i opracowana w Urzędzie 
Gminy w Walcach przy współudziale interesariuszy lokalnych oraz ekspertów zewnętrznych 
(model partycypacyjno-ekspercki). W prace nad dokumentem zaangażowali się przedstawiciele władz 
lokalnych, urzędnicy samorządowi, reprezentanci sfery oświaty, instytucji kultury, pomocy społecznej, 
ochrony zdrowia, przedsiębiorcy, społecznicy i liderzy lokalni, którzy byli wspierani przez konsultantów 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. W ramach spotkań roboczych oraz 
warsztatów diagnostycznych i strategicznych wspólnie wypracowano diagnozę sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej gminy, a następnie cele i kierunki działań na kolejne lata wraz z ich 
oczekiwanymi rezultatami. Założenie sprawnej i efektywnej współpracy będzie nadrzędne również na 
etapie wdrażania tych zapisów w życie, co pozwoli na osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju 
całej wspólnoty lokalnej. 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5C202E08-2A02-403A-AA8E-53DE42010DAF. Podpisany Strona 3



Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 

3 

Procedura dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 uwzględniała 
wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dokument 
powstał zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii, w tym tryb konsultacji, określiła 
uchwała nr XXXVIII/306/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 października 2021 r. 

Okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Walce sięga 2030 r., co jest zgodne z okresem kolejnej 
perspektywy budżetowej Unii Europejskiej (2021-2027) wraz z dodatkowym okresem rozliczania 
pozyskanych projektów. Strategia została sformułowana w ścisłej korelacji z kluczowymi 
dokumentami planistycznymi szczebla krajowego, regionalnego i subregionalnego, m.in. Strategią na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 2030 r.), Krajową Strategią Rozwoju 
Regionalnego 2030 oraz Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”. 

PRZESŁANKI AKTUALIZACJI / BUDOWY NOWEJ STRATEGII ROZWOJU 

Potrzeba budowy nowej Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 wynikała z wielu przesłanek 
wewnętrznych i zewnętrznych. Podstawowe przesłanki opracowania strategii stanowiły: 

 nowe potrzeby, problemy, oczekiwania i aspiracje mieszkańców, 

 potrzeba dostosowania kierunków rozwoju gminy do zmieniających się uwarunkowań, w tym 
zmian społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technologicznych i cywilizacyjnych 
zachodzących w otoczeniu gminy, zmian prawnych oraz nowych założeń krajowej i regionalnej 
polityki rozwoju oraz dokumentów strategicznych wyższego rzędu, 

 dostępność środków zewnętrznych na rozwój (głównie w ramach nowej perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027), 

 zabezpieczenie średnio i długookresowych celów rozwojowych gminy na podstawie 
kompromisu wśród społeczności lokalnej, 

 integracja i mobilizacja społeczności lokalnej do współrealizacji strategii. 

PRZEBIEG PROCESU OPRACOWANIA STRATEGII, W TYM SPOSOBY WŁĄCZENIA 
PARTNERÓW W PRZYGOTOWANIE STRATEGII 

Na proces opracowania Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 składały się następujące 
prace: 

 Podjęcie uchwały nr XXXVIII/306/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 października 2021 r. 
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii 
Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030", w tym trybu konsultacji. 

 Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, w ujęciu 
dynamicznym i porównawczym, wraz z podsumowaniem i określeniem wniosków dla 
planowania strategicznego. 

 Partycypacyjno-eksperckie wypracowanie założeń Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 
2022-2030 – powołanie zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-
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2030 (zarządzenie nr OR.0050.127.2021 Wójta Gminy Walce) oraz realizacja 3 spotkań 
z udziałem kluczowych interesariuszy lokalnych, których tematyka obejmowała: weryfikację 
i uzupełnienie wniosków z diagnozy statystycznej dotyczącej sytuacji gminy, przeprowadzenie 
analizy zasobów własnych i otoczenia gminy, (analiza SWOT), identyfikację głównych wyzwań 
i kierunków rozwoju gminy, budowę celów strategicznych (długofalowych) i celów 
operacyjnych (średniookresowych), określenie kierunków działań i zadań wraz z oczekiwanymi 
rezultatami i wskaźnikami ich osiągnięcia. 

 Opracowanie projektu dokumentu strategii o zakresie i treści zgodnej z art. 10e ust. 2-4 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 Realizacja konsultacji społecznych dotyczących strategii w szczególności z: sąsiednimi gminami 
i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz 
z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wraz z ich podsumowaniem. 

 Realizacja procedury opiniowania dokumentu strategii przez zarząd województwa (uzyskanie 
opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania 
i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie). 

 Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności 
realizacji strategii. 

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

 Realizacja procedury w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym uzgodnienia z regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska oraz państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. 

 Opracowanie finalnej wersji Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 i poddanie do 
głosowania celem jej uchwalenia przez Radę Gminy Walce. 
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WNIOSKI Z DIAGNOZY SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ GMINY WALCE 

Celem realizowanej diagnozy było rozpoznanie najważniejszych cech, zasobów, potencjałów, 
problemów gminy Walce i jej otoczenia dla potrzeb planowania długofalowej polityki rozwoju. Prace 
obejmowały przeprowadzenie szeregu analiz statystycznych, zarówno w ujęciu dynamicznym (analizie 
zostały poddane dane i informacje z lat 2016-2020/2021), jak i porównawczym (dane dla gminy 
zestawiono z analogicznymi wskaźnikami dla pozostałych gmin tworzących powiat krapkowicki, a także 
dla wybranych trzech z powiatów ościennych, o charakterze najbardziej zbliżonym do analizowanej – 
Izbicko, Reńska Wieś oraz Tułowice; gminy te charakteryzują się podobnym ukształtowaniem terenu, 
zbliżonym położeniem względem największych ośrodków administracyjnych i gospodarczych tej części 
województwa opolskiego, dostępnością transportową do nich oraz sposobem wykorzystania 
powierzchni, ze znaczącym udziałem rolnictwa; odniesiono się także do średniej powiatowej 
i regionalnej). Analizy zostały zrealizowane w kluczowych dla gminy obszarach (położenie i dostępność 
komunikacyjna, demografia, gospodarka i rynek pracy, środowisko naturalne i infrastruktura 
techniczna, polityka społeczna i bezpieczeństwo publiczne, kultura i zasoby dziedzictwa kulturowego, 
sport, rekreacja, edukacja i wychowanie, aktywność społeczna, stan finansów samorządowych). 
Podstawowe źródło danych stanowiła statystyka publiczna (przede wszystkim materiały i dane 
Głównego Urzędu Statystycznego, zgromadzone w ramach Banku Danych Lokalnych) oraz różne 
opracowania dotyczące gminy. Powstał kompleksowy raport diagnostyczny, który otworzył dyskusję 
na temat sytuacji gminy oraz stojących przed nią kluczowych wyzwań i oczekiwanych kierunków 
rozwoju. W strategii, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, zamieszczono jedynie – 
uzgodnioną wspólnie przez ekspertów i szerokie grono przedstawicieli gminy – syntezę wniosków 
z diagnozy, które posłużyły jako baza do podejmowania decyzji dotyczących wizji rozwoju, celów 
i zadań strategii. 

Obraz gminy 

Z analizy uwarunkowań zewnętrznych oraz danych zastanych dla gminy Walce, biorąc pod uwagę fakt 
jej położenia w porównywalnej odległości od Krapkowic, Gogolina, Zdzieszowic oraz Kędzierzyna-Koźla 
i przy uwzględnieniu ogólnopolskiego trendu suburbanizacji, wynika, że może się ona stać pozytywnie 
rozumianym zapleczem „sypialnianym” dla wspomnianych miast, stanowiących ośrodki 
administracyjne, przemysłowe i usługowe, nierzadko o znaczeniu i zasięgu ponadlokalnym. 
Za uznaniem gminy Walce za aspirującą do miana miejsca sprzyjającego spokojnemu, 
uporządkowanemu życiu, zgodnie z filozofią „slow life”, przemawia także jej potencjał w zakresie 
dostępności usług publicznych. Pomimo zdiagnozowanych deficytów w tym zakresie jest to gmina 
o dobrej dostępności do placówek opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych, z wysokim 
poziomem nauczania w szkołach podstawowych, skanalizowana i zwodociągowana, a także ze 
sprawnie prowadzoną gospodarką odpadami. Obok tych aspektów trzeba wspomnieć także 
wyróżniający się poziom partycypacji społecznej, czego przejawem jest m.in. aktywna działalność 
stowarzyszeń, organizacji społecznych oraz inicjatyw nieformalnych, w tym prowadzone we 
współpracy z lokalnym samorządem. Krajobraz gminy w dużej części stanowią obszary 
zagospodarowania rolniczego. Tworzące się tereny zorganizowanej i skoncentrowanej działalności 
gospodarczej na terenie gminy (głównie w Walcach oraz miejscowości Stradunia, która jako jedyna ma 
bezpośredni dostęp do drogi o kategorii wyższej niż powiatowa - DK45), dają szansę na powstanie 
nowych miejsc pracy, co również ma bezpośrednie przełożenie na jej atrakcyjność osadniczą. Kluczowe 
znaczenie dla wieloaspektowego rozwoju gminy będzie miała jednak poprawa jej wewnętrznej 
i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej, co wymaga z jednej strony dużego zaangażowania 
samorządu lokalnego, a z drugiej współdziałania z innymi właścicielami i zarządcami dróg 
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(m.in. w zakresie jakości dróg powiatowych czy inwestycji zewnętrznych, jak most na Odrze czy 
obwodnica Krapkowic). 

Oprócz działań zmierzających do ugruntowania pozycji dobrego miejsca do życia, gmina Walce ma 
dobrą pozycję wyjściową do stania się centrum edukacji i twórczej interpretacji dziedzictwa tej części 
Górnego Śląska, zwłaszcza w zakresie zachowania oraz upowszechniania szeroko pojętej kultury wsi 
opolskiej. Sprzyja temu – poza działalnością instytucji oraz organizacji kultywujących tradycję i kulturę 
– także zaplecze infrastrukturalne, za sprawą niedawno oddanego do użytku zabytkowego spichlerza 
w Brożcu. W działalności mieszczącego się tam Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Turystycznego 
można upatrywać szans na rozwój wielowymiarowej współpracy, w tym międzynarodowej 
z partnerami z Niemiec oraz z Czech, a w dalszej perspektywie także do pobudzenia ruchu 
rekreacyjnego i turystycznego. Sprzyjać temu mogą także występujące na terenie gminy enklawy 
zieleni w obrębie starorzecza i doliny Odry, czy zabytkowy park w Rozkochowie z rzadkimi gatunkami 
drzew. 

W ujęciu bardziej szczegółowym, dla gminy Walce za najważniejsze, bezpośrednio wpływające na jej 
rozwój, można uznać następujące uwarunkowania, wynikające z: 

a) położenia i zagospodarowania terenu 

Gmina Walce leży w południowej części województwa opolskiego, razem z czterema innymi gminami 
wchodząc w skład powiatu krapkowickiego. Według regionalizacji fizycznogeograficznej autorstwa 
J. Kondrackiego, gmina Walce w całości leży na terenie Kotliny Raciborskiej, stanowiącej południowo-
wschodnią część Niziny Śląskiej. Krajobraz jednostki stanowią rozległe równiny lub nieznacznie 
pofałdowane przestrzenie, wykorzystywane rolniczo (grunty orne oraz łąki i pastwiska). Sieć rzeczna 
na obszarze zajmowanym przez gminę jest dość znacznie rozwinięta – tworzy ją pokrywająca się 
z północną granicą jednostki rzeka Odra we fragmencie jej środkowego biegu (wraz ze szczególnie 
cennym przyrodniczo fragmentem starorzecza), stanowiąca jej lewy dopływ rzeka Stradunia, 
przecinająca południkowo całą gminę, a także liczne strumienie, rowy i kanały odwadniające. 

Gmina Walce leży w środku trójkąta, którego wierzchołki tworzą trzy miasta (oddalone od 
miejscowości Walce o kilkanaście kilometrów) – Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle oraz Głogówek. 
Znaczenie administracyjne, usługowe oraz gospodarcze mają przede wszystkim dwa pierwsze. Opole 
oddalone jest od stolicy gminy o ok. 35 kilometrów. Także kształt trójkąta otaczającego gminę tworzą 
trzy drogi znaczenia ponadlokalnego: DK40, DW416 oraz DK45 (odcinek Krapkowice – Większyce). 
Ostatnia z wymienionych przebiega przez obszar gminy, przechodząc przez centrum wsi Stradunia. 
Układ komunikacyjny w gminie niemalże w całości opiera się o sieć dróg powiatowych i gminnych. 
Dostępność komunikacyjną jednostki znacząco obniżają bariery leżące poza jej granicami – brak 
wschodniej obwodnicy Krapkowic (wydłużenie dojazdu do węzła „Krapkowice” na A4) oraz brak mostu 
na Odrze w ciągu drogi powiatowej do Zdzieszowic (funkcjonuje przeprawa promowa).  

Południowe fragmenty gminy Walce przecina linia kolejowa nr 137 Katowice – Legnica 
(tzw. „magistrala podsudecka”), łącząca stolicę Górnego Śląska z szeregiem miast południowej części 
województwa opolskiego (m.in. Głogówek, Prudnik, Nysa, Otmuchów). Położona na niej stacja 
Twardawa (teren gminy Głogówek) leży niespełna 5 km od centrum wsi Walce. Dla mieszkańców 
gminy, a zwłaszcza jej północnej części, większe znaczenie ma linia kolejowa nr 136 Kędzierzyn Koźle – 
Opole Groszowice, stanowiąca fragment ciągu transportowego łączącego Wrocław z Opolem, 
konurbacją górnośląską, aglomeracją krakowską i południowo-wschodnią częścią Polski. Na położonej 
niewiele ponad 10 km na północ od centrum Walec stacji Zdzieszowice zatrzymują się pociągi 
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pasażerskie, w tym także dalekobieżne. Zbiorowa komunikacja publiczna na terenie gminy opiera się 
o kursy prywatnych przewoźników, realizowane głównie mikrobusami. Główną osią komunikacyjną 
jest kierunek Krapkowice – Kędzierzyn-Koźle przez Walce. 

Tradycje historyczne gminy Walce wiążą się głównie z uprawą roli, która dla mieszkańców stanowiła 
przez lata główne źródło utrzymania. Obecnie nieco ponad 86% obszaru jednostki stanowią grunty 
o potencjalnym przeznaczeniu rolniczym (głównie grunty orne, łąki, pastwiska, sady), a sama gmina 
jest obszarem produkcji rolnej, głównie upraw roślinnych. Sprzyja temu profil glebowy, z dominacją 
gleb klasy IV (określanej jako średnia – 63% ogółu). Jednocześnie obszar gminy, obok 6 innych 
jednostek z województwa, został zaliczony do obszarów problemowych rolnictwa z uwagi na 
rozdrobnioną strukturę przestrzenną gospodarstw. 

Na koniec 2020 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte 
było 94,4% obszaru gminy Walce. W stosunku do 2016 r. odsetek ten nie zmienił się – mimo to stopień 
pokrycia terenu gminy planami znacząco przekraczał średnią dla jednostek tworzących powiat 
krapkowicki (50,6%) oraz całe województwo opolskie (41,5%) 

Konsekwencje i wyzwania: 
 Dostępność komunikacyjna gminy Walce jest dość przeciętna – większość głównych szlaków 

komunikacyjnych tej części Opolszczyzny omija jej obszar. Największą zmianę w tym zakresie mogłyby 
przynieść inwestycje, które znajdują się poza kompetencjami samorządu gminnego (tak kompetencyjnie, 
jak i lokalizacyjnie), tj. most na Odrze pod Zdzieszowicami oraz obwodnica Krapkowic; 

 Funkcjonowanie połączeń autobusowych, łączących gminę Walce z Krapkowicami oraz Kędzierzynem-
Koźlem, zapewnia podstawowe potrzeby w zakresie transportu publicznego, głównie dla dzieci i młodzieży 
dojeżdżających do szkół. Większość mieszkańców korzysta z indywidualnych środków transportu. Można 
przypuszczać, że grupą z największymi problemami w zakresie mobilności są osoby starsze i chore – 
dotarcie np. do lekarza może być utrudnione zarówno z racji braku kursów, jak i wskutek 
nieprzystosowania taboru przewoźników do ich potrzeb. Wskutek procesów demograficznych problem ten 
może się pogłębiać; 

 Z racji zaszłości historycznych oraz sprzyjających warunków naturalnych, istotną gałęzią gospodarki 
w gminie Walce jest rolnictwo, przede wszystkim w zakresie uprawy roślinnej. Istotnym elementem 
polityki samorządowej na najbliższą dekadę wydaje się być zatem wspieranie działalności rolniczej, także 
w formie pośredniej (np. poprzez poprawę nawierzchni dróg rolniczych) oraz podnoszenie potencjału 
rolnictwa (np. poprzez wspieranie procesu scalania gruntów). Kompleksowe podejście do rozwoju 
obszarów wiejskich powinno obejmować ponadto wsparcie i promocję dywersyfikacji gospodarki 
w kierunku działalności pozarolniczej (np. agroturystyka, lokalna sprzedaż zdrowiej żywności, usługi); 

 Wysoki odsetek pokrycia obszaru gminy planami zagospodarowania przestrzennego stanowi znaczący 
kapitał jednostki, podnoszący jej atrakcyjność osadniczą i inwestycyjną. Działania w tym kierunku winny 
skupiać się przede wszystkim na aktualizacji dokumentów, w tym na dostosowywaniu ich do bieżących 
i prognozowanych potrzeb rozwojowych. 

 

b) sytuacji demograficznej 

Na koniec 2020 r. gmina Walce była zamieszkana przez nieco ponad 5 300 osób. Dane różnią się 
w zależności od źródła (GUS bądź UG), jednak obydwa wskazują na postępujący spadek liczby ludności 
w jednostce w okresie 2016-2020. Podobne zjawisko obserwowane było w skali całego powiatu, 
województwa oraz większości gmin porównywanych. W rozbiciu na poszczególne sołectwa gminy 
Walce, w analizowanym pięcioleciu nieznaczny wzrost liczby mieszkańców odnotowano jedynie 
w Straduni. Pomimo spadków, najliczniej zamieszkałą miejscowością pozostają Walce (1 799 osób na 
koniec 2020 r.), znacząco przekraczając pod tym względem pozostałe sołectwa. Zjawiskiem trudnym 
do pełnego udokumentowania, ale wysoce prawdopodobnym jest faktyczna niższa liczba mieszkańców 
gminy Walce od wykazywanej w statystykach i ewidencjach, co wynika z wyjazdów naukowych 
i zarobkowych (Opole, Wrocław, konurbacja górnośląska), głównie ludzi młodych, bez 
wymeldowywania się. 
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Rysunek 1. Liczba mieszkańców na koniec 2020 r. oraz zmiana liczby mieszkańców w latach 2016-2020 w poszczególnych 
miejscowościach gminy Walce oraz w jednostkach porównywanych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Walce i BDL GUS 

Analiza zmian w strukturze demograficznej gminy Walce, jakie zaszły w okresie 2016-2020, wskazuje 
na postępujące zjawisko starzenia się społeczeństwa. Na koniec 2020 r. osoby w wieku 
poprodukcyjnym stanowiły bowiem 20,5% ogółu, wobec 15,3% osób najmłodszych. Ta pierwsza 
wartość wzrosła w stosunku do 2016 r. o 1,3 punktu procentowego, ta druga pozostała na 
niezmiennym poziomie. Na tle porównawczym zwraca uwagę najniższy w tym gronie odsetek osób 
w wieku przedprodukcyjnym – odnotowane w 2020 r. 15,3% to mniej niż średnia powiatowa (15,5%) 
oraz wojewódzka (16,0%). Są natomiast jednostki, w których odsetek najstarszych mieszkańców jest 
jeszcze wyższy, co potwierdza średnia wojewódzka (23,2%) i powiatowa (22,3%). 

Wykres 1. Struktura demograficzna gminy Walce w latach 2016-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Jednym z czynników, mającym znaczący wpływ na sytuację demograficzną w gminie w ostatnich latach, 
jest przyrost naturalny. Przez cały okres 2016-2020 w gminie Walce utrzymywała się przewaga zgonów 
nad urodzeniami, przy czym w ostatnich trzech latach była ona szczególnie dotkliwa (wartości 
przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1000 osób od -4,41 os. do -8,03 os.), co przynajmniej w części 
można tłumaczyć pandemią koronawirusa. Przez całe analizowane pięciolecie przewaga zgonów 
utrzymywała się w województwie opolskim oraz powiecie krapkowickim, choć nie była ona zaznaczona 
tak wyraźnie jak w Walcach. Saldo migracji w gminie wartość dodatnią osiągnęło jedynie w 2020 r., 
w pozostałych latach, począwszy do 2016 r., wyjazdy były zjawiskiem częstszym od przyjazdów. 
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Potwierdzają to dane obrazujące przypadający na jednostkę odsetek pozwoleń i zgłoszeń budowy dla 
budynków mieszkalnych w ogólnej liczbie, udzielanej przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. 
W każdym z analizowanych lat (2018, 2019 i 2020) był on najniższy. Najwyższe wartości skupiały gminy 
Gogolin i Krapkowice, w czym przypuszczalnie duży udział miast położonych na ich obszarze. 

Rysunek 2. Prognozowana zmiana liczby ludności w roku 2030 w stosunku do roku 2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Prognozy demograficzne GUS zakładają dalszy spadek liczby ludności zamieszkującej gminę Walce. 
W 2030 r. ma ją zamieszkiwać 5 210 osób, co w stosunku do prognozy na rok 2020 oznacza spadek 
o -4,6%. Nie można przy tym wykluczyć, że proces ten będzie jeszcze bardziej nasilony, niż przewiduje 
to GUS. Ubytek ludności w najbliższej dekadzie ma odnotować każda z gmin tła porównawczego, 
a także powiat oraz województwo – zróżnicowane będzie tylko natężenie tego zjawiska. Dodatkowo 
prognozowane jest także pogłębianie się zjawiska starzenia się społeczeństwa – w 2030 r. osoby 
w wieku poprodukcyjnym mają stanowić 27,3% ogółu zamieszkującego gminę Walce. 

Konsekwencje i wyzwania: 

 Gmina Walce wyludnia się. Proces ten jest jeszcze dość powolny, ale postępuje sukcesywnie, a na jego 
kontynuację wskazują prognozy GUS. Na złagodzenie skutków pogarszającej się sytuacji demograficznej 
mogłoby wpłynąć podniesienie atrakcyjności osadniczej gmin, np. poprzez poprawę dostępności 
komunikacyjnej, zwiększenie możliwości zatrudnienia, czy dostępności wysokiej jakości usług oraz oferty 
czasu wolnego; 

 Społeczeństwo gminy Walce jest coraz starsze. Proces ten dotyka większość gmin Polski, widoczny jest 
także na poziomie powiatów oraz regionów. Zmiana struktury demograficznej, z odsetkiem osób 
najstarszych zbliżonym do poziomu 30%, będzie wymuszać także reorientację działań samorządu 
gminnego na rzecz osób starszych, czy chorych, zwłaszcza w zakresie zapewniania dostępności 
odpowiednio dopasowanych usług publicznych (zdrowotnych, opiekuńczych, aktywizacyjnych itp.); 

 Analizując dane demograficzne należy mieć na uwadze fakt, że w części mogą one nie odpowiadać stanowi 
faktycznemu – zjawiskiem powszechnym w przypadku gmin wiejskich o charakterze zbliżonym do 
analizowanej są wyjazdy w celach nauki lub pracy, głównie ludzi młodych, którzy faktycznie nie zamieszkują 
na terenie gminy, ale figurują w ewidencjach oraz statystykach. Stąd też prawdopodobieństwo niższej 
liczby mieszkańców gminy Walce niż wykazywana. 
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c) potencjału gospodarczego 

Na koniec 2020 r. na terenie gminy Walce zarejestrowanych było 369 podmiotów gospodarczych, 
o 47 więcej (+14,6%) niż w roku 2016. Podmioty te stanowiły 7,1% ogółu w powiecie – wśród 
tworzących go jednostek udział ten był najniższy. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w gminie 
Walce funkcjonowało 687 podmiotów gospodarczych, mniej niż w przypadku powiatu (823) oraz 
całego województwa (1 082), a także od większości gmin tła porównawczego. Najwyższy był natomiast 
wzrost wartości tego parametru pomiędzy rokiem 2016 a 2020, zarówno w ujęciu bezwzględnym 
(+105 podmiotów), jak i procentowym (+18%). Zdecydowaną większość (97%) podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Walce w 2020 r. stanowiły te zatrudniające od 0 do 
9 osób. Przypuszczalnie największy udział w tym odsetku miały jednoosobowe działalności 
gospodarcze oraz niewielkie, nierzadko rodzinne przedsiębiorstwa, zatrudniające 2-3 osoby. 

Rysunek 3. Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 2020 r. i procentowa zmiana tej 
wartości w roku 2020 w stosunku do 2016 r. [lewa strona] oraz udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym w 2020 r. i zmiana tej wartości (w punktach procentowych) w roku 2020 w stosunku do 2016 r. [prawa strona] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W strukturze gospodarczej gminy Walce, rozpatrywanej pod kątem przynależności poszczególnych 
przedsiębiorstw do sekcji PKD, największy odsetek ogółu przedsiębiorstw w gminie na koniec 2020 r. 
stanowiły należące do sekcji F (budownictwo) i G (handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów) – 
łącznie 46,3% ogółu. Struktura gospodarcza gminy Walce jest zbliżona do obserwowanej dla całego 
powiatu oraz województwa, gdzie także dominują przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej 
i handlowej, choć w każdej z jednostek ich całościowy udział jest nieco niższy. Niezależnie od poziomu 
rozwoju przedsiębiorczości oraz dominujących typów działalności gospodarczej, analizowana 
jednostka jest – podobnie jak znaczna część tworzących województwo opolskie – gminą typowo 
rolniczą, specjalizującą się zwłaszcza w zakresie upraw roślinnych. Jednocześnie w Walcach oraz 
miejscowości Stradunia tworzą się tereny zorganizowanej i skoncentrowanej działalności 
gospodarczej, daje szansę na dywersyfikację oraz powstanie nowych miejsc pracy. 
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Wykres 2. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w porównywanych jednostkach w okresie 2017-2021 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Krapkowice 

Dane udostępniane przez PUP Krapkowice wskazują na w miarę stałą liczbę zarejestrowanych 
bezrobotnych z terenu gminy Walce w całym okresie 2017-2021. Najwyższą ich liczbę, 
108, odnotowano w roku 2020, co można powiązać z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. 
W strukturze bezrobocia rejestrowanego gminy Walce zwraca uwagę przede wszystkim utrzymująca 
się przez całe analizowane pięciolecie znacząca przewaga kobiet nad mężczyznami. Stanowiły one 
zwykle ok. 70-75% ogółu, z apogeum przypadającym na rok 2019 (81,1%). Z kolei struktura bezrobocia 
rejestrowanego ze względu na wiek zarejestrowanych osób w analizowanym okresie wykazywała dość 
dużą stabilność – udział grupy najmłodszej oraz najstarszej utrzymywał się na zbliżonym poziomie. 
Analiza wartości wskaźnika, obrazującego udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności 
w wieku produkcyjnym dla gminy Walce (3,1% w 2020 r.) i zestawienie jej z danymi dla powiatu (4,0%) 
oraz regionu (4,2%) pozwala na stwierdzenie o dość korzystnej sytuacji, w jakiej znajdują się 
mieszkańcy i cały lokalny rynek pracy. 

Konsekwencje i wyzwania: 

 W strukturze gospodarczej gminy Walce dominują niewielkie firmy usługowe, co wyróżnia ją względem 
najbliższego otoczenia, na które składają się ośrodki przemysłu chemicznego (Kędzierzyn-Koźle), 
hutniczego (Zdzieszowice) oraz mineralnego (Chorula gm. Gogolin), stanowiące miejsce pracy dla części 
mieszkańców; 

 Pomimo dość korzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy konieczna jest współpraca z powiatem 
krapkowickim i podległymi mu jednostkami w zakresie zapobiegania bezrobociu i aktywizacji osób 
pozostających bez zatrudnienia, szczególnie w kontekście długofalowych skutków pandemii COVID-19; 

 Pod względem atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów gmina Walce traci względem sąsiednich 
jednostek wskutek gorszej dostępności transportowej. Tereny zorganizowanej i skoncentrowanej 
działalności gospodarczej powstają przede wszystkim w Straduni, wykorzystując dostęp do DK45. 
Pożądanym kierunkiem działania dla samorządu jest dalsze wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej oraz 
wspieranie i promocja przedsiębiorczości, nastawionej na działalność handlowa i usługową. 

 Kompleksowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich powinno uwzględniać zwiększanie 
konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz jednoczesne różnicowanie gospodarki lokalnej w kierunku 
działalności pozarolniczej, w szczególności wykorzystującej endogeniczne zasoby i potencjały gminy Walce 
i jej poszczególnych miejscowości. 
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d) stanu i potencjału środowiska naturalnego 

Gmina Walce nie posiada wyróżniających się walorów środowiskowych – w dość monotonnym 
krajobrazie równiny użytkowanej rolniczo wyróżniają się dwa nieco większe kompleksy leśne 
(na zachód od miejscowości Brożec i Kromołów oraz w trójkącie utworzonym przez miejscowości 
Brożec, Kromołów i Grocholub) oraz malownicze starorzecze Odry, na północ od centrum wsi 
Stradunia. Zostało ono objęte ochroną w formie użytku ekologicznego Stara Odra i jest to jedyny obszar 
chroniony na terenie gminy (0,3% powierzchni jednostki). Brak pomników przyrody. 

Za najpoważniejsze wyzwanie w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Walce należy uznać 
zanieczyszczenie powietrza wskutek tzw. „niskiej emisji”, pochodzącej z indywidualnych źródeł ciepła. 
Skala tego zjawiska jest trudna do jednoznacznego zdefiniowania wskutek braku stacji monitorowania 
powietrza (najbliższa znajduje się w Zdzieszowicach) oraz informacji co do liczby i rodzaju kotłów 
(gmina rozpoczęła ich ewidencjonowanie w połowie 2021 r.). Gmina Walce notuje natomiast korzystne 
wyniki w zakresie selektywnej zbiórki odpadów – ich udział w ogólnej masie odpadów zebranych 
w 2020 r. wynosił 52,9%, co jest rezultatem wyższym od powiatowego (42,3%) i regionalnego (39,8%), 
a także jednym z wyższych wśród gmin tła porównawczego. Na terenie jednostki powstaje PSZOK. Poza 
tym, w Walcach uruchomiono stacjonarny Międzygminny Punkt Zbiórki Elektroodpadów. 

Rysunek 4. Odsetek budynków mieszkalnych wybranych jednostek posiadających dostęp do wodociągu w 2020 r. [lewa strona] oraz 
kanalizacji w 2020 r. [prawa strona] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Według danych GUS, przyłącze do sieci wodociągowej na koniec 2020 r. posiadało 94,5% wszystkich 
budynków mieszkalnych w gminie Walce. Rezultat ten był zbliżony do notowanego w skali całego 
powiatu (97,9%) oraz województwa (93,0%). Zgodnie z bardziej aktualną informacją (początek 2022 r.) 
z Urzędu Gminy Walce, w praktyce tylko 1 przysiółek nie ma dostępu do wodociągu. Dane GUS z końca 
2020 r. wskazywały też na braki w zakresie sieci kanalizacyjnej - posiadanie przyłączy sieciowych przez 
76,7% budynków mieszkalnych w gminie, co przewyższało średnie dla powiatu (63,6%) i województwa 
(63,0%). Również w tym przypadku sytuacja uległa korzystanej zmianie – zgodnie z informacją z Urzędu 
Gminy Walce, obecnie niemal cała gmina jest już skanalizowana. Ścieki z terenu gminy odprowadzane 
są do oczyszczalni w Zdzieszowicach. Na koniec 2020 r. dane GUS wskazywały ponadto na brak dostępu 
do sieci gazowej na terenie gminy. Aktualnie trwa proces gazyfikacji, co pozwoli na zlikwidowanie 
ostatniego deficytu w zakresie infrastruktury sieciowej na terenie jednostki. 
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Konsekwencje i wyzwania: 

 Walory środowiskowe gminy Walce nie wyróżniają się spośród innych gmin tego fragmentu Górnego 
Śląska. Możliwe jest wykorzystanie starorzecza Odry na cele wypoczynkowe i rekreacyjne; 

 W przypadku gminy Walce, w zakresie dostępu do infrastruktury sieciowej wyzwaniem staje się nie tyle jej 
rozbudowa, co utrzymywanie wysokiej jakości działania – modernizacja oraz zapobieganie awariom 
i przerwom w funkcjonowaniu; 

 Powstająca nowa sieć gazowa wraz z przyłączami poprawi atrakcyjność osadniczą i inwestycyjną gminy, 
a jednocześnie może wspomóc walkę ze smogiem (proces rezygnacji ze stosowania paliw stałych do 
ogrzewania budynków mieszkalnych); 

 Coraz częstszym problemem, zwłaszcza dotykającym korzystających ze studni przydomowych, są 
okresowe niedobory wody, powodowane wydłużającymi się okresami bezopadowymi. Należy 
przypuszczać, że wskutek zmian klimatycznych susze, zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim, będą 
zdarzać się częściej. Jest to także znaczące zagrożenie dla rolnictwa. Obok rozbudowy i utrzymywania 
sprawności funkcjonowania sieci wodociągowej oraz działań z zakresu retencji, istotne wydaje się 
prowadzenie działań edukacyjnych, dotyczących rozsądnego gospodarowania wodą; 

 Edukacja wydaje się być konieczna także w zakresie poprawy stanu powietrza – tyczy się to zarówno ciągle 
zdarzającego się spalania śmieci w piecach centralnego ogrzewania, jak również zachęt do wymiany 
przestarzałych kotłów na instalacje przyjazne środowisku; 

 Ważnym czynnikiem usprawnienia systemu gospodarowania odpadami w gminie będzie zakończenie 
budowy i uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 

e) zasobów dziedzictwa kulturowego i tzw. oferty spędzania wolnego czasu 

Za prowadzenie i organizowanie oferty kulturalnej w gminie są odpowiedzialne 2 instytucje – Gminny 
Ośrodek Kultury w Walcach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach, posiadająca swoje filie 
w Rozkochowie, Straduni i Brożcu. W strukturach GOK funkcjonuje m.in. kilka zespołów śpiewaczych 
i tanecznych, a także chór i orkiestra dęta. Dużą pracę na polu upowszechniania kultury wykonują także 
koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne. Wydarzenia kulturalne, które są realizowane 
w gminie Walce, to przede wszystkim imprezy kierowane do społeczności lokalnych, nierzadko 
o charakterze amatorskim bądź półamatorskim, jednakże bardzo istotne, zwłaszcza w zakresie 
kultywowania tradycji czy upowszechniania wiedzy historycznej, związanych bezpośrednio z miejscem 
zamieszkania. Najnowszym miejscem na mapie atrakcji kulturalnych gminy Walce jest Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego i Turystycznego w Brożcu, powstałe w murach zabytkowego spichlerza 
z I połowy XIX wieku. W obiekcie, będącym własnością samorządu gminnego, urządzono 
m.in. ekspozycję sprzętu rzemieślniczego i rolniczego (wystawa zabytkowych narzędzi rolniczych, 
gospodarstwa domowego, strojów ludowych), prowadzone są zajęcia edukacyjne, mające na celu 
popularyzację wiedzy o historii i kulturze ludowej Śląska Opolskiego, z uwzględnieniem historii lokalnej 
obszaru gminy Walce, a także wystawy, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Z oferty CDKiT 
korzystają mieszkańcy, jak również turyści i goście. 

Lokalne wpisy do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Opolskiego to głównie obiekty 
architektury sakralnej, dworsko-pałacowej oraz folwarcznej. Łącznie Rejestr obejmuje 14 obiektów 
z terenu gminy Walce (z czego jeden nieistniejący), typowych dla tej części ziemi opolskiej 
i niewyróżniających się swoją rozpoznawalnością na skalę ponadlokalną. Jednocześnie istnieje 
potencjalna możliwość zagospodarowania części z nich, np. zabytkowego chlewu w sąsiedztwie 
wspomnianego CDKiT w Brożcu, na potrzeby kreatywnej, nowoczesnej animacji i edukacji oraz 
stworzenia zaplecza noclegowego-– szansa na poszerzenie oferty, a tym samym wygenerowania ruchu 
turystycznego pomimo niewyróżniających gminę zasobów dziedzictwa kulturowego. 
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Gmina Walce nie posiada wybitnych tradycji sportowych ani wyróżniającej ją pod tym względem 
infrastruktury, przez co jej potencjał w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku należy ocenić jako 
niewielki. Zwraca uwagę brak ścieżek rowerowych na terenie jednostki (0 km na koniec 2020 r. według 
GUS). Wydaje się przy tym, że największy potencjał w zakresie wypoczynku z wykorzystaniem walorów 
przyrody ma rejon użytku ekologicznego Stara Odra w Straduni, czy zabytkowy park w Rozkochowie. 

Konsekwencje i wyzwania: 

 Z racji rozmieszczenia placówek kultury, centrum życia kulturalnego w gminie stanowią przede wszystkim 
miejscowości Walce oraz Brożec. Deficyty w dostępie do kultury mogą ujawniać się nie tyle wskutek braku 
dostępu do instytucji kultury, co poprzez ewentualną niezadowalającą ich działalność. Stąd konieczność jej 
weryfikowania, monitorowania zapotrzebowania zgłaszanego przez potencjalnych odbiorców oraz 
dbałości o odpowiednie wyposażenie i stan infrastruktury; 

 Potencjał CDKiT w Brożcu nie jest w pełni wykorzystany, w tym przez problemy generowane przez 
pandemię COVID-19 – zaplecze infrastrukturalne instytucji predestynuje ją do pełnienia roli ważnego 
ośrodka kulturalnego na skalę ponadlokalną. Jedną z dodatkowych możliwości jego zaktywizowania 
w perspektywie długofalowej jest zagospodarowanie sąsiadującego z nim budynku zabytkowego chlewu, 
np. na zaplecze szkoleniowo-noclegowe; 

 Zasoby materialnego dziedzictwa kulturowego gminy Walce pozostają typowe dla tej części ziemi opolskiej 
i nie wyróżniają się swoją rozpoznawalnością na skalę ponadlokalną. W tej sytuacji zasadne wydaje się 
m.in. eksponowanie posiadanych walorów poprzez włączenie się w projekty o zasięgu międzygminnym, 
integrowanie oferty i wspólna promocja (np. szlaki tematyczne, skupiające obiekty sakralne czy zespoły 
dworsko-pałacowe, imprezy na ich bazie); 

 Ukształtowanie terenu stwarza możliwość do rozwoju sieci ścieżek rowerowych, w tym przeznaczonych 
dla osób o słabszej kondycji i jeżdżących na rowerze rekreacyjnie (np. osoby starsze). 

 

f) poziomu bezpieczeństwa publicznego 

Gminę Walce charakteryzuje wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego, co potwierdzają zarówno 
statystyki dotyczące przestępstw, jak i zdarzeń drogowych. W tym pierwszym przypadku w ostatnich 
3 latach dominowały kradzieże i kradzieże z włamaniem, odnotowywane w liczbie 4-5 rocznie. 
Pozostałe przestępstwa odnotowywano incydentalnie. W zakresie bezpieczeństwa na drogach 
największy problem stanowi wzrastające natężenie ruchu na odcinku DK45, przecinającym centrum 
Straduni. O ile jego struktura utrzymuje się na zbliżonym poziomie, z dominującą rolą samochodów 
osobowych i mikrobusów (niespełna ¾ ogółu pojazdów), o tyle wzrasta średnia dobowa liczba 
pojazdów w ujęciu bezwzględnym – w 2000 r. odcinek DK45 Większyce – Krapkowice pokonywało 
średnio 4 613 pojazdy na dobę, w 2020 r. już 6 764. Drogi lokalne wykorzystywane są ponadto jako 
objazd dla samochodów osobowych i ciężarowych w przypadku zatorów na głównych ciągach 
komunikacyjnych (co przy braku ich dostosowania do takiej intensywności ruchu i tonażu pojazdów 
prowadzi dodatkowo do pogorszenia stanu infrastruktury). 

Gmina Walce znajduje się w obszarze operacyjnym Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. 
Także w Krapkowicach, przy tamtejszym Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., stacjonują dwa 
zespoły ratownictwa medycznego – w praktyce oznacza to dojazd do miejsca interwencji trwający do 
kilkunastu minut. Najbliżej położony szpitalny oddział ratunkowy znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu – 
pacjenci w nagłych przypadkach trafiają tam bądź do Krapkowic, w zależności od charakteru udzielanej 
pomocy. 

Jedynymi organizacjami z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działającymi na terenie gminy, są 
ochotnicze straże pożarne. Funkcjonuje ich 8 (jedynym sołectwem pozbawionym jednostki OSP są 
Ćwiercie), z czego OSP Stradunia zaliczona do KSR-G. Statystyka z ostatnich trzech lat wskazuje, że do 
zagrożeń miejscowych oraz pożarów najczęściej dysponowane są OSP Stradunia oraz OSP Walce. 
Niezależnie od roli, jaką OSP pełnią w zakresie zapewniania bezpieczeństwa publicznego, istotna jest 
także ich funkcja kulturotwórcza i integracyjna, zwłaszcza w obrębie poszczególnych sołectw. 
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Wykres 3. Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na odcinku DK45 Większyce - Krapkowice w okresie 2000-2020  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA 

Gmina Walce narażona jest na zagrożenia naturalne związane z występowaniem ekstremalnych zjawisk 
pogodowych – huraganowych wiatrów oraz deszczy, zarówno tych nawalnych (powodujących 
miejscowe podtopienia), jak i długotrwałych (powodzie). Według PGW „Wody Polskie” obszarem 
o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi przekraczającym 1% jest północna część miejscowości 
Stradunia – głównie pola uprawne i łąki w rejonie starorzecza Odry, choć na obszarze zagrożonym 
znajduje się część zabudowy mieszkalnej tej miejscowości. 

Konsekwencje i wyzwania: 

 Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego w gminie Walce stanowi niezaprzeczalny atut jednostki, 
konieczne jest zatem jego utrzymywanie, m.in. za sprawą inwestycji infrastrukturalnych (głównie 
w zakresie infrastruktury drogowej), jak i działań miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji; 

 Modernizacja i rozbudowa głównych ciągów komunikacyjnych w jednostce – drogi krajowej oraz dróg 
powiatowych – leży poza kompetencjami oraz możliwościami finansowymi samorządu gminnego. 
Konieczna jest jednak aktywność na tym polu, obejmująca m.in. lobbowanie czy współpracę (także 
finansową) z właściwymi właścicielami i zarządcami dróg; 

 Szczególnie istotne jest współdziałanie z samorządem powiatowym w zakresie poprawy jakości 
infrastruktury i zapewnienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych, tym bardziej, że skupiają one na 
sobie niemal cały ruch w obrębie gminy, zwłaszcza na osi Krapkowice – Walce – Kędzierzyn-Koźle; 

 Zagrożenia naturalne w gminie Walce w dużej mierze warunkowane są występowaniem ekstremalnych 
zjawisk pogodowych (podtopienia, zalania, huraganowe wiatry), wskutek zmian klimatycznych 
zdarzających się coraz częściej. Sporej części z nich można zapobiec – tym bardziej, że wiele rozwiązań, jak 
chociażby dbałość o drożność rowów i przepustów czy utrzymywanie magazynów ze sprzętem 
przeciwpowodziowym, jest relatywnie niskonakładowych; 

 Jednostki OSP, niezależnie od ich kulturotwórczej roli, stanowią ważne ogniwo w systemie zabezpieczenia 
mieszkańców gminy oraz ich mienia. Z racji zdiagnozowanych zagrożeń konieczne jest utrzymywanie 
wysokiej sprawności bojowej tych jednostek, m.in. poprzez doposażenie sprzętowe. 
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g) polityki społecznej 

Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach wynika, że okres 2016-2020 przyniósł spadek liczby 
osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (-54 osoby, -43%). W zbiorowości tej 
zwraca uwagę malejący na przestrzeni analizowanego pięciolecia odsetek osób poniżej 18 roku życia, 
wzrósł natomiast odsetek mężczyzn powyżej 65 roku życia, którzy korzystają ze świadczeń pomocy 
społecznej (16,7% ogółu wobec 7,9% w 2016 r.). Innym niepokojącym zjawiskiem jest utrzymujący się 
przez cały okres 2016-2020 wysoki odsetek osób, które korzystały z pomocy społecznej długotrwale, 
tj. powyżej 1 roku – wartości parametru wahały się pomiędzy 61,1% a 73,8%. 

Wykres 4. Liczba osób i rodzin korzystających z wsparcia społecznego w gminie Walce w latach 2016-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS Walce 

Analiza powodów udzielania świadczeń pomocy społecznej w gminie Walce wskazuje, że w 2020 r. 
wiodącym problemem społecznym była „długotrwała lub ciężka choroba”. Z tego tytułu przyznano 
37,6% wszystkich świadczeń. Zwraca uwagę wyraźna przewaga tej kategorii nad innymi, w stosunku 
do roku 2016, kiedy struktura była znacznie bardziej spłaszczona. Można przypuszczać, że zmniejszenie 
się odsetka świadczeń przypadających na takie przyczyny jak „ubóstwo” czy „bezrobocie” wiązało się 
z ogólną poprawą kondycji ekonomicznej kraju oraz wprowadzeniem szeregu programów wsparcia, na 
czele z „Rodzina 500+”. 

Porównanie sytuacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami umożliwia wskaźnik obrazujący liczbę 
beneficjentów pomocy społecznej w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców, publikowany przez GUS. 
Wartość odnotowana w 2020 r. dla gminy Walce, wynosząca 196 beneficjentów, była jedną z niższych 
spośród wszystkich jednostek tła porównawczego. Zwraca przede wszystkim uwagę różnica pomiędzy 
tą wartością a średnią notowaną dla całego województwa (362 osoby) oraz powiatu krapkowickiego 
(319 osób), co prawdopodobnie wiąże się ze statusem ekonomicznym mieszkańców gminy. 

Jedyną placówką ochrony zdrowia na terenie analizowanej jednostki, utrzymywaną przez samorząd 
gminy, jest Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach. Podmiot świadczy usługi w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób 
o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ofertę te uzupełniają prywatne gabinety lekarskie, zarówno 
położone w gminie, jak i w nieodległych ośrodkach miejskich (głównie Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle). 
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Konsekwencje i wyzwania: 

 Dane statystyczne wskazują na korzystną sytuację w zakresie zapotrzebowania na pomoc społeczną 
w gminie. Wiąże się ono przede wszystkim z zaistnieniem zdarzeń losowych, a spadek odsetka świadczeń 
udzielanych z tytułu bezrobocia czy ubóstwa wydają się potwierdzać zaistniałą w ostatnich latach poprawę 
sytuacji ekonomicznej mieszkańców gminy; 

 Z danych nie wynika póki co zwiększone zapotrzebowanie na wsparcie z tytułu negatywnych skutków 
pandemii koronawirusa, nie można jednak wykluczyć, że takie zapotrzebowanie się pojawi. Nawet 
ewentualne wygaśnięcie pandemii w najbliższych miesiącach nie spowoduje oddalenia zagrożenia 
(gospodarka zwykle reaguje na takie zjawiska z opóźnieniem). Można zatem zakładać, że w najbliższym 
czasie, poza „standardowym” zestawem problemów społecznych, samorząd gminny czeka szereg wyzwań 
związanych z łagodzeniem gospodarczych i społecznych skutków pandemii; 

 Pogłębionych analiz, zmierzających do określenia przyczyn i dobrania najskuteczniejszych mechanizmów 
naprawczych, wymaga zjawisko dość wysokiego odsetka korzystających z pomocy społecznej długotrwale, 
zarówno w odniesieniu do pojedynczych osób, jak i całych rodzin; 

 Duże wyzwanie w zakresie pomocy społecznej wiąże się z wskazanymi wcześniej zmianami w strukturze 
demograficznej jednostki – w najbliższych latach liczba osób starszych i chorych, a zatem wymagających 
rozmaitych form wsparcia będzie rosnąć. Należy przez to rozumieć nie tylko działania typowe dla ośrodków 
pomocy społecznej, ale także wszelkie formy aktywizacji, budowania oferty spędzania czasu wolnego, 
przeciwdziałania wykluczeniu, animacji poprzez kulturę itd.; 

 Zmiany w strukturze demograficznej wymuszają także dodatkowe działania w obszarze ochrony zdrowia. 
Poza standardowymi działaniami, zapewniającymi odpowiednie wyposażenie infrastrukturalne 
i sprzętowe placówek systemu opieki zdrowotnej, należy położyć nacisk na zapewnienie i podnoszenie 
kwalifikacji kadr medycznych oraz dostosowanie usług do zapotrzebowania i podniesienie ich dostępności. 

 

h) edukacji i wychowania 

Sieć publicznych przedszkoli w gminie Walce jest dość rozbudowana – tworzą ją dwa przedszkola 
(Walce, Brożec), w strukturach których funkcjonują dodatkowo cztery oddziały zamiejscowe. Łącznie, 
placówki przedszkolne dostępne są w 5 z 9 miejscowości gminy Walce. W ostatnich pięciu latach liczba 
dzieci, uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy, wzrosła – rok szkolny 2020/2021 rozpoczęło 
209 dzieci, wobec 181 przed pięcioma laty. Największy ich odsetek uczęszcza do placówek (przedszkole 
i oddział zamiejscowy) w Walcach – blisko 48% ogółu. Zestawienie nakładów przeznaczanych na 
funkcjonowanie przedszkoli z liczbą uczęszczających do nich dzieci, pomimo niedoskonałości takich 
wyliczeń (różnice pomiędzy rokiem szkolnym a budżetowym), wskazuje na rosnącą kwotę nakładów 
przypadającą na jedno dziecko w przypadku obydwu przedszkoli w ostatnim pięcioleciu, przy czym 
wzrost ten ma zbliżoną dynamikę. 

Sieć placówek edukacyjnych szczebla podstawowego w gminie Walce tworzą trzy szkoły: Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Walcach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu, Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa w Straduni. Organem prowadzącym dla dwóch pierwszych placówek jest samorząd 
gminny, szkołę w Straduni prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia. Okres pomiędzy latami 
szkolnymi 2016/2017 a 2020/2021 odznaczał się ciągłym wzrostem liczby uczniów w szkołach 
podstawowych, z 267 do 386 pomiędzy skrajnymi datami. Największy odsetek uczniów skupia, 
podobnie jak w przypadku przedszkoli, szkoła w Walcach – uczęszczało do niej nieco ponad 60% 
wszystkich uczniów kształcących się w szkołach z terenu jednostki. Podobnie jak w przypadku placówek 
przedszkolnych, zestawienie kwoty nakładów na utrzymanie szkół z liczbą uczniów daje przybliżony 
obraz poziomu wydatków w przeliczeniu na jednego ucznia. Ten w ostatnich kilku latach wykazuje 
tendencję wzrostową w przypadku każdej ze szkół – najmniejszą wartość, przypuszczalnie wskutek 
liczby uczniów, notuje SP Walce. 
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Rysunek 5. Rozmieszczenie placówek przedszkolnych, szkolnych oraz obwody szkolne w gminie Walce w 2021 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Walce 

Poziom nauczania w szkołach podstawowych gminy Walce, mierzony rezultatami ogólnopolskiego 
egzaminu ósmoklasisty, w zestawieniu z jednostkami tła porównawczego należy ocenić jako wysoki. 
Uczniowie z terenu gminy osiągają zwykle lepsze wyniki od swoich rówieśników z gmin tła 
porównawczego, a także od średniej powiatowej i wojewódzkiej. Przyczyn nieco gorszych rezultatów 
w wynikach za rok 2021 można doszukiwać się w konieczności przejścia w tryb nauki zdalnej. 

Tabela 1. Średnie procentowe wyniki uczniów wybranych jednostek z egzaminu ósmoklasisty (j. polski, matematyka, j. angielski) w 
latach 2019-2021 

 język polski matematyka język angielski 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

województwo opolskie 60,8 60,0 58 43,5 44,7 45 58,5 54,0 66 

powiat krapkowicki 66,7 63,4 60 44,7 45,3 47 61,4 54,8 66 

Strzeleczki 65,5 69,0 60 38,8 46,1 48 62,5 61,5 74 

Walce 70,6 59,2 61 49,8 47,0 42 63,0 64,4 63 

Tułowice 62,5 55,7 58 43,5 40,3 41 56,9 52,4 64 

Izbicko 58,8 57,4 56 45,2 47,2 39 50,4 53,4 58 

Reńska Wieś 63,4 60,6 53 44,5 46,4 47 58,3 56,9 65 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE Wrocław 

Konsekwencje i wyzwania: 

 Dostęp do edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym jest jednym z ważniejszych czynników, 
wpływających na atrakcyjność osadniczą jednostki. W przypadku gminy Walce należy ocenić go jako 
zadowalający; 

 Ważną kwestią jest poziom nauczania – ten, co sugerują wyniki z egzaminu ósmoklasisty, jest dość wysoki. 
Uczniowie ze szkół w gminie Walce zwykle osiągają rezultaty lepsze od ich rówieśników w gminach 
porównywanych, a także od średniej powiatowej i wojewódzkiej. Nieco gorsze wyniki w roku 2021 mogą 
wskazywać na trudności w prowadzeniu edukacji w trybie zdalnym. Sytuacja taka potwierdza znaczenie 
bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem, ale i wymusza podjęcie działań zmierzających do 
zapewnienia wysokiego poziomu edukacji na wypadek wystąpienia zjawisk ekstremalnych; 

 Sieć przedszkoli i szkół w gminie Walce aktualnie odpowiada potrzebom, a w ostatnim pięcioleciu liczba 
dzieci i uczniów wzrosła. Mimo to, zdiagnozowana sytuacja demograficzna może w przyszłości 
spowodować konieczność racjonalizacji sieci placówek, włącznie z modyfikacją statusu czy likwidacją 
niektórych z nich; 
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 W kontekście funkcjonowania szkół i przedszkoli w gminie Walce znaczenie ma także odległość od 
sąsiednich ośrodków miejskich – Krapkowic, Kędzierzyna-Koźla, Głogówka czy Gogolina – dla wielu 
rodziców tamtejsze placówki mogą być bardziej atrakcyjne (ze względu na poziom nauczania, wyposażenie 
czy ofertę zajęć pozalekcyjnych), a odwożenie dzieci do szkoły może być połączone z dojazdami do pracy; 

 Jednym z warunków posiadania atrakcyjnej oferty edukacyjnej jest ponoszenie nakładów na utrzymanie 
infrastruktury szkolnej w odpowiednim stanie – tyczy się to zarówno samych budynków szkół i ich 
wyposażenia, jak również infrastruktury przyszkolnej i okołoszkolnej, ułatwiającej codzienne 
funkcjonowanie (jak chociażby parkingi typu „pocałuj i jedź”). 

 

i) kapitału społecznego 

Według stanu na początek 2022 r., w Krajowym Rejestrze Sądowym figuruje 16 podmiotów – 
stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych, zarejestrowanych na terenie gminy Walce. 
Najliczniejszą ich reprezentację stanowią ochotnicze straże pożarne (50% ogółu), wyróżniają się także 
stowarzyszenia na rzecz rozwoju poszczególnych wsi. Wartość wskaźnika liczby fundacji, stowarzyszeń 
i organizacji społecznych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w 2020 r. w gminie Walce wynosiła 3,16 
podmiotu, niżej niż w przypadku średniej wojewódzkiej (3,89) oraz powiatowej (3,47). Należy pamiętać 
jednak, że wskaźnik – mimo poddania go analizie – jest dość zawodny. Liczba formalnie istniejących 
organizacji nie przekłada się bowiem na aktywność oraz sprawność ich działania. W przypadku gminy 
Walce zwraca uwagę duża aktywność inicjatyw i organizacji seniorskich, kobiecych, sołeckich, 
sportowych, zrzeszających przedstawicieli mniejszości niemieckiej. 

Pod względem liczby użytkowników obserwujących oficjalne profile samorządów na popularnym 
portalu społecznościowym Facebook, gmina Walce prezentuje się dość korzystnie, zwłaszcza 
w zestawieniu z jednostkami tła porównawczego. Analizowana jednostka posiadała najwyższą liczbę 
użytkowników obserwujących własny profil zarówno w ujęciu bezwzględnym (2 562 użytkowników wg 
stanu na 12 grudnia 2021 r.), jak też w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców.  

Wykres 5. Liczba obserwujących oficjalne profile jednostek porównywanych w serwisie Facebook (stan na 12 grudnia 2021 r.) 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Analiza frekwencji wyborczej w wybranych głosowaniach z okresu 2014-2020 uwidacznia z kolei dość 
niski poziom zainteresowania mieszkańców gminy Walce wyborami. Do urn udawało się zwykle mniej 
uprawnionych niż w przypadku powiatu oraz województwa (w odniesieniu do którego różnice we 
frekwencji sięgały nawet kilkunastu punktów procentowych), a większe zainteresowanie budziły 
wybory samorządowe niż ogólnopolskie. Ostatnie z analizowanych głosowań, na urząd Prezydenta RP 
w 2020 r. (II tura), zgromadziło 49,39% uprawnionych. 

Konsekwencje i wyzwania: 

 Poziom partycypacji społecznej w gminie Walce należy ocenić niejednoznacznie – niskim wartościom 
wskaźników oraz frekwencji wyborczej przeciwstawione jest dostrzegalne zaangażowanie mieszkańców 
w życie gminy. To właśnie sprawy związane z szeroko pojętym funkcjonowaniem i rozwojem najbliższego 
otoczenia skupiają największe zainteresowanie; 

 Analiza danych potwierdza istotną rolę, jaką w życiu społeczności lokalnych pełnią ochotnicze straże 
pożarne, niezależnie od ich podstawowych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
publicznego; 

 W podtrzymywaniu kontaktu na linii administracja publiczna – obywatel duże znaczenie w gminie Walce 
wydaje się mieć Internet, w tym media społecznościowe. Umiejętne korzystanie z tego medium może być 
najskuteczniejszym sposobem dotarcia do ludzi młodych, a w konsekwencji do podniesienia poziomu 
partycypacji społecznej. Jednocześnie ważne jest wykorzystywanie również tradycyjnych form komunikacji 
(spotkania, gazeta, tablice ogłoszeń itp.), które preferowane są w szczególności przez starszych 
mieszkańców. 

 

j) sytuacji finansowej gminy 

W 2020 r. dochody gminy Walce wynosiły nieco ponad 27,5 mln zł, o niewiele ponad 9 mln zł więcej 
niż w roku 2017. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochód wyniósł 5 106,32 zł, co stanowiło jeden 
z niższych rezultatów na tle porównawczym, odstający także od średniej dla gmin powiatu (5 526,03 
zł) oraz regionu (5 760,86 zł). Struktura dochodów gminy Walce jest dość zrównoważona, 
z dominującym udziałem dochodów własnych. W 2020 r. stanowiły one 38,6% ogółu, o 3,7 punktu 
procentowego więcej niż w roku 2017. Należy przy tym podkreślić, że dochody własne stanowią 
kategorię dominującą w budżetach gmin tła porównawczego za rok 2020. 

Rysunek 6. Dochody i wydatki budżetów gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca i procentowa zmiana tej wartości w roku 2020 w 
stosunku do 2017 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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W 2020 r. z budżetu gminy Walce wydano blisko 24 mln zł, co stanowiło kwotę o 6,56 mln zł (37,6%) 
wyższą niż w roku 2017. Poziom wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2020 r. wyniósł 4 442,32 
zł, znacząco odstając od średniej dla gmin w powiecie krapkowickim (5 140,84 zł) oraz województwie 
opolskim (5 513,07 zł). Wśród jednostek porównywanych wartość odnotowana w gminie Walce była 
jedną z najniższych. W strukturze wydatków z budżetu gminy Walce, poza kategorią „Rodzina”, 
w której klasyfikowane są transfery z tytułu programu „Rodzina 500+”, dominuje pozycja „Oświata 
i wychowanie”. Nakłady ponoszone na szeroko pojęte funkcjonowanie szkół i przedszkoli w gminie 
w 2020 r. stanowiły 31,7% ogółu. Struktura ta nie różniła się znacząco od jednostek porównywanych – 
dla każdej z nich największe obciążenie stanowią zadania z zakresu oświaty i wychowania. 

Wykres 6: Struktura dochodów gminy Walce w latach 2017-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Konsekwencje i wyzwania: 

 Gospodarka finansowa gminy Walce jest dość uporządkowana – zwraca uwagę przede wszystkim wysoki 
odsetek dochodów własnych w strukturze dochodów oraz nadwyżka dochodów nad wydatkami, 
wypracowana w 2020 r. Konieczna jest kontynuacja zrównoważonej polityki finansowej, z szukaniem 
źródła nowych dochodów i optymalizacją kosztów włącznie; 

 Pomijając dział „Rodzina”, związany z transferami w ramach programu „Rodzina 500+”, największym 
obciążeniem dla budżetu gminnego jest funkcjonowanie placówek oświatowych – szkół i przedszkoli. 
Kwestia ta winna być przedmiotem szczególnej uwagi, z działaniami optymalizacyjnymi włącznie; 

 Konieczne jest utrzymanie i poprawa sprawności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym ramach 
nowej perspektywy finansowej UE (2021-2027), z jednoczesnym racjonalnym doborem inwestycji; 

 Dla wykorzystania potencjału płynącego z zaangażowania społecznego należy rozważyć rozwój 
i upowszechnienie mechanizmów partycypacyjnych w wydatkowaniu części środków gminnych.  
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ANALIZA STRATEGICZNA (SWOT) GMINY WALCE 

Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnostycznych. Służy porządkowaniu 
informacji, dokonywaniu oceny zasobów i czynników zewnętrznych, ułatwia też identyfikację wyzwań 
i określenie priorytetów rozwoju. W najbardziej podstawowym ujęciu, polega na grupowaniu 
czynników odnoszących się do polityki rozwoju na cztery kategorie, nazwane z j. ang.: strengths – 
mocne strony, weaknesses – słabe strony, opportunities – szanse i threats – zagrożenia.  

Tabela 2. Wyniki analizy SWOT dla gminy Walce 

Silne strony, potencjały konkurencyjne Słabe strony, bariery rozwojowe 

 Położenie w niewielkiej odległości od miast – 
ośrodków przemysłowych o znaczeniu 
ponadregionalnym (Kędzierzyn-Koźle, 
Zdzieszowice, Krapkowice, Gogolin) – dostępność 
do atrakcyjnych, dobrze płatnych miejsc pracy 
i potencjał do „sypialnianej” roli gminy; 

 Bezpośredni dostęp do DK45, sąsiedztwo dróg 
kategorii wojewódzkiej i krajowej wraz z niewielką 
odległością do autostrady A4 – położenie na 
obrzeżach obszaru oddziaływania osi 
komunikacyjnej i transportowej wschód-zachód, 
wpływające na atrakcyjność osadniczą 
i inwestycyjną gminy; 

 Rozwijające się, w tym w oparciu o współpracę 
lokalnego środowiska samorządowego z biznesem, 
usługi transportowe, zwiększające mobilność 
mieszkańców; 

 Rozwijające się tereny zorganizowanej 
i skoncentrowanej działalności gospodarczej na 
terenie gminy (głównie w miejscowościach Walce 
i Stradunia) – nowe miejsca pracy i szansa na 
wzmocnienie budżetu lokalnego; 

 Tradycje rolnicze lokalnej gospodarki, 
sprzyjające powstawaniu i rozwijaniu inicjatyw 
dostosowanych do aktualnych warunków 
ekonomicznych, np. upraw towarowych; 

 Korzystna sytuacja na lokalnym rynku pracy – 
wysoki status ekonomiczny sporej części 
mieszkańców, niskie wskaźniki bezrobocia (w tym 
w odniesieniu do grup problemowych), znikomy 
odsetek świadczeń pomocy społecznej udzielanych 
z uwagi na brak pracy; 

 Wysoki stopień pokrycia obszaru gminy 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, zadowalający poziom dostępności 
do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej oraz 
uporządkowana gospodarka odpadami – czynniki 
zwiększające atrakcyjność osadniczą i inwestycyjną 
jednostki; 

 Ukształtowanie terenu skutkujące brakiem 
zagrożenia osuwiskowego, powodziowego na 
większej części obszaru gminy, jednocześnie wespół 
ze zwartą strukturą osadniczą poszczególnych 
miejscowości zapewniające relatywnie niższe 

 Utrudnienia w zewnętrznej dostępności 
komunikacyjnej (w szczególności brak mostu na 
Odrze oraz obwodnicy Krapkowic) – bariera 
inwestycyjna, negatywny wpływ na atrakcyjność 
osadniczą; 

 Zły stan dróg powiatowych na terenie gminy – 
obniżenie poziomu bezpieczeństwa oraz 
atrakcyjności gminy dla mieszkańców i biznesu; 

 Przebieg DK45 przez centrum miejscowości 
Stradunia – występowanie uciążliwości związanych 
z dużym natężeniem ruchu samochodowego, na 
czele z drganiami, hałasem, emisją spalin oraz 
zagrożeniem dla pieszych i rowerzystów; 

 Wysoki poziom zagrożenia powodziowego 
w rejonie wsi Stradunia – czynnik ryzyka dla życia 
i zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwa ich 
mienia; 

 Znikomy stopień przystosowania zbiorowego 
transportu publicznego do osób o specjalnych 
potrzebach (starsi, chorzy, niepełnosprawni) oraz 
utrudnienia w dostępności komunikacyjnej w dni 
wolne od pracy; 

 Brak zabytków o rozpoznawalności ponadlokalnej 
oraz znaczących atrakcji przyrodniczych, przy 
jednoczesnej „konkurencji” gmin tej części Górnego 
Śląska – niski potencjał do rozwoju jednostki 
w oparciu o ruch turystyczny; 

 Współistnienie dwóch skrajnie niekorzystnych 
zjawisk demograficznych – spadku liczby ludności 
oraz starzenia się społeczeństwa gminy – 
skutkujących pogarszaniem się sytuacji 
demograficznej jednostki, a także pesymistyczne 
prognozy w tym zakresie w perspektywie najbliższej 
dekady; 

 Silnie zarysowane zjawisko ubytku ludności 
powodowane migracjami do większych ośrodków 
miejskich (Opole, Wrocław, konurbacja 
górnośląska) lub za granicę – zaburzenie struktury 
demograficznej (utrata ludzi młodych, wchodzących 
w wiek produkcyjny) i społecznej jednostki; 

 Niska aktywność lokalnego rynku mieszkaniowego 
– działki wykupywane pod przyszłe, nieokreślone 
czasowo inwestycje, pozostające latami bez 
zagospodarowania;  
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koszty budowy i eksploatacji infrastruktury 
sieciowej oraz komunikacyjnej; 

 Korzystna struktura demograficzna gminy na tle 
regionu, powiatu i gmin porównywanych; 

 Bogactwo tematyczne zasobów niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego (tradycje rolnicze wsi 
opolskiej, mniejszość niemiecka itp.) oraz potencjał 
infrastrukturalny instytucji kultury, na czele z 
Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Turystycznego 
w Brożcu, umożliwiające tworzenie kompleksowej 
oferty krajoznawczej, etnograficznej, edukacyjnej, 
animacyjnej itp., w tym adresowanej do osób spoza 
gminy; 

 Działalność organizacji społecznych 
i pozarządowych (stowarzyszenia, OSP, KGW itp.), 
aktywna współpraca z gminą oraz znaczący 
potencjał lokalnych środowisk kulturalnych 
i artystycznych w zakresie tworzenia 
i upowszechniania tradycji, kultury i historii 
Górnego Śląska – współpraca przy tworzeniu oferty 
kulturalnej, turystycznej i obywatelskiej; 

 Duży udział populacji deklarującej narodowość 
niemiecką – ułatwienie w kontaktach 
gospodarczych z Republiką Federalną Niemiec, 
dodatni wpływ na atrakcyjność inwestycyjną 
jednostki, znajomość języka niemieckiego 
ułatwiająca znalezienie zatrudnienia; 

 Pozytywnie oceniana polityka informacyjno-
konsultacyjna na linii samorząd – społeczność 
lokalna, jako baza dla wypracowywania i wdrażania 
nowych instrumentów i rozwiązań rozwojowych; 

 Dobra dostępność do placówek przedszkolnych 
i wysoki poziom nauczania w szkołach 
podstawowych w gminie – determinanta wysokiego 
poziomu kapitału ludzkiego, wpływająca na 
atrakcyjność osadniczą gminy, w przyszłości 
mogąca skutkować przywiązaniem do miejsca 
zamieszkania wśród najmłodszych mieszkańców 
gminy; 

 Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego 
(incydentalny charakter poważniejszych 
przestępstw) i wolniejsze tempo życia, zgodnie 
z filozofią „slow life” – potencjał w kształtowaniu 
oferty dla osób uciekających od wielkomiejskiego 
zgiełku z jednoczesnym dobrym dostępem do usług 
publicznych; 

 Uporządkowana gospodarka finansowa 
z relatywnie wysokim i rosnącym 
udziałem dochodów własnych w strukturze 
dochodów budżetu samorządu – potencjał 
w zakresie prowadzenia inwestycji i działań 
prorozwojowych. 

 Utrudniony dostęp do usług wyższego rzędu (m.in. 
specjalistycznych medycznych, kulturalnych), 
związany z koniecznością dojazdów do większych 
ośrodków miejskich – zjawisko negatywne 
w szczególności dla osób nieposiadających 
własnych środków transportu, w tym starszych, 
chorych; 

 Zły stan powietrza warunkowany „niską emisją” 
w sezonie jesienno-zimowym oraz niewielką 
odległością od zakładów przemysłowych o wysokiej 
uciążliwości dla środowiska (zakłady chemiczne 
w Kędzierzynie-Koźlu, koksownia 
w Zdzieszowicach). 
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Szanse Zagrożenia 

 Podniesienie atrakcyjności osadniczej 
i inwestycyjnej wskutek poprawy dostępności 
komunikacyjnej gminy dzięki realizacji inwestycji na 
drogach kategorii powiatowej, wojewódzkiej 
i krajowej, w tym poza granicami jednostki – 
m.in. usprawnienie dojazdu do Zdzieszowic 
(z szerszym wykorzystaniem transportu kolejowego 
– stacja Zdzieszowice jako punkt przesiadkowy) oraz 
autostrady A4; 

 Potencjał pogłębiania się procesów współpracy, w 
szczególności z wykorzystaniem możliwości 
wynikających z partnerstwa polsko-niemieckiego 
(nowe instrumenty i platformy służące pogłębianiu 
współpracy, dedykowane fundusze itp.); 

 Dostępność funduszy unijnych, międzynarodowych 
i krajowych oraz nowych instrumentów 
finansowania na realizację szerokiego, 
zintegrowanego wachlarza kosztochłonnych 
projektów; 

 Programy rządowe i systemy finansowe 
ukierunkowane na politykę prorodzinną, ofertę dla 
młodzieży i młodych dorosłych, kompleksową 
politykę senioralną i społeczną; 

 Zainteresowanie zdrowym i aktywnym trybem życia 
oraz trend rosnącej popularności turystyki 
rekreacyjnej i wypoczynkowej w otoczeniu natury 
(budowa oferty czasu wolnego oraz wizerunku 
gminy zgodnie z filozofią „slow life”); 

 Wykorzystanie potencjału zasobów 
niematerialnych i infrastrukturalnych (np. Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego i Turystycznego w Brożcu 
wraz z zagospodarowaniem sąsiedniego budynku 
zabytkowego chlewu i rewitalizacją parku 
w Rozkochowie) w zakresie udostępniania 
i kreatywnej, nowoczesnej animacji i edukacji – 
szansa w kierunku wygenerowania ruchu 
turystycznego pomimo niewyróżniających gminę 
zasobów dziedzictwa kulturowego; 

 Polityczny i społeczny priorytet związany z ochroną 
środowiska oraz ograniczaniem zmian klimatu 
i adaptacją do nich, dostęp do wiedzy 
i sprawdzonych rozwiązań, dostępność środków 
finansowych; 

 Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, 
skutkujący wzrostem partycypacji społecznej oraz 
możliwościami pracy zdalnej, wpływającymi na 
zacieranie się różnic w atrakcyjności rynku pracy 
pomiędzy dużymi miastami a oddalonymi od takich 
ośrodków gminami wiejskimi. 

 Brak bezpośredniego wpływu samorządu gminnego 
na jakość części dróg przebiegających przez jej 
teren, utrudniona współpraca z innymi 
właścicielami i zarządcami dróg, wykorzystywanie 
dróg lokalnych jako objazdowych dla samochodów 
osobowych i ciężarowych w przypadku zatorów na 
głównych ciągach komunikacyjnych, przy braku ich 
dostosowania do takiej intensywności ruchu 
i tonażu pojazdów, prowadzące do dalszego 
pogorszenia stanu infrastruktury; 

 Wzmocnienie się tendencji migracji do większych 
ośrodków miejskich i zagranicznych, oraz 
przechwytywanie powracających z migracji 
zarobkowej przez gminy o wyższej atrakcyjności 
osadniczej – w konsekwencji odpływ kapitału 
ludzkiego, ubożenie kapitału społecznego i odpływ 
płatników podatków stanowiących o budżecie 
lokalnym oraz możliwościach rozwojowych; 

 Ryzyka związane ze zmianami klimatu – 
występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych 
(np. deszcze nawalne, długookresowe susze) oraz 
konieczność ponoszenia kosztów przeciwdziałania 
ich zagrożeniom i skutkom – istotne w szczególności 
w odniesieniu do działalności rolniczej; 

 Niska jakość polityki centralnej i stanowionego 
prawa oraz utrwalająca się biurokracja – brak 
wzorca prowadzenia długofalowej i profesjonalnej 
polityki rozwoju, nieporządek prawny oraz rosnące 
koszty realizacji zadań publicznych przez jednostki 
samorządu terytorialnego przy jednoczesnym braku 
rekompensat; 

 Rosnące koszty utrzymania i eksploatacji 
infrastruktury sieciowej oraz usług komunalnych 
(w tym przedszkoli i szkół podstawowych), 
skorelowane z ubytkiem liczby ludności; 

 Ryzyko wyhamowania poziomu inwestycji oraz 
rozwoju gminy ze względu na kryzys gospodarczy, 
inflację i skalę zmian w systemie finansów 
publicznych w odniesieniu do jednostek samorządu 
terytorialnego; 

 Niepewna sytuacja na lokalnych rynkach pracy 
wskutek społeczno-gospodarczych skutków 
pandemii koronawirusa oraz regulacji prawnych 
wprowadzanych na szczeblu centralnym; 

 Korelacja występujących w skali całego kraju, 
pogłębiających się trudności w dostępie do 
podstawowych i specjalistycznych usług 
medycznych i opiekuńczych z procesem starzenia 
się społeczeństwa gminy i wzrostem 
zapotrzebowania na takie usługi; 

 Zmniejszenie subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego na nauczanie języka 
mniejszości narodowych i etnicznych. 

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

WIZJA ROZWOJU 

Wizja rozwoju stanowi projekcję, opis pożądanego stanu gminy Walce w perspektywie roku 2030. 
Określa stan docelowy, do którego dążyć będą władze samorządowe i wszyscy zaangażowani 
partnerzy. Wskazuje ona zasadniczy kierunek wspólnie podejmowanych interwencji. 

 

 

Walce to gmina spokojnego i dobrego życia, przestrzeń trwałego i zrównoważonego rozwoju, 
z wysokim potencjałem kapitału ludzkiego i społecznego, konkurencyjną gospodarką, bazującą na 
zasobach lokalnych, tradycji i przedsiębiorczości mieszkańców, zdrowym i bezpiecznym 
środowiskiem oraz atrakcyjną ofertą spędzania czasu wolnego, w której szczególne miejsce zajmuje 
rozbudowane Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Turystycznego. 

Gmina zapewnia swoim coraz liczniejszym mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości usług 
publicznych, nowoczesnych technologii oraz innych udogodnień cywilizacyjnych, stawiając 
jednocześnie na działania prospołeczne i prośrodowiskowe, dbając o zachowanie niepowtarzalnego 
charakteru każdej z miejscowości oraz pielęgnowanie spuścizny i kultury lokalnej. 

Gmina Walce opiera swoje procesy rozwojowe na aktywności samorządu, szerokiej współpracy 
w różnej skali oraz aktywności i partycypacji mieszkańców, pozostając stale otwartą na nowe 
inicjatywy i inwestycje. 

 

MISJA 

Misja wskazuje naczelny cel polityki rozwoju gminy Walce, wokół którego powinny koncentrować się 
działania władz samorządowych i wszystkich zaangażowanych partnerów. Stanowi przesłanie, będące 
podstawą i określeniem kierunku współpracy na szczeblu lokalnym. 

Chcemy wspólnie kreować rozwój, który trwale równoważy interesy społeczne, gospodarcze, 
przestrzenne i środowiskowe, dzięki czemu gmina Walce pozostaje miejscem przyjaznym do życia, 
nauki, rozwoju, pracy, prowadzenia działalności gospodarczej oraz ciekawego spędzania czasu 
wolnego. 

 

  

Walce 2030: 
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OBSZARY, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGII ROZWOJU GMINY WALCE NA LATA 2022-
2030 ORAZ OCZEKIWANE EFEKTY JEJ REALIZACJI 

Wieloaspektowość zmian zachodzących w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym 
i przestrzennym wymaga od samorządu lokalnego opracowania zintegrowanej interwencji publicznej, 
która będzie stanowić skuteczną odpowiedź na wyzwania będące ich następstwem. Znalazło to swoje 
odzwierciedlenie w strukturze Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030, której podstawę 
stanowią 3 obszary rozwojowe, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają. W ramach tych obszarów 
dokonano koncentracji różnych działań wokół wyznaczonych celów. 

Schemat 1. Obszary strategicznego rozwoju Gminy Walce do 2030 roku  

 
 

W ramach każdego z obszarów zdefiniowano cele rozwojowe w wymiarze społecznym, gospodarczym 
i przestrzennym. Cele strategiczne mają charakter długofalowy, wskazują generalny kierunek 
postępowania w realizacji założonej wizji rozwoju gminy. Cele operacyjne dotyczą średniego 
horyzontu czasowego, określają narzędzia i sposoby realizacji celów strategicznych. Następnie 
określono kierunki działań, które wskazują przyjętą strategię postepowania, służą realizacji założonych 
celów, a tym samym stanowią podstawę wdrażania strategii. Kierunki działań oznaczają kierunki 
koncentracji wspólnych wysiłków (aktywności programowej, finansowej i organizacyjnej) 
podejmowanych przez samorząd oraz jego partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych. Część 
z nich to konkretne przedsięwzięcia rozwojowe (projekty), najczęściej o charakterze inwestycyjnym, 
których realizacja będzie miała kluczowe znaczenie dla powodzenia prowadzonej polityki rozwoju 
gminy w perspektywie roku 2030. Strategia określa również oczekiwane rezultaty planowanych 
działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia. Interwencje planowane 
w ramach poszczególnych obszarów nie silnie zintegrowane, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie 
efektu synergii, kluczowego dla ich powodzenia. 

 

KAPITAŁ LUDZKI
I SPOŁECZNYWALCE

PRZESTRZEŃ, 
INFRASTRUKTURA 

I ŚRODOWISKO

GOSPODARKA 
LOKALNA

I OFERTA CZASU 
WOLNEGO

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5C202E08-2A02-403A-AA8E-53DE42010DAF. Podpisany Strona 27



Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 

27 

Schemat 2. Cele strategiczne i operacyjne w ramach Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 
 

Źródło: Opracowanie własne 

KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY PRZESTRZEŃ, INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO GOSPODARKA LOKALNA  
I OFERTA CZASU WOLNEGO 

Cel strategiczny 1. 

Zapewnienie komfortu, bezpieczeństwa i wysokiej jakości życia 
oraz możliwości rozwoju mieszkańców jako elementów 

wzmacniających atrakcyjność osadniczą gminy. 

Cel strategiczny 2. 

Szczególna dbałość o przestrzeń i środowisko oraz 
wzrost infrastruktury o prorozwojowym efekcie dla 

gminy i mieszkańców. 

Cel strategiczny 3. 

Stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy, 
bazującego na wykorzystaniu zasobów lokalnych, 

tradycji i przedsiębiorczości mieszkańców. 

Cel operacyjny 1.1. 

Zapewnienie efektywnego i nowoczesnego systemu oświaty 
i wychowania. 

 

Cel operacyjny 1.2. 

Wdrożenie kompleksowej i perspektywicznej polityki 
zdrowotnej i społecznej. 

 

Cel operacyjny 1.3. 

Rozwój bazy i oferty spędzania wolnego czasu oraz 
wieloaspektowa aktywizacja mieszkańców. 

 

Cel operacyjny 1.4. 

Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 

Cel operacyjny 1.5. 

Doskonalenie administracji i zarządzania publicznego służących 
zrównoważonemu rozwojowi gminy. 

Cel operacyjny 2.1. 

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, transportu 
zintegrowanego i zrównoważonej mobilności. 

 

Cel operacyjny 2.2. 

Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz 
łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu. 

 

Cel operacyjny 2.3. 

Wykorzystanie polityki przestrzennej i rewitalizacji 
jako narzędzi kreujących rozwój lokalny. 

Cel operacyjny 3.1. 

Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego 
i inwestycyjnego gminy. 

 

Cel operacyjny 3.2. 

Rozwój i promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz 
aktywizacja zawodowa mieszkańców. 

 

Cel operacyjny 3.3. 

Wykorzystanie potencjałów gminy do wzmocnienia 
gospodarki lokalnej. 
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OBSZAR STRATEGICZNY 1. 

KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY 
 

Cel strategiczny 1. 

Zapewnienie komfortu, bezpieczeństwa i wysokiej jakości 
życia oraz możliwości rozwoju mieszkańców jako elementów 

wzmacniających atrakcyjność osadniczą gminy. 
 

Cele operacyjne: 

 

  

1.1. Zapewnienie efektywnego i nowoczesnego 
systemu oświaty i wychowania.

1.2. Wdrożenie kompleksowej
i perspektywicznej polityki zdrowotnej
i społecznej.

1.3. Rozwój bazy i oferty spędzania wolnego 
czasu oraz wieloaspektowa aktywizacja 
mieszkańców.

1.4. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego.

1.5. Doskonalenie administracji i zarządzania 
publicznego służących zrównoważonemu rozwojowi 
gminy.
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Uzasadnienie i strategia postępowania w ramach obszaru: 

Cele i zadania zgrupowane w ramach pierwszego obszaru strategicznego odnoszą się do bieżącego, 
„codziennego” funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych, przede wszystkim w zakresie 
świadczenia usług publicznych dla mieszkańców. Sfera ta jest istotna dla gminy Walce z wielu 
powodów, wśród których najistotniejsze obejmują zmiany społeczne, gospodarcze itp. mikro- 
i makrootoczenia oraz wskazaną we wcześniejszych rozdziałach strategii predyspozycję jednostki do 
pełnienia roli przyjaznego, chętnie wybieranego miejsca do życia zgodnie z filozofią „slow life”. 
Dostępność do szerokiego wachlarza usług publicznych, realizowanych na wysokim poziomie staje się 
więc kluczowa. 

Odzwierciedleniem najistotniejszych obszarów działania na najbliższą dekadę jest zestaw pięciu celów 
operacyjnych. Pierwszy z nich (1.1.) skupia się na efektywnym, nowoczesnym systemie oświaty 
i wychowania – z racji kompetencji samorządu gminnego nastawionym przede wszystkim na okres 
opieki żłobkowej, edukacji przedszkolnej oraz szkolnictwa podstawowego. Takie czynniki jak siatka 
szkół i przedszkoli oraz dotychczasowe wyniki egzaminów na zakończenie nauki na poziomie 
podstawowym stanowią potwierdzenie wybijającej się pozycji gminy Walce w tym zakresie na tle 
okolicznych gmin. Proponowane zadania, wśród których znalazły się m.in. dbałość o stan i jakość 
infrastruktury (szkolnej, przyszkolnej oraz ogólnie dedykowanej rozwojowi młodego pokolenia) oraz 
doposażenie sprzętowe placówek, rozwój oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, w tym poprzez 
współpracę szkół z ich bliższym i dalszym otoczeniem, czy doskonalenie kadr mają przyczynić się do 
podniesienia, bądź przynajmniej utrzymania tej pozycji. 

Drugi z celów operacyjnych (1.2.) skupia się na ochronie zdrowia oraz opiece społecznej. Przypisane do 
niego zadania ważne są przede wszystkim z uwagi na zmieniającą się strukturę demograficzną jednostki 
– zdiagnozowany proces starzenia się społeczeństwa, w połączeniu z migracją ludzi młodych 
w perspektywie najbliższych kilku lat przełoży się na dostrzegalny wzrost zapotrzebowania na 
kompleksowe usługi zdrowotne i opiekuńcze dla osób wymagających takiego wsparcia z racji wieku 
bądź przebytych chorób. Istotną kwestią, znajdującą swoje odzwierciedlenie w zadaniach, jest także 
łagodzenie negatywnych zjawisk, jakie wywołała pandemia COVID-19, m.in. w zakresie 
minimalizowania problemów społecznych, jakie wywołała długotrwała izolacja, kwarantanna czy 
funkcjonowanie trybie zdalnym, dotykające w szczególności dzieci i młodzież. W swoim założeniu 
strategia postępowania gminy w ramach tego celu będzie się zatem koncentrowała na efektywnej 
polityce prorodzinnej i prosenioralnej. W kontekście kryzysu migracyjnego, wywołanego 
nieuzasadnioną agresją wojenną Rosji przeciwko Ukrainie, ważne będą też działania pomocowe oraz 
aktywizujące i integrujące uchodźców i migrantów. 

Wsparciu w rozwiązywaniu problemów społecznych w pewnym stopniu służyć będą także zadania 
zgrupowane w trzecim celu operacyjnym (1.3.). Zakładają one rozwój bazy i oferty spędzania wolnego 
czasu oraz szeroko rozumianą aktywizację mieszkańców poprzez kulturę, rekreację, aktywny 
wypoczynek i sport. Zasobem szczególnie istotnym z punktu widzenia rozwoju gminy jest materialne 
i niematerialne dziedzictwo kulturowe – zasoby i tradycje wsi opolskiej oraz zamieszkujących ją 
mieszkańców. Jego zachowaniem i szerszym wyeksponowaniem ma zająć się w szczególności Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego i Turystycznego w Brożcu, kreując propozycje nie tylko dla mieszkańców 
gminy, ale także dla turystów i gości. 
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Utrzymaniu oraz podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa publicznego dotyczą zadania zgrupowane 
w ramach czwartego celu operacyjnego (1.4.). Statystyki oraz wysokie oceny poziomu bezpieczeństwa 
publicznego jednostki nie zwalniają od konieczności intensyfikacji działań w tym zakresie, tym bardziej, 
że w ostatnich latach uwidoczniło się kilka nowych zagrożeń, związanych chociażby ze zmianami 
klimatu, pandemią czy kryzysem migracyjnym. Działania uwzględnione w strategii będą dotyczyć 
zarówno sfery infrastrukturalnej (w tym rozwoju bazy i doposażania sprzętowego służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny i ratownictwo) oraz organizacyjno-
zarządczej i odnoszącej się do procesów współpracy w ramach systemu bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego, jak też edukacji określonych grup społecznych, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym oraz odpowiedniego reagowania na sytuacje kryzysowe. 

Katalog działań w ramach pierwszego obszaru strategicznego zamyka zestaw zadań odnoszących się 
bezpośrednio do zarządzania publicznego, które można rozwinąć jako sprawność i skuteczność 
działania władz lokalnych oraz całego aparatu administracyjnego w gminie, a także w ramach różnych 
sieci współpracy lokalnej i ponadlokalnej (cel operacyjny 1.5.). Kluczowe znaczenie w tym kontekście 
ma podnoszenie kwalifikacji kadr samorządowych oraz wdrażanie innowacyjnych, skutecznych 
rozwiązań w zakresie diagnozowania i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem e-administracji i e-usług oraz rozwijania tematycznych partnerstw. Nie mniej ważne 
jest ciągłe doskonalenie polityki informacyjnej i dialogu z mieszkańcami oraz wzmacnianie ich 
zaangażowania społecznego i obywatelskiego, w tym w ramach inicjatyw nieformalnych i form 
zorganizowanych (m.in. wsparcie oraz współpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami 
pozarządowymi). Podobne znaczenie, podkreślone doborem stosownego pakietu działań, ma 
konsekwentne budowanie marki gminy z uwzględnieniem aktualnych trendów i rozwiązań 
w komunikacji marketingowej („smart village”, „slow life”). 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5C202E08-2A02-403A-AA8E-53DE42010DAF. Podpisany Strona 31



Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 

31 

Tabela 3. Kierunki działań, oczekiwane rezultaty planowanych działań i wskaźniki ich osiągnięcia, podmioty odpowiedzialne – w ramach obszaru strategicznego 1. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY 

CEL OPERACYJNY 1.1. Zapewnienie efektywnego i nowoczesnego systemu oświaty i wychowania. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań 

Wskaźniki oceny 
osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór 
nad procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 
zaangażowane/partnerzy1 

1.1.1. 

Rozwój oferty w zakresie wychowania 
i edukacji przedszkolnej oraz opieki żłobkowej 
(zwiększanie liczby miejsc, tworzenie nowych 
placówek oraz form alternatywnych, 
dostosowywanie godzin pracy, rozwój oferty 
zajęć itp.), w tym we współpracy z sektorem 
prywatnym i pozarządowym. 

Podniesienie jakości usług 
i poprawa 

dostępności opieki 
żłobkowej i edukacji 

przedszkolnej 

Liczba dzieci korzystających 
z opieki żłobkowej 

 
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 

objętych wychowaniem 
przedszkolnym 

 

Urząd Gminy 
w Walcach, 

Gminny Zespół Oświaty 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.1.2. 

Rozwój nowoczesnej infrastruktury 
edukacyjnej o odpowiednich standardach oraz 
oferującej innowacyjne rozwiązania, 
zintegrowane z wymogami podstaw 
programowych (budowa, remont, 
przebudowa, dostosowanie do wymogów 
środowiskowych i społecznych itp.). 

Zapewnienie dostępności 
wysokiej jakości 

infrastruktury edukacyjnej 
 

Poprawa warunków pracy 
i nauki 

 
Poprawa efektywności 

energetycznej, 
dywersyfikacja źródeł ciepła 

w kierunku bardziej 
ekologicznych 

 
Zapewnienie dostępności 
dla osób ze specjalnymi 

potrzebami, wyrównywanie 
szans edukacyjnych 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 

oraz liczba korzystających dzieci 
i młodzieży szkolnej 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

(prowadzenie 
inwestycji), 

Placówki oświatowe 
(administracja 
i zarządzanie) 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

PFRON, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Gminny Zespół Oświaty 

w Walcach, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

                                                           
1 Katalog partnerów stanowi pewną propozycję realizacyjną i ma charakter otwarty. Współpraca partnerów realizacyjnych może przybierać zarówno formę finansową, jak i pozafinansową. 
Będzie to zależało m.in. od typu danego działania oraz rodzaju i możliwości poszczególnych partnerów. 
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1.1.3. 

Organizacja w placówkach innowacyjnych 
klaso-pracowni wyposażonych w nowoczesny 
sprzęt komputerowy i multimedialny oraz 
oprogramowanie, a także w pomoce 
dydaktyczno-naukowe oraz w inną potrzebną 
aparaturę i urządzenia, cykliczne przeglądy 
oraz uzupełnianie i wymiana wyposażenia. 

Poprawa warunków pracy 
i nauki 

 
Zapewnienie możliwości 

atrakcyjnego, angażującego 
i efektywnego kształcenia 

Średni wiek komputera 
w szkole oraz liczba uczniów 

przypadających na 1 komputer 
z dostępem do Internetu 

 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Gminny Zespół Oświaty 
w Walcach, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

1.1.4. 

Dbałość oraz rozwój szkolnej infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej, zgodnie 
z potrzebami społecznymi i możliwościami 
gminy. 

Zapewnienie dostępności 
wysokiej jakości szkolnej 
infrastruktury sportowej 

i rekreacyjnej 
 

Poprawa warunków dla 
promocji zdrowego stylu 

życia oraz aktywizacji 
ruchowej dzieci i młodzieży 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 

oraz liczba korzystających dzieci 
i młodzieży szkolnej 

 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Gminny Zespół Oświaty 
w Walcach, 

Uczniowskie kluby sportowe, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.1.5. 

Prowadzenie działań i tworzenie przestrzeni 
sprzyjających edukacji i podnoszeniu 
bezpieczeństwa, a jednocześnie zabawie 
i aktywności ruchowej dzieci i młodzieży 
(np. rowerowe miasteczko ruchu drogowego 
wraz z zapleczem, kursy i testy na kartę 
rowerową, obozy). 

Zwiększenie, 
uatrakcyjnienie 

i zróżnicowanie oferty 
edukacyjno-rozwojowej 

i spędzania czasu wolnego 
na terenie gminy 

 
Wzrost atrakcyjności gminy 

dla mieszkańców, jak 
również liczby turystów 

i gości 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 

oraz liczba korzystających dzieci 
i młodzieży szkolnej 

 

Urząd Gminy 
w Walcach, 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Podmioty i instytucje kultury, 

Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego i Turystycznego 

w Brożcu,  
Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 
Kluby i organizacje sportowe, 

Lokalna Grupa Działania, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.1.6. 

Tworzenie bogatej i różnorodnej oferty 
edukacyjnej oraz wsparcie rozwoju osobistego 
dzieci i młodzieży szkolnej (dedykowane 
zajęcia edukacyjne, animacyjne i ruchowe, 

Zwiększenie 
i uatrakcyjnienie oferty 
edukacyjnej dla dzieci 
i młodzieży szkolnej 

 

Wyniki egzaminów końcowych 
 

Liczba laureatów i finalistów 
olimpiad, konkursów 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Kuratorium Oświaty w Opolu, 

Urząd Gminy w Walcach, 
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w tym dodatkowe, oraz nowoczesne metody 
nauczania, umożliwiające skuteczne 
wyposażanie uczniów w kompetencje 
kluczowe i proinnowacyjne, w tym językowe 
i cyfrowe, programy stypendialne itp.).  

Dostosowanie oferty 
edukacyjnej do wyzwań 

społecznych, 
gospodarczych, 
cywilizacyjnych 

 
Zapewnienie systemu 

wsparcia prawidłowego 
rozwoju dzieci i młodzieży 

 
Poprawa jakości i efektów 

kształcenia, poprawa 
wyników egzaminów 

końcowych 

przedmiotowych, artystycznych 
i zawodów sportowych 

 

Gminny Zespół Oświaty 
w Walcach, 

Podmioty i instytucje kultury, 
Instytucje pomocy społecznej, 

Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, 

Przedsiębiorcy, 
Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe 
Lokalna Grupa Działania, 

Rodzice, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.1.7. 

Rozwój współpracy placówek w wymiarze 
międzysektorowym (z radami rodziców, 
specjalistami, organizacjami społecznymi, 
instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami 
itp.) i międzynarodowym (wsparcie 
współpracy i mobilności międzynarodowej 
uczniów i nauczycieli, projekty z partnerami 
z zagranicy itp.). 

Zwiększenie 
i uatrakcyjnienie oferty 
edukacyjnej dla dzieci 
i młodzieży szkolnej 

 
Zdobycie przez uczniów 

wiedzy i specjalistycznych 
kompetencji (np. 

znajomość języka obcego) 
na poziomie 

międzynarodowym  
i wielokulturowym 

 
Poprawa jakości i efektów 

kształcenia, poprawa 
wyników egzaminów 

końcowych 

Liczba projektów we 
współpracy szkoły i co najmniej 

jednego partnera oraz liczba 
uczestników 

 
Liczba projektów 

międzynarodowej wymiany 
uczniów oraz liczba 

uczestników 
 

Wyniki egzaminów końcowych 
z języka angielskiego i/lub 

niemieckiego 

 

Placówki oświatowe 

Partnerzy krajowi i zagraniczni, 
Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Kuratorium Oświaty w Opolu, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Gminny Zespół Oświaty 
w Walcach, 

Podmioty i instytucje kultury, 
Instytucje pomocy społecznej, 

Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, 

Przedsiębiorcy, 
Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe 
Lokalna Grupa Działania, 

Rodzice, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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1.1.8. 

Motywowanie oraz wsparcie kadr 
oświatowych w zakresie podnoszenia 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych, 
zastosowania nowoczesnych metod i form 
pracy, w tym przy wykorzystaniu nowych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Podniesienie poziomu 
kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych oraz 
zaangażowania kadry 

kierowniczej i dydaktycznej 
w oświacie 

 
Zapewnienie wsparcia 
w zakresie wdrażania 

atrakcyjnych, angażujących 
i efektywnych metod 

kształcenia 

Średnia liczba szkoleń i/lub 
innych form doskonalenia na 

nauczyciela w ciągu roku 

 
 

Liczba nauczycieli w podziale na 
stopnie awansu zawodowego 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Kuratorium Oświaty w Opolu, 

Urząd Gminy w Walcach, 
Gminny Zespół Oświaty 

w Walcach, 
Ośrodki doskonalenia nauczycieli, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

1.1.9. 

Programy wsparcia dzieci i młodzieży szkolnej, 
a także kadry i rodziców w okresie i po 
pandemii (promocja zdrowia i aktywizacja 
ruchowa dzieci i młodzieży, wsparcie 
psychologiczne, profilaktyka i leczenie 
uzależnień, w tym behawioralnych itp.). 

Profilaktyka uzależnień 
 

Podniesienie ogólnego 
poziomu kondycji fizycznej 

dzieci i młodzieży, 
ograniczanie występowania 

problemów rozwoju 
fizycznego 

 
Zapobieganie problemom 

i zaburzeniom psychicznym 
dzieci i młodzieży szkolnej, 

fachowe wsparcie 
 

Poprawa zdrowia oraz 
samopoczucia dzieci 
i młodzieży szkolnej 

Liczba dedykowanych zajęć 
ruchowych oraz liczba ich 

uczestników  

 
 

Liczba dzieci przypadających na 
etat psychologa szkolnego 

w danej szkole 

 
 

Liczba dzieci i młodzieży, które 
skorzystały z pomocy 

psychologa  

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Kuratorium Oświaty w Opolu, 

Urząd Gminy w Walcach, 
Gminny Zespół Oświaty 

w Walcach, 
Placówki ochrony zdrowia, 

Instytucje pomocy społecznej, 
Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, 
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 
Lokalna Grupa Działania, 

Rodzice, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.1.10.
Rozwój i profesjonalizacja doradztwa 
edukacyjnego i zawodowego w szkołach 
podstawowych na terenie gminy (w tym we 

Wsparcie młodzieży 
w procesie podejmowania 

decyzji edukacyjno-
zawodowych 

Liczba dzieci i młodzieży, które 
skorzystały z konsultacji 

dotyczących rozwoju 
edukacyjnego i/lub 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Kuratorium Oświaty w Opolu, 
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współpracy z sektorem gospodarczym 
i instytucjami rynku pracy). 

 
Zwiększenie rozeznania 

rodziców w kwestii 
kierunkowania rozwoju 

dziecka 

zawodowego w formie 
konsultacji indywidualnych 

 
Liczba akcji informacyjno-

promocyjnych dla rodziców 
w zakresie kierunkowania 

rozwoju dzieci 

 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Krapkowicach, 

Urząd Gminy w Walcach, 
Gminny Zespół Oświaty 

w Walcach, 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 
Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.1.11.

Współpraca z instytucjami zajmującymi się 
kształceniem ustawicznym i kształceniem 
zgodnym z potrzebami rynku pracy - rozwój 
i promocja oferty dedykowanej mieszkańcom 
gminy. 

Poszerzenie możliwości 
i zwiększenie motywacji 

wśród dorosłych w zakresie 
pozyskiwania nowych 

kompetencji 
 

Wzrost aktywności 
edukacyjnej osób dorosłych 

Liczba osób dorosłych, które 
skorzystały ze szkoleń i kursów 

OPS, PUP 
 

Odsetek osób w wieku 25/26–
64 lata uczących się 

i dokształcających się 
w ludności ogółem w tej samej 

grupie wiekowej 

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Krapkowicach, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Placówki oświatowe, 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.1.12.

Monitorowanie sieci placówek w gminie oraz 
dostosowanie jej do obecnych i przyszłych 
potrzeb oraz zmian osadniczych 
i demograficznych, a także możliwości 
organizacyjno-finansowych gminy. 

Podniesienie efektywności 
organizacyjnej i finansowej 
sieci oświatowej w gminie 

Wydatki na utrzymanie danej 
szkoły w przeliczeniu na 

jednego ucznia 
 

Udział wydatków na oświatę 
w ogólnej puli wydatków gminy 

 

Władze samorządowe 
gminy, 

Gminny Zespół Oświaty 
w Walcach 

Kuratorium Oświaty w Opolu, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Placówki oświatowe, 
Rodzice 
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CEL OPERACYJNY 1.2. Wdrożenie kompleksowej i perspektywicznej polityki zdrowotnej i społecznej. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań 

Wskaźniki oceny 
osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór 
nad procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 
zaangażowane/partnerzy 

1.2.1. 

Edukacja i profilaktyka zdrowotna, 
w szczególności w zakresie chorób 
cywilizacyjnych i wynikających ze zmian 
demograficznych, oraz promocja zdrowego 
stylu życia (cykliczne badania profilaktyczne, 
walka z uzależnieniami, promocja zdrowego 
odżywiania i aktywności fizycznej, promocja 
i wsparcie zdrowia psychicznego 
i psychospołecznego itp.). 

Poprawa profilaktyki 
i diagnostyki na terenie 

gminy 
 

Wzrost świadomości 
społecznej oraz wdrożenie 

zachowań i postaw 
prozdrowotnych 

 
Podniesienie poziomu 
zdrowia publicznego 

Liczba akcji profilaktyczno-
diagnostycznych skierowanych 

i dostosowanych do różnych 
grup społecznych oraz liczba 

uczestników 

 

Urząd Gminy 
w Walcach, 

Samodzielny Publiczny 
Ośrodek Zdrowia 

w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
Podmioty i instytucje kultury, 

Placówki ochrony zdrowia, 
Placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 
Kluby i organizacje sportowe, 

Firmy farmaceutyczne 
i medyczne, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

1.2.2. 

Rozwój nowoczesnej infrastruktury (budowa, 
remont, przebudowa, dostosowanie do 
wymogów środowiskowych i społecznych itp.) 
oraz doposażenie i cyfryzacja placówek 
ochrony zdrowia i instytucji pomocy 
społecznej. 

Zapewnienie dostępności 
wysokiej jakości 

infrastruktury ochrony 
zdrowia i pomocy 

społecznej 
 

Poprawa warunków pracy 
i świadczenia usług ochrony 

zdrowia i społecznych 
 

Poprawa efektywności 
energetycznej bazy, 

dywersyfikacja źródeł ciepła 
w kierunku bardziej 

ekologicznych 
 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 

oraz liczba korzystających osób 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

(prowadzenie 
inwestycji), 

Samodzielny Publiczny 
Ośrodek Zdrowia 
w Walcach oraz 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walcach 

(administracja 
i zarządzanie) 

Administracja rządowa, 
NFZ, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
PFRON, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5C202E08-2A02-403A-AA8E-53DE42010DAF. Podpisany Strona 37



Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 

37 

Zapewnienie dostępności 
dla osób ze specjalnymi 

potrzebami 
 

Podniesienie jakości obsługi 
pacjentów 

1.2.3. 

Działania na rzecz zapewnienia 
kompleksowości i wysokiej jakości świadczeń 
medycznych i społecznych oraz doskonalenie 
procesu obsługi klientów, w tym dzięki 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych oraz integracji 
usług. 

Zapewnienie dostępności 
wysokiej jakości świadczeń 
medycznych i społecznych 

 

Rozwój i integracja usług 
społecznych 

organizowanych 
i świadczonych na poziomie 

lokalnym 

Poziom zadowolenia 
mieszkańców z działalności 
ośrodków ochrony zdrowia 

i/lub instytucji pomocy 
społecznej 

 

Samodzielny Publiczny 
Ośrodek Zdrowia 

w Walcach, 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Walcach 

Administracja rządowa, 
NFZ, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Urząd Gminy w Walcach, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.2.4. 

Edukacja, wsparcie i promocja rodziny, w tym 
przygotowanie do rodzicielstwa oraz działania 
wspomagające codzienne funkcjonowanie 
rodzin i ich naturalny rozwój, ze szczególną 
dbałością o dobro dzieci i młodzieży 
(zapewnienie pomocy w formie pracy 
socjalnej i asystentury rodzin, a także 
materialnej i finansowej, indywidualizacja 
wsparcia, organizacja dedykowanych 
placówek, rozwijanie oferty wspólnego 
spędzania czasu wolnego, opracowanie 
systemu ulg finansowych i pozafinansowych 
skierowanych do rodzin  itp.). 

Promocja i wsparcie 
rodziny, w tym 

w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – 

wychowawczych 
 

Zapewnienie systemu 
wsparcia prawidłowego 

rozwoju dzieci i młodzieży, 
wyrównywanie szans 

rozwojowych 

Liczba oraz odsetek 
osób/rodzin korzystających 
z pomocy społecznej, w tym 
objętych pracą socjalną oraz 

wsparciem materialnym 
i finansowym 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Krapkowicach, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Podmioty i instytucje kultury, 
Placówki oświatowe, 

Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, 

Przedsiębiorcy, 
Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe 
Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

1.2.5. 

Przeciwdziałanie problemom oraz wsparcie 
osób i rodzin w wychodzeniu z kryzysów 
i dysfunkcji (profilaktyka uzależnień, 
przeciwdziałanie przemocy i agresji, wsparcie 
i ochrona ofiar, pomoc prawna, 
psychologiczna i psychiatryczna, 
terapeutyczna, rehabilitacyjna, 

Przeciwdziałanie 
i rozwiązywanie problemów 

społecznych i rodzinnych 
 

Zapewnienie szerokiej 
oferty wsparcia dla osób 

i rodzin przy 

Liczba oraz odsetek 
osób/rodzin korzystających 
z pomocy społecznej, w tym 

objętych asystenturą 
 

Liczba rodzin objętych 
procedurą Niebieskiej Karty 

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walcach, 

Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

Administracja rządowa,  
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Krapkowicach, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Placówki ochrony zdrowia, 
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przeciwdziałanie bezrobociu i ubóstwu, 
pomoc materialna i finansowa itp.). 

przezwyciężeniu trudnej 
sytuacji życiowej 

 
Zapewnienie profesjonalnej 
pomocy osobom i rodzinom 

dotkniętym skutkami 
patologii społecznej, w tym 

przemocą w rodzinie 

Liczba przypadków uzależnień 
wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej 
 

Liczba osób objętych leczeniem 
odwykowym 

Problemów 
Alkoholowych 

Placówki oświatowe, 
Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, 
Organizacje pozarządowe, 

Policja, 
Sądy 

1.2.6. 

Zapewnienie oferty kompleksowego wsparcia 
dla osób niesamodzielnych, w szczególności 
seniorów i osób z niepełnosprawnościami, 
oraz ich rodzin i opiekunów (rozwój 
poradnictwa, pracy socjalnej, usług 
asystenckich i opiekuńczych, wsparcie 
finansowe, materialne i sprzętowe, tworzenie 
dedykowanych placówek wsparcia dziennego 
i całodobowego, opieka wytchnieniowa 
i odciążeniowa w różnych formach, 
funkcjonowanie centrum opiekuńczo-
mieszkalnego itp.). 

Zapewnienie szerokiej 
oferty wsparcia osób 

niesamodzielnych, 
w szczególności starszych 
i z niepełnosprawnościami 

 
Poprawa jakości życia osób 

niesamodzielnych, 
w szczególności starszych 

i z niepełnosprawnościami, 
a także ich rodzin i 

opiekunów 

Liczba oraz odsetek 
osób/rodzin korzystających 
z pomocy społecznej, w tym 

korzystających z usług 
opiekuńczych 

i specjalistycznych usług 
opiekuńczych 

 
Liczba oraz odsetek 

osób/rodzin korzystających 
z pomocy społecznej, w tym 
korzystających z usług opieki 

wytchnieniowej 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe w 

Krapkowicach, 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Krapkowicach, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Placówki ochrony zdrowia, 
Organizacje pozarządowe, 

Przedsiębiorcy, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.2.7. 

Aktywizacja społeczna, kulturowa, ruchowa 
i zawodowa seniorów i osób 
z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych 
marginalizacją i wykluczeniem (tworzenie 
i wspieranie instytucji, organizacji i klubów, 
rozwój dedykowanych usług, realizacja 
projektów, współpraca międzyinstytucjonalna 
i międzysektorowa, budowanie więzi 
międzypokoleniowych i wsparcie dialogu 
międzypokoleniowego itp.). 

Integracja oraz aktywizacja 
społeczna, zawodowa itp. 

osób starszych 
i z niepełnosprawnościami 

 
Poprawa jakości życia osób 

starszych 
i z niepełnosprawnościami  

Liczba organizacji seniorskich 
i/lub klubów na terenie gminy 

oraz liczba ich członków 
 

Liczba projektów 
aktywizacyjnych dedykowanych 

seniorom i/lub osobom 
z niepełnosprawnościami oraz 

liczba ich uczestników 

 
 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe w 

Krapkowicach, 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Krapkowicach, 
Powiatowy Urząd Pracy w 

Krapkowicach, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Placówki ochrony zdrowia, 
Placówki oświatowe, 

Podmioty i instytucje kultury, 
Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe 
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Przedsiębiorcy, 
Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

1.2.8. 

Motywowanie oraz wsparcie kadr ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej w zakresie 
podnoszenia kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych, zastosowania nowoczesnych 
metod i form pracy, w tym przy wykorzystaniu 
nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

Podniesienie poziomu 
kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych oraz 
zaangażowania kadr 

ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej 

 

Zapewnienie wsparcia 
w zakresie wdrażania 

nowoczesnych 
instrumentów wsparcia 

Średnia liczba szkoleń i/lub 
innych form doskonalenia na 
pracownika ochrony zdrowia 

i/lub pomocy społecznej 
w ciągu roku 

 

Samodzielny Publiczny 
Ośrodek Zdrowia 

w Walcach, 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Ośrodki doskonalenia 

1.2.9. 
Inicjowanie i wsparcie dla rozwoju podmiotów 
działających w obszarze reintegracji 
społeczno-zawodowej. 

Wsparcie dla rozwoju 
podmiotów ekonomii 

społecznej na terenie gminy 
 

Aktywizacja społeczna 
i zawodowa osób 
zagrożonych lub 

dotkniętych marginalizacją 
i wykluczeniem 

Liczba działających na terenie 
gminy podmiotów ekonomii 

społecznej 
 

Liczba osób zatrudnionych 
w lokalnych podmiotach 

ekonomii społecznej 

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Ośrodki wsparcia ekonomii 
społecznej, 

Organizacje pozarządowe, 
Przedsiębiorcy, 

Osoby bezrobotne 

1.2.10.

Wieloaspektowe działania ukierunkowane na 
przeciwdziałanie i minimalizowanie 
społecznych i zdrowotnych skutków epidemii, 
w szczególności COVID-19 (promocja 
i wsparcie szczepień, wsparcie osób na 
kwarantannie, zapewnienie dostępności 
specjalistów, tworzenie zespołów doradczych, 
szeroka współpraca międzyinstytucjonalna 
i międzysektorowa itp.). 

Przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom 

społecznym i zdrowotnym 
epidemii 

 
Wsparcie i aktywizacja 

społeczna 
 

Podniesienie poziomu 
zdrowia publicznego 

Liczba gminnych 
i międzyinstytucjonalnych 

projektów antykryzysowych 
oraz liczba ich odbiorców 

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walcach 

Administracja rządowa, 
Opolski Urząd Wojewódzki, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach, 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Krapkowicach, 

Inne JST, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Placówki ochrony zdrowia, 
Przedsiębiorcy, 
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Organizacje pozarządowe, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.2.11.

Rozwój gminnego zasobu mieszkaniowego 
i mieszkalnictwa społecznego oraz wsparcie 
dla powstawania nowych atrakcyjnych 
inwestycji mieszkaniowych. 

Zwiększenie dostępu do 
mieszkań 

 
Zwiększenie możliwości 

zaspokojenia 
podstawowych potrzeb 

mieszkaniowych różnych 
grup mieszkańców, w tym 
młodych rodzin z dziećmi, 

osób średnio i najniżej 
zarabiających, osób 

starszych, 
z niepełnosprawnościami, 

zagrożonych lub 
dotkniętych marginalizacją 
wykluczeniem społecznym 

Liczba pozwoleń na budowę na 
terenie gminy, w przeliczeniu 

na 1 tys. mieszkańców 
 

Liczba mieszkań przypadająca 
na 1 tys. mieszkańców 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Inne JST 

1.2.12.

Działania ukierunkowane na wsparcie oraz 
aktywizację (społeczną, zawodową, 
przedsiębiorczą itp.) migrantów oraz 
uchodźców. 

Zapewnienie szerokiej 
oferty wsparcia dla 

migrantów oraz 
uchodźców, zapewnienie 
profesjonalnej pomocy 

 
Integracja i aktywizacja 

społeczna, zawodowa itp. 
migrantów oraz uchodźców 

 
Przeciwdziałanie 

marginalizacji i wykluczeniu 
migrantów oraz uchodźców 

Liczba osób/rodzin migrantów 
i uchodźców korzystających 

z pomocy społecznej 
 

Liczba migrantów i uchodźców 
zameldowanych na pobyt 

czasowy bądź stały na terenie 
gminy 

 
Odsetek migrantów 

i uchodźców podejmujących 
aktywność zawodową 

w ogólnej liczbie tych osób 
w gminie 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walcach 

Administracja rządowa, 
Opolski Urząd Wojewódzki, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach, 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Krapkowicach, 

Inne JST, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Placówki ochrony zdrowia, 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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CEL OPERACYJNY 1.3. Rozwój bazy i oferty spędzania wolnego czasu oraz wieloaspektowa aktywizacja mieszkańców. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań 

Wskaźniki oceny 
osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór 
nad procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 
zaangażowane/partnerzy 

1.3.1. 

Rozwój nowoczesnej infrastruktury (budowa, 
remont, przebudowa, dostosowanie do 
wymogów środowiskowych i społecznych itp.) 
oraz doposażenie i cyfryzacja instytucji 
kultury. 

Zapewnienie dostępności 
wysokiej jakości 

infrastruktury kulturalnej  
 

Poprawa warunków pracy 
i korzystania z oferty 

 

Poprawa efektywności 
energetycznej, 

dywersyfikacja źródeł ciepła 
w kierunku bardziej 

ekologicznych 
 

Zapewnienie dostępności 
dla osób ze specjalnymi 

potrzebami 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 

oraz liczba korzystających osób 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

(prowadzenie 
inwestycji), 

Gminny Ośrodek 
Kultury w Walcach, 
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Walcach 
oraz Centrum 
Dziedzictwa 
Kulturowego 

i Turystycznego 
w Brożcu (administracja 

i zarządzanie) 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

PFRON, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.3.2. 

Wzmacnianie atrakcyjności i różnorodności 
oferty kulturalnej i rozrywkowej oraz 
aktywizacja mieszkańców (kontynuowanie 
i wprowadzanie nowych zajęć, kursów, 
warsztatów, wydarzeń integracyjnych, 
kulturalnych, rozrywkowych, współpraca 
z pasjonatami, twórcami, artystami 
i rzemieślnikami lokalnymi, prowadzenie 
zespołów, propozycje wykorzystujące nowe 
technologie informacyjno-komunikacyjne 
itp.), w tym wzmocnienie potencjału oraz 
tradycyjnych i współczesnych funkcji bibliotek 
publicznych (centra czytelnictwa, wiedzy 
i informacji, ośrodki życia społecznego itp.). 

Zwiększenie 
i uatrakcyjnienie oferty 

kulturalnej dla 
mieszkańców 

 
Dostosowanie oferty 

kulturalnej do potrzeb 
i oczekiwań oraz możliwości 
różnych grup mieszkańców 

 
Integracja i aktywizacja 

społeczno-kulturowa 
mieszkańców 

Liczba nowych zajęć stałych 
i czasowych w ofercie instytucji 
kultury w ciągu roku oraz liczba 

ich uczestników 

 

Gminny Ośrodek 
Kultury w Walcach, 
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Walcach, 
Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego 
i Turystycznego 

w Brożcu 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Placówki oświatowe, 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 
Różne zespoły, twórcy i artyści 

lokalni, 
Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5C202E08-2A02-403A-AA8E-53DE42010DAF. Podpisany Strona 42



Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 

42 

1.3.3. 

Ochrona i opieka nad zabytkami 
nieruchomymi i ruchomymi oraz przywracanie 
ich do życia społecznego i gospodarczego 
(prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, 
opracowanie i realizacja gminnego programu 
opieki nad zabytkami, podejmowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytkach itp.). 

Ochrona krajobrazu 
kulturowego gminy 

 
Poprawa stanu 

technicznego obiektów 
zabytkowych i (ewentualne) 
nadanie im nowych funkcji 

 
Zwiększenie dostępności 

zabytków dla mieszkańców, 
jak również turystów i gości 

Liczba obiektów zabytkowych, 
które poddane zostały 

rewitalizacji 
 

Liczba nowych atrakcji oraz 
produktów turystycznych 

gminy 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Opolu, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Podmioty i instytucje kultury, 

Właściciele i zarządcy obiektów 
zabytkowych, 

Przedsiębiorcy, 
Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.3.4. 

Pielęgnowanie wielokulturowego dziedzictwa 
oraz budowanie klimatu dla integracji 
międzykulturowej, tolerancji i otwartości 
wobec różnych postaw, poglądów, osób, 
w tym migrantów, włączanie ich w życie 
społeczno-gospodarcze (zachowanie 
i promowanie dziedzictwa kulturowego, 
kulinarnego i tradycji obszarów wiejskich, 
odtwarzanie i przywracanie do życia 
tradycyjnych produktów, usług i zawodów, 
realizacja projektów, w tym 
międzynarodowych, a także wydarzeń 
i konkursów bazujących na lokalnej spuściźnie 
kulturowej, kontynuacja wsparcia dla grup 
i zespołów, a także lokalnych twórców, 
artystów i rzemieślników, badanie 
i dokumentowanie zasobów kultury 
i dziedzictwa, ich digitalizacja i udostępnianie 
w wersji cyfrowej, tworzenie wydawnictw, 
edukacja kulturalna, współpraca środowiska 
oświatowego i kulturalnego itp.) 

Zachowanie i promocja 
niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego 
gminy 

 
Integracja i aktywizacja 

społeczno-kulturowa 
mieszkańców 

 
Wzmocnienie tożsamości 

gminy i mieszkańców 

Liczba grup i zespołów oraz ich 
członków kultywujących 

dziedzictwo kulturowe gminy 
i regionu 

 

Gminny Ośrodek 
Kultury w Walcach, 
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Walcach, 
Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego 
i Turystycznego 

w Brożcu 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Placówki oświatowe, 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 
Różne zespoły, twórcy i artyści 

lokalni, 
Lokalna Grupa Działania, 

Media, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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1.3.5. 
Rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej (budowa, remont, przebudowa, 
dostosowanie do wymogów itp.). 

Zapewnienie dostępności 
wysokiej jakości 

infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej 

 
Poprawa warunków dla 
promocji zdrowego stylu 

życia oraz aktywizacji 
ruchowej mieszkańców 

 
Poprawa warunków dla 

profesjonalnego uprawiania 
sportu 

 
Poprawa efektywności 

energetycznej, 
dywersyfikacja źródeł ciepła 

w kierunku bardziej 
ekologicznych 

 
Zapewnienie dostępności 
dla osób ze specjalnymi 

potrzebami 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 

oraz liczba korzystających osób 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

PFRON, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Kluby i organizacje sportowe 

1.3.6. 

Wzmacnianie atrakcyjności i różnorodności 
oferty oraz aktywizacja ruchowa mieszkańców 
niezależnie od płci i wieku, w szczególności 
poprzez współpracę finansową 
i pozafinansową z klubami i organizacjami 
sportowymi (lepsze wykorzystanie istniejącej 
i nowopowstałej bazy, nowe dyscypliny 
i grupy docelowe, organizacja 
i współorganizacja imprez sportowych, 
rekreacyjnych i krajoznawczych o różnym 
charakterze, kampanie społeczne, programy 
aktywizacyjne itp.). 

Zwiększenie 
i uatrakcyjnienie oferty 

sportowej i rekreacyjnej na 
terenie gminy 

 
Dostosowanie oferty 

sportowej i rekreacyjnej do 
potrzeb i oczekiwań oraz 
możliwości różnych grup 

mieszkańców 
 

Aktywizacja ruchowa 
mieszkańców 

Liczba klubów sportowych i ich 
członków, prowadzonych przez 

nie sekcji oraz ćwiczących 
w ramach poszczególnych 

sekcji, w tym w podziale na 
grupy wiekowe oraz płeć 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
Placówki oświatowe, 

Przedsiębiorcy, 
Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 
Lokalna Grupa Działania 
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1.3.7. 

Motywowanie oraz wsparcie kadr kultury 
i sportu w zakresie podnoszenia kompetencji 
i kwalifikacji zawodowych, zastosowania 
nowoczesnych metod i form pracy, w tym przy 
wykorzystaniu nowych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

Podniesienie poziomu 
kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych oraz 
zaangażowania kadr kultury 

i sportu 
 

Zapewnienie wsparcia 
w zakresie wdrażania 
nowoczesnych metod 

i form pracy 

Średnia liczba szkoleń i/lub 
innych form doskonalenia na 

pracownika sfery kultury 
i sportu w ciągu roku 

 

Gminny Ośrodek 
Kultury w Walcach, 
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Kluby i organizacje sportowe, 
Ośrodki doskonalenia 

1.3.8. 

Stymulowanie rozwoju sfer kultury oraz 
sportu i rekreacji oraz wykorzystanie 
w ramach polityki promocyjnej gminy 
(otwarte konkursy ofert, programy 
stypendialne, nagrody, wyróżnienia, 
wydarzenia o zasięgu ponadlokalnym itp.). 

Rozwój i profesjonalizacja 
instytucji i podmiotów 

kulturalnych oraz całego 
środowiska twórczego 

i  artystycznego, a także 
klubów i organizacji 

sportowych oraz całego 
środowiska sportowego 

 

Aktywizacja sfery kultury 
oraz sfery sportu i rekreacji  

 

Wypromowanie i wsparcie 
talentów oraz 

zaangażowania 
społecznego w kulturę 
i sztukę oraz w sport 

Liczba twórców, artystów, 
animatorów i działaczy, 

objętych systemem wsparcia 
 

Liczba sportowców i trenerów 
objętych systemem wsparcia 

 

Gminny Ośrodek 
Kultury w Walcach, 
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Walcach, 
Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Placówki oświatowe, 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje społeczne 
i pozarządowe, 

Różne zespoły, twórcy i artyści 
lokalni, 

Lokalna Grupa Działania, 
Kluby i organizacje sportowe, 

Media, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

CEL OPERACYJNY 1.4. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań 

Wskaźniki oceny 
osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór 
nad procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 
zaangażowane/partnerzy 

1.4.1. 

Podnoszenie potencjału służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 
porządek publiczny i ratownictwo (wsparcie 
w zakresie budowy, remontu, przebudowy, 
dostosowania do wymogów środowiskowych 
i społecznych infrastruktury oraz doposażenia, 

Podniesienie jakości bazy 
i wyposażenia j służb 
odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo, porządek 
publiczny i ratownictwo  

 

Liczba jednostek OSP, które 
otrzymały wsparcie publiczne 

oraz jego wartość 
 

Liczba członków ochotniczych 
straży pożarnych objętych 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5C202E08-2A02-403A-AA8E-53DE42010DAF. Podpisany Strona 45



Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 

45 

doskonalenia zawodowego, integracji 
systemów itp.). 

Poprawa zdolności 
operacyjnych służb 

 
Poprawa bezpieczeństwa 

publicznego na terenie 
gminy 

szkoleniami lub innymi formami 
doskonalenia 

 
 

Średni wiek grup sprzętowych 
(np. pojazdy, motopompy) 
użytkowanych przez OSP 

w gminie 

 

Inne JST, 
Policja, Straż Pożarna i inne 

służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo, porządek 

publiczny i ratownictwo, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.4.2. 

Rozwój informacji i edukacji, która kształtuje 
właściwe postawy i nawyki, a także uczy, jak 
unikać niebezpieczeństw w życiu codziennym 
poprzez świadome ograniczanie możliwości 
ich występowania wraz z niezbędnymi 
działaniami inwestycyjnymi 
(m.in. bezpieczeństwo w ruchu drogowym – 
np. rowerowe miasteczko ruchu drogowego, 
udzielanie pierwszej pomocy, 
cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo 
sanitarno-epidemiologiczne). 

Wzrost świadomości 
mieszkańców w zakresie 

bezpieczeństwa 
i reagowania w sytuacji 

zagrożeń  
 

Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego na terenie 

gminy 

Liczba zajęć z zakresu szeroko 
pojętego bezpieczeństwa 

w szkołach z udziałem Policji 
i/lub Straży Pożarnej 

 
Liczba i/lub odsetek dzieci, 

które w szkołach uczestniczyły 
w zajęciach z zakresu szeroko 

pojętego bezpieczeństwa 

 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Inne JST, 

Urząd Gminy w Walcach, 
Podmioty i instytucje kultury, 

Organizacje pozarządowe, 
Policja, Straż Pożarna i inne 

służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo, porządek 

publiczny i ratownictwo, 
Media, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

1.4.3. 

Działania z zakresu zapobiegania zagrożeniom, 
epidemiom, katastrofom i klęskom 
żywiołowym oraz minimalizowanie ich 
skutków (rozwój infrastruktury zapewniającej 
bezpieczeństwo i służącej zarządzaniu 
kryzysowemu, rozwój systemów 
informacyjno-komunikacyjnych w zakresie 
informowania o zagrożeniach i zarządzania 
bezpieczeństwem, rozwój współpracy służb 

Poprawa sprawności 
i efektywności współpracy 
służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo, porządek 

publiczny i ratownictwo 
oraz zarządzanie kryzysowe 

 

Liczba wspólnych akcji i ćwiczeń 
służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo, porządek 

publiczny i ratownictwo oraz 
zarządzanie kryzysowe  

 
Liczba wdrożonych nowych 

rozwiązań w zakresie 

Urząd Gminy 
w Walcach 

PGW Wody Polskie, 
Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Opolski Urząd Wojewódzki, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach, 

Inne JST, 
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odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 
porządek publiczny i ratownictwo, w tym 
w wymiarze międzynarodowym 
i aglomeracyjnym itp.). 

Udoskonalenie systemu 
bezpieczeństwa 

i zarządzania kryzysowego 
 

Zmniejszenie zagrożenia 
związanego 

z występowaniem 
katastrof, klęsk 

żywiołowych i epidemii 
oraz minimalizowanie ich 

skutków 
 

Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego na terenie 

gminy 

bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego 

 
Liczba projektów z zakresu 

przeciwdziałania skutkom klęsk 
żywiołowych i katastrof, w tym 
inwestycyjnych, oraz zakres ich 

oddziaływania  

 
 

Wysokość strat w wyniku klęsk 
żywiołowych i katastrof, w tym 

wystąpienia podtopień 
i powodzi 

 

Policja, Straż Pożarna i inne 
służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, porządek 
publiczny i ratownictwo, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

1.4.4. 
Rozwój narzędzi monitoringu (strefy 
zamieszkania, obszary aktywności publicznej 
itp.). 

Prewencja i zwiększenia 
wykrywalności przestępstw 

 
Poprawa bezpieczeństwa 

publicznego 

Liczba instytucji publicznych 
z wdrożonym monitoringiem 

wizyjnym 
 

Liczba kamer w przestrzeni 
publicznej 

 
Poziom odczuwalnego 

bezpieczeństwa na terenie 
gminy 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Jednostki gminne, 

Policja, Straż Pożarna i inne 
służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, porządek 
publiczny i ratownictwo 

1.4.5. 

Szeroka współpraca, w tym 
międzysamorządowa i międzysektorowa, 
w zakresie minimalizowania negatywnych 
skutków kryzysu migracyjnego, 
w szczególności w zakresie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego. 

Przeciwdziałanie 
i rozwiązywanie problemów 
społecznych oraz w zakresie 
porządku i bezpieczeństwa 
publicznego, wywołanych 

kryzysem migracyjnym 

Liczba zdarzeń na terenie 
gminy, w tym z udziałem 
migrantów i uchodźców 

Władze samorządowe 
gminy, 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Opolski Urząd Wojewódzki, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach, 

Inne JST, 
Jednostki gminne, 
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Policja, Straż Pożarna i inne 
służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, porządek 
publiczny i ratownictwo, 

Organizacje pozarządowe, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.4.6. 

Sprawna i efektywna polityka informacyjna 
dotycząca kryzysu migracyjnego, adresowana 
zarówno do migrantów i uchodźców, jak 
również mieszkańców gminy. 

Zapewnienie sprawnej 
i efektywnej polityki 

informacyjna dotyczącej 
kryzysu migracyjnego 

 
Podniesienie zrozumienia 

społecznego dla 
zachodzących procesów, 

wywołanych kryzysem 
migracyjnym, ich przyczyn 

i konsekwencji 
 

Przeciwdziałanie 
i rozwiązywanie problemów 

i konfliktów społecznych 
 

Profesjonalna pomoc dla 
migrantów i uchodźców 

Poziom zadowolenia 
mieszkańców z polityki 
informacyjnej urzędu 

 
Poziom zadowolenia 

migrantów i uchodźców 
z polityki informacyjnej urzędu 

 

Władze samorządowe 
gminy, 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Opolski Urząd Wojewódzki, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach, 

Inne JST, 
Jednostki gminne, 

Policja, Straż Pożarna i inne 
służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, porządek 
publiczny i ratownictwo, 

Organizacje pozarządowe, 
Media 
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CEL OPERACYJNY 1.5. Doskonalenie administracji i zarządzania publicznego służących zrównoważonemu rozwojowi gminy. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań 

Wskaźniki oceny 
osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór 
nad procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 
zaangażowane/partnerzy 

1.5.1. 

Sukcesywne wprowadzanie narzędzi badania 
opinii mieszkańców w zakresie jakości usług 
publicznych oraz aktualnych problemów, 
potrzeb i oczekiwań społecznych z założeniem 
wykorzystywania ich wyników w ramach 
lokalnej polityki rozwoju. 

Poznanie ocen i opinii 
mieszkańców na temat 

dostępnych usług 
publicznych, a także ich 

problemów, potrzeb 
i oczekiwań względem 

lokalnej polityki rozwoju 
 

Ewaluacja systemu 
świadczenie usług 

publicznych oraz założeń 
lokalnej polityki rozwoju 

wraz z odpowiednią reakcją 

Liczba zrealizowanych badań 
społecznych wśród 

mieszkańców oraz liczba 
respondentów 

 
Liczba wdrożonych rozwiązań 

na bazie wniosków z badań 
społecznych 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Jednostki gminne, 

Mieszkańcy, 
Organizacje pozarządowe, 

Przedsiębiorcy 

1.5.2. 

Doskonalenie zawodowe kadr 
samorządowych (szkolenia, kursy, studia, 
branżowe forma samorządowe i programy 
wymiany dobrych praktyk itp.) oraz wdrażanie 
nowych instrumentów zarządzania i rozwoju. 

Podniesienie poziomu 
kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych oraz 
zaangażowania 
pracowników 

samorządowych 
 

Podniesienie efektywności 
świadczenia i jakości usług 

publicznych 

Liczba szkoleń i/lub innych form 
doskonalenia przypadających 

na pracownika samorządowego 
w ciągu roku 

 
 

Liczba uchylonych decyzji 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Opolski Urząd Wojewódzki, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Pracownicy urzędu i jednostek 
gminnych, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

1.5.3. 

Rozwój nowoczesnej infrastruktury 
i doposażenie administracji lokalnej (budowa, 
remont, przebudowa, dostosowanie do 
wymogów środowiskowych i społecznych itp.). 

Zapewnienie dostępności 
wysokiej jakości bazy 

administracyjnej 
 

Poprawa warunków pracy 
oraz świadczenia usług / 

korzystania z usług urzędu 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 

oraz liczba korzystających osób 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

PFRON, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Jednostki gminne 
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Poprawa efektywności 
energetycznej bazy, 

dywersyfikacja źródeł ciepła 
w kierunku bardziej 

ekologicznych 
 

Zapewnienie dostępności 
dla osób ze specjalnymi 

potrzebami 

1.5.4. 

Dostosowanie administracji lokalnej do 
wymogów ustawy o dostępności 
(architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-
komunikacyjnej). 

Zapewnienie dostępności 
administracji lokalnej dla 
wszystkich mieszkańców, 

w tym ze szczególnymi 
potrzebami 

 
Poprawa warunków życia 

i funkcjonowania 
mieszkańców ze 

szczególnymi potrzebami 

Liczba zinwentaryzowanych 
barier architektonicznych 
w obiektach użyteczności 

publicznej, które nie zostały 
zlikwidowane 

 

Koordynator 
ds. dostępności 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
PFRON, 

Urząd Gminy w Walcach, 
Jednostki gminne 

1.5.5. 

Cyfryzacja urzędu i jednostek gminnych oraz 
rozwój i integracja e-usług publicznych wraz 
z upowszechnieniem korzystania z nich przez 
klientów. 

Podniesienie efektywności 
świadczenia i jakości usług 
publicznych, w tym wzrost 
dostępności i liczby e-usług 

 
Zwiększenie liczby spraw 

realizowanych 
elektronicznie  

Liczba i/lub odsetek 
dostępnych e-usług 

 
Odsetek usług realizowanych 

przez urząd z użyciem 
cyfrowych form komunikacji 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Jednostki gminne, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

1.5.6. 

Inwentaryzacja i regulacja stanu prawnego 
nieruchomości na terenie gminy, stała 
aktualizacja bazy podatkowej oraz 
prowadzenie na tej podstawie działań 
z zakresu naliczania i poboru podatków i opłat 
lokalnych. 

Uporządkowanie 
i aktualizacja bazy 

podatkowej 
 

Zwiększenie budżetu gminy 

Dochody gminy z tytułu 
podatku od nieruchomości 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach, 

Sądy, 
Podatnicy 
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1.5.7. 

Rozwijanie współpracy w wymiarze lokalnym, 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym 
oraz przenoszenie jej na środowiska lokalne 
(szkoły, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy itp.). 

Rozwój procesów 
współpracy lokalnej, 
regionalnej, krajowej 
i międzynarodowej 

 

Zacieśnianie i koncentracja 
współpracy z gminami 

w ramach Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska na 

rzecz rozwiązywania 
najważniejszych wspólnych 

problemów 
i wykorzystywania 

potencjałów, 
z poszanowaniem ich 

indywidualnej specyfiki 
i odrębności 

 

Osiągnięcie efektu synergii 
(wzajemnego napędzania 

się efektów działań) 

Liczba wspólnych projektów 
w ramach Stowarzyszenia 

Aglomeracja Opolska 
 

Liczba projektów we 
współpracy gminy i co najmniej 

jednego partnera krajowego 
i/lub zagranicznego 

 

Władze samorządowe 
gminy, 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Partnerzy zagraniczni, 
Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach, 

Inne JST, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska, 
Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe, 
Przedsiębiorcy, 

Lokalna Grupa Działania, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

1.5.8. 

Doskonalenie systemu komunikacji i dialogu 
z mieszkańcami (tradycyjne i elektroniczne 
kanały komunikacji, konsultacje społeczne 
itp.). 

Poprawa efektywności 
komunikacji na linii władze 

samorządowe/urząd 
a mieszkańcy i inni 

interesariusze administracji 
 

Rozwój dialogu publicznego 

Poziom zadowolenia 
mieszkańców z polityki 
informacyjnej urzędu 

 
Liczba zrealizowanych 

procesów konsultacyjnych i ich 
uczestników 

 

Władze samorządowe 
gminy, 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Jednostki gminne, 
Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, 
Organizacje pozarządowe 

i inicjatywy nieformalne 

1.5.9. 

Wzmacnianie zaangażowania społecznego 
i obywatelskiego mieszkańców (m.in. wsparcie 
i promocja wolontariatu, inicjatyw lokalnych, 
organizacja akcji i kampanii informacyjnych 
oraz społecznych odwołujących się do 
postawy odpowiedzialności, solidarności 
i zaufania społecznego, troski o dobro 
wspólne, np. zachęcających mieszkańców do 
odprowadzania podatków dochodowych na 

Integracja społeczna 
 

Wzrost aktywności 
i partycypacji społecznej 

 
Wzmocnienie przywiązania 

mieszkańców do życia 
w gminie 

Liczba aktywnych wolontariuszy 
w szkołach na trenie gminy 

 
Liczba osób zaangażowanych 

w tworzenie funduszu 
sołeckiego 

 
Liczba i/lub odsetek dzieci, 

które w szkołach uczestniczyły 
w zajęciach z zakresu edukacji 

obywatelskiej 
 

Władze samorządowe 
gminy, 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Jednostki gminne, 
Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, 
Organizacje pozarządowe 

i inicjatywy nieformalne 
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terenie gminy czy dbałości o własne 
gospodarstwa i najbliższe otoczenie, rozwój 
mechanizmów współdecydowania 
w wydatkach z budżetu gminy, edukacja 
obywatelska, w tym nastawiona na wzrost 
poziomu zainteresowania sprawami na 
szczeblu regionalnym i krajowym). 

Wielkość i udział % dochodów 
z PIT w dochodach własnych 

budżetu gminy 

 

1.5.10.

Wsparcie oraz rozwój współpracy finansowej 
i pozafinansowej z organizacjami 
pozarządowymi i inicjatywami społecznymi 
(m.in. pomoc lokalowa, szkoleniowa, 
informacyjna, konsultacyjna i doradcza – 
np. w formie dedykowanego punktu wsparcia 
dla NGO, zlecanie i powierzanie organizacjom 
realizacji zadań publicznych). 

Wzrost znaczenia 
i profesjonalizacja 

organizacji pozarządowych 
i innych form aktywności 

społecznej 
 

Wzrost zaangażowania 
organizacji pozarządowych 
w realizacje zadań strategii 

 
Podniesienie jakości 

i efektywności kosztowej 
realizacji zadań publicznych 

Liczba udzielonych porad 
i konsultacji dla organizacji 

pozarządowych 
 

Liczba zadań publicznych gminy 
realizowanych przez 

organizacje pozarządowe oraz 
ich sumaryczna wartość 

 
Liczba NGO, które pozyskały 

i rozliczyły dofinansowanie ze 
źródła innego niż budżet gminy 

(budżet powiatu 
i województwa itp.) 

 

Władze samorządowe 
gminy, 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe 
i inicjatywy nieformalne, 
Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

1.5.11.

Budowanie marki gminy 
z uwzględnieniem aktualnych trendów 
i rozwiązań w komunikacji marketingowej 
(smart village, slow life). 

Wzrost atrakcyjności 
osadniczej, gospodarczej 

i w zakresie czasu wolnego 
gminy 

 
Zwiększenie liczby 

mieszkańców gminy 
 

Zwiększenie liczby turystów 
i gości odwiedzających 

gminę 

Liczba mieszkańców 
 

Saldo migracji 
 

Liczba turystów i gości 
odwiedzających gminę 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Inne JST, 

Jednostki gminne, 
Organizacje pozarządowe, 

Przedsiębiorcy, 
Mieszkańcy, 

Lokalna Grupa Działania, 
Media, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 
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OBSZAR STRATEGICZNY 2. 
PRZESTRZEŃ, INFRASTRUKTURA 
I ŚRODOWISKO 

 

Cel strategiczny 2. 
Szczególna dbałość o przestrzeń i środowisko oraz wzrost 

infrastruktury o prorozwojowym efekcie dla gminy 
i mieszkańców. 

 

Cele operacyjne: 

 

  

2.1. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, transportu 
zintegrowanego i zrównoważonej mobilności.

2.2. Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz 
łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu.

2.3. Wykorzystanie polityki przestrzennej i rewitalizacji 
jako narzędzi kreujących rozwój lokalny.
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Uzasadnienie i strategia postępowania w ramach obszaru: 

W obrębie drugiego obszaru strategicznego zawierają się cele i działania zmierzające do kształtowania 
przestrzeni publicznej i jej zagospodarowywania zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców 
i przedsiębiorców, przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów środowiskowych, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Pierwsza grupa działań skupiona wokół celu operacyjnego 2.1. obejmuje 
przede wszystkim infrastrukturę komunikacyjną i transportową, na czele z drogami. Układ sieci 
transportowej na terenie gminy, złożony z fragmentu drogi krajowej, dróg powiatowych oraz gminnych 
przekłada się na konieczność nawiązywania wielowymiarowej współpracy samorządu gminnego 
z pozostałymi właścicielami i zarządcami infrastruktury, co także zostało uwzględnione w stosownych 
zapisach. Zdiagnozowanym problemem w skali gminy jest brak ścieżek i tras rowerowych, co stanowi 
barierę rozwojową w budowaniu oferty aktywnego wypoczynku, a także w kontekście codziennych 
dojazdów do pracy bądź szkoły. Dużym wyzwaniem jest także zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, zwłaszcza w odniesieniu do pieszych i rowerzystów, a jeden z większych deficytów w tym 
względzie obejmuje chodniki oraz oświetlenie dróg i przejść dla pieszych. 

Zadania w obrębie drugiego celu operacyjnego (2.2.) skupiają się na szeroko pojętej ochronie 
i poprawie stanu środowiska naturalnego. Za przykład można wskazać zadania zmierzające do 
osiągnięcia bądź utrzymywania wysokiego poziomu dostępności do wodociągów oraz kanalizacji na 
terenie gminy, gdzie równie ważne jak efekt środowiskowy są aspekty poprawy atrakcyjności 
osadniczej i inwestycyjnej jednostki. W obydwu przypadkach gmina Walce odnotowuje wysokie 
wartości wskaźników obrazujących odsetek budynków mieszkalnych z dostępem do tej infrastruktury, 
a ostatnie „białe plamy” są sukcesywnie likwidowane. Najbliższa dekada obejmować będzie zatem 
przede wszystkim działania związane z modernizacją już istniejącej infrastruktury, usprawnianiem jej 
działania przy jednoczesnej optymalizacji wydatków ponoszonych na ten cel. Kolejne wyzwanie 
stanowią zadania zmierzające do wymiany przestarzałych, nieekologicznych kotłów oraz 
termomodernizacji budynków publicznych, a także wspierania podobnych inicjatyw podejmowanych 
przez podmioty prywatne. Istotną składową procesu trwałej, zauważalnej poprawy stanu środowiska 
naturalnego w gminie jest także realizacja szerokiego pakietu działań edukacyjnych i kształtowania 
postaw proekologicznych, szczególnie wśród najmłodszych jej mieszkańców, co także uwzględniono 
w planie operacyjnym. 

Gmina Walce, co charakterystyczne dla jednostek zlokalizowanych w tej części Górnego Śląska, 
charakteryzuje się wysokim poziomem ładu przestrzennego, czego źródła należy upatrywać przede 
wszystkim w procesach historycznych, wpływających na kształtowanie się zabudowy wsi opolskich. 
Jednym z zadań, jakie stoi przed samorządem w perspektywie najbliższej dekady, jest kontynuacja tego 
procesu, przy jednoczesnym uwzględnieniu współczesnych potrzeb rozwojowych, związanych 
m.in. z rozwojem budownictwa mieszkaniowego i stopniowym zanikiem zabudowy zagrodowej. 
Jednocześnie, w trend „slow life”, do którego gmina Walce posiada predyspozycje, wpisuje się także 
konieczność zapewnienia wielofunkcyjnych, bezpiecznych, przyjaznych i estetycznych przestrzeni 
publicznych. Jednym z najważniejszych instrumentów kształtowania tej polityki są dokumenty 
planistyczne, stąd obecność w planie operacyjnym zadań związanych z ich bieżącą aktualizacją oraz 
udostępnianiem, w tym także w formie cyfrowej, a poza tym szereg działań rewitalizacyjnych i z zakresu 
odnowy miejscowości. 
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Tabela 4. Kierunki działań, oczekiwane rezultaty planowanych działań i wskaźniki ich osiągnięcia, podmioty odpowiedzialne – w ramach obszaru strategicznego 2. PRZESTRZEŃ, INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

CEL OPERACYJNY 2.1. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, transportu zintegrowanego i zrównoważonej mobilności. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań 

Wskaźniki oceny 
osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór 
nad procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 
zaangażowane/partnerzy2 

2.1.1. 

Lobbowanie i wsparcie zewnętrznych 
inwestycji drogowych zwiększających 
dostępność komunikacyjną gminy 
i subregionu oraz poprawiających jakość usług 
transportowych (m.in. obwodnicy Krapkowic, 
mostu na Odrze w ciągu drogi do Zdzieszowic 
i obwodnicy Straduni w ciągu DK 45, droga 
zbiorcza Stradunia-Walce). 

Poprawa zewnętrznej 
dostępności 

komunikacyjnej gminy oraz 
całego subregionu 

 
Poprawa bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym 

Czas dojazdu z centrum Walec 
do wybranych lokalizacji, np. do 
centrum Krapkowic i/lub Opola 

oraz węzłów na autostradzie 
A4, z uwzględnieniem różnych 

środków transportu 
 

Liczba wypadków na drogach  

 

Władze samorządowe 
gminy 

Administracja rządowa, 
Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Opolu, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Inne JST, 

Urząd Gminy w Walcach, 
Policja 

2.1.2. 

Współpraca z innymi właścicielami 
i zarządcami dróg w zakresie budowy, 
przebudowy, remontu i modernizacji dróg 
oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, 
w tym układu dróg powiatowych, szczególnie 
tych, które bezpośrednio łączą teren gminy 
z układem drogowym wyższego rzędu, 
usprawniających ruch na terenie jednostki 
oraz otwierających lub łączących tereny pod 
inwestycje (m.in. obwodnica wsi Walce, trasy 
rowerowe umożliwiające dojazd do szkół 
i miejsc pracy). 

Poprawa stanu i jakości 
infrastruktury drogowej na 

terenie gminy 
 

Poprawa dostępności 
komunikacyjnej 

 
Poprawa bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym 

Długość nowych lub 
zmodernizowanych dróg 

powiatowych / krajowych oraz 
powiązanych ciągów pieszych 

i pieszo-rowerowych na terenie 
gminy  

 
 

Liczba wypadków na drogach 
powiatowych / wojewódzkich / 

krajowych na terenie gminy 

 

Władze samorządowe 
gminy, 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Inne JST, 

Policja 

                                                           
2 Katalog partnerów stanowi pewną propozycję realizacyjną i ma charakter otwarty. Współpraca partnerów realizacyjnych może przybierać zarówno formę finansową, jak i pozafinansową. 
Będzie to zależało m.in. od typu danego działania oraz rodzaju i możliwości poszczególnych partnerów. 
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2.1.3. 

Budowa, przebudowa, remont i modernizacja 
dróg gminnych oraz ciągów pieszych i pieszo-
rowerowych, w szczególności pod kątem 
zwiększania dostępności i atrakcyjności 
terenów mieszkaniowych oraz usługowych, 
gospodarczych i przemysłowych, a także 
lepszego połączenia gminy względem 
ościennych jednostek. 

Poprawa stanu i jakości 
gminnej infrastruktury 

drogowej 
 

Poprawa wewnętrznej 
dostępności 

komunikacyjnej 
 

Poprawa bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym 

Długość nowych lub 
zmodernizowanych dróg 

gminnych oraz ciągów pieszych 
i pieszo-rowerowych 

 
 

Liczba wypadków na drogach 
gminnych, w tym z udziałem 

pieszych i rowerzystów 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Policja, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

2.1.4. 

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

Poprawa stanu i jakości 
dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych 
 

Zapewnienie odpowiednich 
warunków dla rozwoju 

rolnictwa i branż 
powiązanych 

Długość nowych lub 
zmodernizowanych dróg 
dojazdowych do gruntów 

rolnych 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach 

2.1.5. 

Tworzenie miejsc parkingowych, 
w szczególności przy budynkach i miejscach 
użyteczności publicznej oraz atrakcyjnych dla 
rekreacji i turystyki. 

Zapewnienie komfortu 
mieszkańców 

korzystających z usług 
publicznych oraz gości 

i turystów odwiedzających 
gminę 

 
Eliminacja korków oraz 

emisji spalin i hałasu 

Liczba budynków i miejsc 
użyteczności publicznej oraz 
atrakcji turystycznych, gdzie 

powstały nowe miejsca 
parkingowe 

 
Liczba miejsc parkingowych na 

terenie gminy 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Jednostki gminne, 
Przedsiębiorcy, 

Mieszkańcy, 
Turyści i goście, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

2.1.6. 

Wsparcie rozwoju i promocja zintegrowanego 
i niskoemisyjnego transportu zbiorowego, 
dostosowanego do potrzeb mieszkańców, 
a także turystów i gości (komunikacja 
z obszarami sąsiednimi oraz aglomeracją 
opolską). 

Zapewnienie mieszkańcom 
oraz turystom i gościom 

dostępności wysokiej 
jakości usług 

transportowych 
 

Liczba mieszkańców 
korzystających z transportu 

zbiorowego / publicznego oraz 
poziom zadowolenia z usług 

 
 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Inne JST, 
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Poprawa integralności 
komunikacyjnej gminy 

i gmin sąsiednich / 
subregionu 

 
Ograniczenie 

zanieczyszczeń 
emitowanych przez 
transport drogowy, 

poprawa jakości powietrza 

Poziom zanieczyszczenia 
powietrza i/lub liczba dni 

w ciągu roku z przekroczonymi 
normami 

 

Przewoźnicy, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

2.1.7. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(prewencja, edukacja, inwestycje – ze 
szczególnym uwzględnieniem przejść dla 
pieszych w miejscach o największym 
natężeniu ruchu pieszych, poprawa organizacji 
ruchu itp.). 

Poprawa bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym 

Liczba inwestycji w system 
bezpieczeństwa ruchu 

drogowego  

 
 

Liczba wypadków drogowych 
na terenie gminy, w tym 
z udziałem pieszych i/lub 
rowerzystów i/lub dzieci 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Inne JST, 

Policja, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

2.1.8. 
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 
z naciskiem na wdrażanie rozwiązań 
energooszczędnych. 

Objęcie całej gminy 
systemem nowoczesnego 

oświetlenia ulicznego 
 

Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego na terenie 

gminy 
 

Poprawa efektywności 
energetycznej i kosztowej 

systemu oświetlenia 
ulicznego 

Liczba punktów oświetlenia na 
terenie gminy, w tym 
energooszczędnych 

 
Poziom odczuwalnego 

bezpieczeństwa na terenie 
gminy 

 
 

Koszty zasilania systemu 
oświetlenia publicznego 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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CEL OPERACYJNY 2.2. Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań 

Wskaźniki oceny 
osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór 
nad procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 
zaangażowane/partnerzy 

2.2.1. 

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji 
i oczyszczania ścieków, zgodnie z potrzebami 
(w tym rozeznanie zasadności ekonomicznej 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej w przysiółkach, 
oddalonych od głównych skupisk zabudowy 
mieszkalnej). 

Zapewnienie dostępności 
wysokiej jakości usług 

kanalizacyjnych 
 

Poprawa warunków 
mieszkalnych i prowadzenia 

działalności gospodarczej 
 

Ochrona i poprawa stanu 
środowiska, 

w szczególności wód 

Odsetek mieszkańców i/lub 
gospodarstw domowych 

korzystających z kanalizacji 

 
 

Liczba awarii sieci 
kanalizacyjnej 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

(prowadzenie 
inwestycji), 

Samorządowy Zakład 
Wodociągi i Kanalizacja 

w Walcach 
(administracja 
i zarządzanie) 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Mieszkańcy, 
Przedsiębiorcy, inwestorzy  

2.2.2. 
Rozbudowa i modernizacja systemu 
zaopatrzenia w wodę, zgodnie z potrzebami, 
wraz z cyfryzacją pomiarów zużycia wody. 

Zapewnienie dostępności 
wysokiej jakości usług 
zaopatrzenia w wodę 

 
Poprawa warunków 

mieszkalnych i prowadzenia 
działalności gospodarczej 

Odsetek mieszkańców i/lub 
gospodarstw domowych 

korzystających z wodociągu 

 
 

Liczba awarii sieci 
wodociągowej 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

(prowadzenie 
inwestycji), 

Samorządowy Zakład 
Wodociągi i Kanalizacja 

w Walcach 
(administracja 
i zarządzanie) 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Mieszkańcy, 
Przedsiębiorcy, inwestorzy  

2.2.3. 

Aktywna polityka gminy na rzecz poprawy 
jakości powietrza, w tym kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej (termomodernizacja, 
wymiana źródeł grzewczych, instalacja 
odnawialnych źródeł energii itp.). 

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej 

 
Likwidacja nieekologicznych 

źródeł ciepła na terenie 
gminy 

 

Liczba i/lub odsetek budynków 
użyteczności publicznej, które 

zostały poddane 
termomodernizacji 

 
Liczba i/lub odsetek budynków 
użyteczności publicznej, które 

zostały wyposażone i korzystają 
z nowych, ekologicznych źródeł 

grzewczych 

Urząd Gminy 
w Walcach 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Jednostki gminne, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 
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Wzrost udziału energii 
z OZE w bilansie 

energetycznym gminy 
 

Ograniczenie niskiej emisji 
i poprawa jakości powietrza 

 

Liczba i/lub odsetek budynków 
użyteczności publicznej, które 

zostały wyposażone i korzystają 
z energii z OZE 

 
 

Zużycie energii w budynkach 
użyteczności publicznej 

w celach grzewczych  
 

Poziom zanieczyszczenia 
powietrza i/lub liczba dni 

w ciągu roku z przekroczonymi 
normami 

 

2.2.4. 

Wspieranie wdrożenia i egzekwowanie 
rozwiązań poprawiających jakość powietrza 
(monitoring jakości powietrza, ekodoradztwo, 
kampanie medialne, działania informacyjno-
edukacyjne w zakresie ochrony powietrza oraz 
wymiana dobrych praktyk, programy 
termomodernizacji budynków i mieszkań, 
wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, 
instalacji OZE itp.). 

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 

prywatnych 
 

Likwidacja nieekologicznych 
źródeł ciepła na terenie 

gminy 
 

Zwiększenie wykorzystania 
energii z OZE przez 

mieszkańców 
 

Ograniczenie niskiej emisji 
i poprawa jakości powietrza 

Liczba budynków prywatnych, 
które zostały poddane 

termomodernizacji przy 
dofinansowaniu publicznym 

 
Liczba budynków prywatnych, 

które zostały wyposażone 
i wykorzystują energię z OZE 

dzięki dofinansowaniu 
publicznemu 

 
Liczba budynków prywatnych, 

zostały wyposażone i korzystają 
z nowych, ekologicznych źródeł 

grzewczych dzięki 
dofinansowaniu publicznemu 

 
 

Urząd Gminy 
w Walcach 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, inwestorzy, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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Liczba gospodarstw domowych 
korzystających 

z nieekologicznych źródeł ciepła 
 

Poziom zanieczyszczenia 
powietrza i/lub liczba dni 

w ciągu roku z przekroczonymi 
normami 

 

2.2.5. 

Poprawa stanu i jakości wód oraz racjonalne 
gospodarowanie zasobami wodnymi, 
wdrażanie rozwiązań w zakresie 
przeciwdziałania suszy, wspierania kondycji 
środowiska naturalnego i ochrony 
przeciwpowodziowej (m.in. rozwój różnych 
form zielonej i błękitnej infrastruktury, rozwój 
i wsparcie retencji, prowadzenie działań 
melioracyjnych, inwentaryzacja, budowa, 
przebudowa i modernizacja kanalizacji 
deszczowej, w tym we współpracy z innymi 
właścicielami i zarządcami). 

Podniesienie 
bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego, 
ograniczenie szkód 

wynikłych wskutek deszczy 
nawalnych itp. 

 
Zmniejszenie zagrożenia 

suszą hydrologiczną 
 

Ochrona i poprawa stanu 
środowiska, 

w szczególności wód 

Liczba lokalnych 
i ponadlokalnych projektów 

ukierunkowanych na poprawę 
stanu środowiska wodnego, 

które zrealizował i/lub 
w których udział wziął 

samorząd gminny 
 

Liczba gospodarstw domowych, 
które zrealizowały instalacje 

wykorzystania wody opadowej 
przy dofinansowaniu 

publicznym 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

PGW Wody Polskie, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe w 

Krapkowicach, 
Inne JST, 

Samorządowy Zakład Wodociągi 
i Kanalizacja w Walcach, 

Organizacje pozarządowe, 
Przedsiębiorcy, 

Mieszkańcy, 
Właściciele i zarządcy dróg, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

2.2.6. 
Wsparcie działań na rzecz redukcji 
zanieczyszczeń i hałasu komunikacyjnego oraz 
zmniejszania ich uciążliwości. 

Redukcja zanieczyszczeń 
i hałasu komunikacyjnego 

oraz zmniejszania ich 
uciążliwości dla 

mieszkańców i środowiska 

Liczba działań (wspartych lub 
podjętych przez gminę) na 

rzecz redukcji zanieczyszczeń 
i hałasu komunikacyjnego 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Opolu, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach 
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2.2.7. 

Edukacja i rozwój zintegrowanego systemu 
gospodarki odpadami w kierunku wzrostu 
selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych, ograniczenia ich ilości, 
maksymalnego odzysku oraz 
unieszkodliwiania. 

Wzrost poziomu 
selektywnej zbiórki 

odpadów 
 

Zwiększenie poziomu 
odpadów zdatnych do 

dalszego wykorzystania 
 

Ochrona i poprawa stanu 
środowiska 

Odpady zebrane selektywnie 
w relacji do ogółu odpadów 

 
Odpady poddane recyklingowi 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Placówki oświatowe, 

Mieszkańcy, 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 
Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska, 

Związek Międzygminny 
"Czysty Region" 

2.2.8. 
Poprawa świadomości ekologicznej 
społeczeństwa i kształtowanie postaw 
prośrodowiskowych. 

Wzrost świadomości 
ekologicznej mieszkańców 

oraz wykształcenie 
zachowań 

prośrodowiskowych 
 

Wzrost świadomości 
w zakresie znaczenia 

zagrożeń środowiskowych 
(m.in. związanych ze 
zmianami klimatu) 

Liczba i/lub odsetek dzieci, 
które w szkołach uczestniczyły 
w zajęciach z zakresu edukacji 

ekologicznej 
 

Odpady zebrane selektywnie 
w relacji do ogółu odpadów 

 
 

Liczba dzikich wysypisk śmieci 

 

Urząd Gminy 
w Walcach, 

Placówki oświatowe 

NFOŚiGW, WFOŚiGW,  
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Organizacje pozarządowe, 

Przedsiębiorcy, 
Mieszkańcy, 

Lokalna Grupa Działania, 
Media, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

2.2.9. 
Wieloaspektowe działania na rzecz ochrony 
przyrody i różnorodności biologicznej. 

Wzmocnienie kondycji 
i bioróżnorodności 

środowiska 

Liczba lokalnych 
i ponadlokalnych projektów na 

rzecz ochrony przyrody 
i różnorodności biologicznej, 

które zrealizował i/lub 
w których udział wziął 

samorząd gminny 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
PGW Wody Polskie, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach, 

Inne JST, 
Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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CEL OPERACYJNY 2.3. Wykorzystanie polityki przestrzennej i rewitalizacji jako narzędzi kreujących rozwój lokalny. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań 

Wskaźniki oceny 
osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór 
nad procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 
zaangażowane/partnerzy 

2.3.1. 

Prowadzenie odpowiedzialnej polityki 
przestrzennej i krajobrazowej gminy 
(tworzenie i aktualizowanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
nacisk na politykę przestrzenną wspierającą 
rozwój gospodarczy, ochronę przyrody, 
aktywizację społeczności oraz 
przeciwdziałanie występowaniu wykluczenia 
osób i obszarów ze względu na ograniczenia 
infrastrukturalne i mobilnościowe itp.) oraz 
bieżąca aktualizacja zasobów planistycznych 
udostępnianych cyfrowo. 

Uporządkowanie polityki 
przestrzennej 

i krajobrazowej gminy 
 

Stworzenie warunków dla 
zrównoważonego 

i zintegrowanego rozwoju 
gminy 

 
Ład przestrzenny 

Odsetek powierzchni gminy 
objęty miejscowymi planami 

zagospodarowania 
przestrzennego 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, inwestorzy, 
Organizacje pozarządowe, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

2.3.2. 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz 
ich zagospodarowanie na nowe cele 
(środowiskowe, gospodarcze, kulturalne, 
rekreacyjne). 

Poprawa atrakcyjności, 
estetyki, dostępności 

i funkcjonalności 
przestrzeni, podwyższenie 

standardu budynków 
i pozostałej infrastruktury 

na obszarach 
rewitalizowanych 

 
Niwelacja problemów 

rozwojowych 
 

Stworzenie warunków dla 
integracji oraz aktywizacji 

społecznej, zawodowej 
i przedsiębiorczej itp. 

mieszkańców 

Liczba zrealizowanych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
oraz liczba mieszkańców, którzy 

z nich skorzystali  
 

Liczba przedsięwzięć 
(prywatnych, publicznych) 

zlokalizowanych na 
zrewitalizowanych obszarach 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Właściciele i zarządcy obiektów, 

Mieszkańcy, 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska  
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Ożywienie społeczno-
gospodarcze 

 
Poprawa warunków życia 
mieszkańców na terenach 

objętych rewitalizacją 

2.3.3. 

Kształtowanie i odnowa centrów miejscowości 
jako lokalnych „wizytówek”, w tym poprzez 
inwestycje w infrastrukturę oraz aktywizację 
gospodarczą. 

Poprawa atrakcyjności, 
estetyki, dostępności 

i funkcjonalności 
przestrzeni, podwyższenie 

standardu budynków 
i pozostałej infrastruktury 

 
Stworzenie warunków dla 
integracji oraz aktywizacji 

społecznej, zawodowej 
i przedsiębiorczej itp. 

mieszkańców 
 

Ożywienie społeczno-
gospodarcze 

Liczba zrealizowanych 
inwestycji z zakresu odnowy 

miejscowości oraz liczba 
mieszkańców, którzy z nich 

skorzystali 
 

Liczba przedsięwzięć 
(prywatnych, publicznych) 

zlokalizowanych na 
odnowionych obszarach 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Właściciele i zarządcy obiektów, 

Mieszkańcy, 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 
Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

2.3.4. 

Tworzenie przyjaznych, dostępnych, 
atrakcyjnych, estetycznych i funkcjonalnych 
przestrzeni publicznych, które będą pobudzały 
mieszkańców do działania, interakcji 
i integracji, a jednocześnie tworzyły ofertę dla 
turystów i gości. 

Poprawa atrakcyjności, 
estetyki, dostępności 

i funkcjonalności 
przestrzeni publicznych 

 
Stworzenie warunków dla 
integracji i aktywizacji oraz 

rekreacji i wypoczynku 
mieszkańców 

 
Poprawa atrakcyjności 

gminy dla turystów i gości 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych przestrzeni 

publicznych 
 

Liczba wydarzeń w nowych 
przestrzeniach oraz liczba ich 

uczestników 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
PFRON, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Jednostki gminne, 
Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, 
Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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2.3.5. 
Pielęgnowanie i rozwijanie terenów zielonych 
i zalesionych, wyposażanie w małą 
architekturę. 

Poprawa atrakcyjności, 
estetyki, dostępności 

i funkcjonalności 
przestrzeni publicznych 

 
Stworzenie warunków dla 
integracji i aktywizacji oraz 

rekreacji i wypoczynku 
mieszkańców 

 
Zwiększenie udziału 
terenów zielonych 

i zalesionych w całkowitej 
powierzchni gminy 

Odsetek powierzchni terenów 
zieleni w całkowitej 
powierzchni gminy 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Mieszkańcy, 

Przedsiębiorcy, 
Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania 

2.3.6. 
Uspokojenie ruchu kołowego w strategicznych 
miejscach gminy (w powiązaniu z koncepcją 
rewitalizacyjną przestrzeni). 

Podniesienie 
bezpieczeństwa oraz 

komfortu uczestników 
ruchu, w szczególności 
pieszych i rowerzystów 

 
Redukcja zanieczyszczeń 

i hałasu komunikacyjnego 
oraz zmniejszania ich 

uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska 

Średni dobowy ruch na drogach 
 

Liczba wypadków na drogach 
 

Poziom zanieczyszczenia 
powietrza i/lub liczba dni 

w ciągu roku z przekroczonymi 
normami 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Właściciele i zarządcy dróg 

2.3.7. 

Opracowanie i wdrożenie działań 
zmierzających do utrzymania 
dotychczasowego charakteru zabudowy 
mieszkalnej, zarówno w warstwie 
przestrzennej (zwarty charakter zabudowy), 
jak i architektonicznej (dopasowanie do 
istniejących obiektów, stosowanie 
odpowiednich materiałów wykończeniowych, 
dbałość o detale architektoniczne itp.) 

Ochrona i kształtowanie 
krajobrazu  

 
Poprawa kompozycji 
i estetyki przestrzeni 

 
Ład przestrzenny 

Opracowanie stosownych 
regulacji i wdrożenie ich w życie 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach, 

Mieszkańcy, 
Przedsiębiorcy, inwestorzy, 

Organizacje pozarządowe 
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OBSZAR STRATEGICZNY 3. 
GOSPODARKA LOKALNA I OFERTA 
CZASU WOLNEGO 

 

Cel strategiczny 3. 
Stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy, bazującego na 

wykorzystaniu zasobów lokalnych, tradycji 
i przedsiębiorczości mieszkańców. 

 

Cele operacyjne: 

 

  

3.1. Tworzenie warunków dla rozwoju 
gospodarczego i inwestycyjnego gminy.

3.2. Rozwój i promocja lokalnej 
przedsiębiorczości oraz aktywizacja zawodowa 
mieszkańców.

3.3. Wykorzystanie potencjałów gminy do 
wzmocnienia gospodarki lokalnej.
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Uzasadnienie i strategia postępowania w ramach obszaru: 

Trzeci obszar strategiczny grupuje cele i zadania nakierunkowane na rozwój gminy Walce poprzez 
wspieranie i promowanie lokalnej przedsiębiorczości i rolnictwa oraz oferty dla turystów i gości. 
W zestawieniu z okolicznymi jednostkami (np. Zdzieszowice, Gogolin, Kędzierzyn-Koźle) gmina Walce 
nie jest zapleczem dla przedsiębiorstw o rozpoznawalności ponadregionalnej, a w jej strukturze 
dominują drobne, często rodzinne firmy. Poza tym, mieszkańcy pracują w zakładach zlokalizowanych 
we wspomnianych ośrodkach. Dla wielu osób podstawowym bądź dodatkowym źródłem utrzymania 
jest rolnictwo, zwłaszcza w zakresie upraw roślinnych, a ponadto jeden z dwóch największych zakładów 
gminy działa w tej branży. W zestawie zadań na najbliższą dekadę znalazło się tworzenie gminnej oferty 
inwestycyjnej oraz promocja gospodarcza w celu przyciągania nowych firm na teren gminy 
(cel operacyjny 3.1.). Poza tym, w ramach kolejnego celu operacyjnego (3.2.) zaplanowano 
wielowymiarowe wsparcie, głównie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także inicjowanie 
i wspieranie szeroko pojętej integracji lokalnego środowiska gospodarczego. W podobny sposób 
kierowane będzie wsparcie do producentów rolnych, zarówno działających na rynku produkcji 
masowej (np. uprawy wielkopowierzchniowe, fermy hodowlane), jak i specjalizujących się w produkcji 
rolno-spożywczej o wysokiej jakości i wyjątkowych walorach smakowych, z cechami produktów 
jednoznacznie kojarzonych z Górnym Śląskiem czy ziemią krapkowicką. Główny nacisk w tym kierunku 
położony zostanie na nowoczesne formy organizacji i działania takich producentów, jak również na 
wsparcie promocyjne i marketingowe. Wsparciem dla gminy w tym zakresie będą wyspecjalizowane 
podmioty – instytucje otoczenia biznesu i ośrodki doradztwa rolniczego. Chociaż działania związane 
z zapobieganiem bezrobociu i aktywizacją stanowią zadania samorządu powiatowego, strategia 
zakłada współpracę w tym zakresie. Z uwagi na sytuację demograficzną, w jakiej znajduje się gmina 
Walce, uwzględniono także konieczność wsparcia dla usług komercyjnych kierowanych do osób 
niesamodzielnych, w tym starszych, chorych, z niepełnosprawnościami itp.  

Strategia zakłada także (cel operacyjny 3.3.) wzmocnienie potencjału lokalnej gospodarki poprzez 
wykorzystanie posiadanych zasobów środowiskowych na cele turystyki, rekreacji, wypoczynku 
i edukacji. Gmina Walce pozbawiona jest atrakcji turystycznych o szerokiej rozpoznawalności, które 
ściągałyby rzesze turystów, co paradoksalnie może zostać wykorzystane jako atut – miejsca do 
aktywnego, ale przy tym spokojnego wypoczynku, z dala od gwaru typowego dla miejsc wybitnie 
turystycznych. Na chwilę obecną posiadana infrastruktura turystyczna jest niewielka, stąd też pakiet 
zadań zmierzających do zagospodarowania miejsc o największym potencjale w tym zakresie oraz 
odpowiedniego, szerokiego wypromowania podobnych inicjatyw. W zakresie tym uwidacznia się 
również rola Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Turystycznego w Brożcu, które, poza rozszerzeniem 
wachlarza swojej działalności, ma predyspozycje do stania się nadrzędnym miejscem animacji i obsługi 
ruchu turystycznego i rekreacyjnego w jednostce oraz działalności edukacyjnej i proekologicznej, 
co będzie wymagać także dodatkowych inwestycji (np. zagospodarowanie zabytkowego chlewu na 
cele edukacyjne z zapleczem konferencyjno-noclegowym, budowa miasteczka ruchu drogowego 
w obrębie Centrum). 
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Tabela 5. Kierunki działań, oczekiwane rezultaty planowanych działań i wskaźniki ich osiągnięcia, podmioty odpowiedzialne – w ramach obszaru strategicznego 3. GOSPODARKA LOKALNA I OFERTA CZASU WOLNEGO 

CEL OPERACYJNY 3.1. Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego gminy. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań 

Wskaźniki oceny 
osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór 
nad procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 
zaangażowane/partnerzy3 

3.1.1. 

Kreowanie warunków ułatwiających 
lokowanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej, w tym tworzenie nowych 
i rozszerzanie istniejących terenów 
zorganizowanej i skoncentrowanej 
działalności inwestycyjnej oraz usług 
w miejscowościach (współpraca 
z właścicielami gruntów, instytucjami 
otoczenia biznesu i Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną, tworzenie i aktualizowanie 
dokumentów planistycznych, poprawa 
dostępności komunikacyjnej terenów, 
współpraca z operatorami w kierunku rozwoju 
sieci elektrycznych i gazowych oraz bazy 
telekomunikacyjnej, rozwój infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej itp.). 

Zwiększenie powierzchni 
terenów działalności 

gospodarczej oraz 
usługowej 

 
Stworzenie gminnej oferty 

inwestycyjnej 

Liczba i powierzchnia działek 
o przeznaczeniu gospodarczym 

na terenie gminy 
 

Udział w pełni uzbrojonych 
działek o przeznaczeniu 

gospodarczym w ogóle działek 
o przeznaczeniu gospodarczym 

na terenie gminy 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Instytucje otoczenia biznesu, 

Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, 

Przedsiębiorcy, inwestorzy, 
Właściciele terenów, 
Operatorzy sieciowi 
i telekomunikacyjni, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

3.1.2. 

Promocja gospodarcza, strategiczne i bieżące 
kontakty z przedsiębiorcami i inwestorami, 
przyciąganie nowych firm, stałe doskonalenie 
obsługi biznesu na terenie gminy. 

Wzrost zainteresowania 
inwestorów ofertą gminy 

 
Pozyskanie inwestorów 

i zwiększenie bazy 
podatników 

Liczba opublikowanych ofert 
inwestycyjnych gminy 

 
Liczba średnich i dużych 

przedsiębiorstw 
zarejestrowanych w REGON 

 
Dochody gminy z tytułu 

podatku PIT i/lub CIT 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Instytucje otoczenia biznesu, 

Przedsiębiorcy, inwestorzy, 
Media, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

                                                           
3 Katalog partnerów stanowi pewną propozycję realizacyjną i ma charakter otwarty. Współpraca partnerów realizacyjnych może przybierać zarówno formę finansową, jak i pozafinansową. 
Będzie to zależało m.in. od typu danego działania oraz rodzaju i możliwości poszczególnych partnerów. 
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CEL OPERACYJNY 3.2. Rozwój i promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań 

Wskaźniki oceny 
osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór 
nad procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 
zaangażowane/partnerzy 

3.2.1. 

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, 
kreatywnych i innowacyjnych wśród 
mieszkańców, głównie młodzieży szkół 
podstawowych, we współpracy 
z przedsiębiorcami i ich zrzeszeniami oraz 
dedykowanymi instytucjami. 

Dostosowanie oferty 
edukacyjnej do wyzwań 

społecznych, 
gospodarczych, 
cywilizacyjnych 

 

Zwiększenie kreatywności, 
zaradności 

i przedsiębiorczości 
mieszkańców, szczególnie 

osób młodych 
 

Wzrost przedsiębiorczości 
lokalnej 

 

Aktywizacja zawodowa 
i przedsiębiorcza 

mieszkańców, szczególnie 
osób młodych 

Liczba i/lub odsetek dzieci, 
które w szkołach uczestniczyły 

w zajęciach z zakresu 
przedsiębiorczości 

 
Liczba działalności 

gospodarczych założonych 
przez osoby fizyczne do 30 roku 

życia 

 

Placówki oświatowe 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Kuratorium Oświaty w Opolu, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Krapkowicach, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Instytucje otoczenia biznesu, 
Przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, 

Organizacje pozarządowe, 
Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

3.2.2. 

Działania wspierające i promocja MMŚP, 
w szczególności we współpracy z instytucjami 
otoczenia biznesu (zapewnienie dedykowanej 
oferty szkoleń, fachowego doradztwa 
i informacji na temat możliwości pozyskiwania 
środków zewnętrznych - głównie nowa 
perspektywa finansowa UE 2021-2027 itp.). 
Priorytet utrzymania pozycji konkurencyjnej 
firm lokalnych na rynku oraz zachowania 
miejsc pracy w czasie kryzysu, a jednocześnie 
nacisk na wzmacnianie ich zdolności do 
generowania i wdrażania innowacji oraz 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 

Zapewnienie odpowiednich 
warunków dla rozwoju 

biznesu 
 

Poprawa konkurencyjności 
biznesu i wzrost 

przedsiębiorczości lokalnej 
 

Zwiększenie bazy 
podatników i budżetu 

gminy 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych i/lub nowo 

zarejestrowanych w REGON na 
1 tys. mieszkańców 

 
Stosunek liczby nowych 

działalności gospodarczych 
zarejestrowanych w REGON na 
terenie gminy do podmiotów 

wyrejestrowywanych 
 

Dochody gminy z tytułu 
podatku PIT i/lub CIT 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Krapkowicach, 
Instytucje otoczenia biznesu, 

Przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, 
Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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3.2.3. 

Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz 
integracji lokalnego środowiska 
gospodarczego, wsparcie i promocja oraz 
rozwój współpracy samorządu gminnego 
z tymże środowiskiem, w szczególności 
w ramach Społecznej Rady Przedsiębiorstw 
Gminy Walce. 

Wzrost integracji 
i aktywności lokalnego 

środowiska biznesowego 
 

Wzmocnienie współpracy 
i powstanie trwałych relacji 

pomiędzy samorządem 
gminy i środowiskiem 

biznesowym 

Liczba wzajemnych konsultacji 
i/lub projektów sektora 

przedsiębiorców i administracji 
lokalnej 

 

Władze samorządowe 
gminy, 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, 
w tym Społeczna Rada 

Przedsiębiorstw Gminy Walce 

3.2.4. 

Umożliwienie promocji lokalnych 
przedsiębiorców, ich produktów i usług (np. 
poprzez informację na stronie internetowej 
gminy, imprezy promocyjne, wydarzenia, targi 
gminne oraz wsparcie dla udziału 
w wydarzeniach o zasięgu ponadlokalnym, 
konkursy i wyróżnienia, animowanie 
współpracy itp.). 

Wzrost rozpoznawalności 
i zainteresowania 

ofertą produktów i usług 
lokalnych 

 
Wzrost dochodów 
lokalnego biznesu 

i zwiększenie budżetu 
gminy 

Liczba lokalnych 
przedsiębiorców promowanych 
na stronie internetowej gminy 

 
Liczba wydarzeń promujących 

produkty i usługi lokalne 
 

Dochody gminy z tytułu 
podatku PIT i/lub CIT 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach, 

Instytucje otoczenia biznesu, 
Przedsiębiorcy i ich zrzeszenia 

Lokalna Grupa Działania, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

3.2.5. 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy, w szczególności osób o trudnej 
sytuacji na rynku pracy, dotkniętych 
zwolnieniami w wyniku pandemii COVID-19, 
wsparcie na rzecz podniesienia/zmiany 
kwalifikacji lub zatrudnienia na dające lepsze 
perspektywy rozwoju zawodowego, a także na 
rzecz powstawania mikroprzedsiębiorstw 
i nowych miejsc pracy, w szczególności 
poprzez współpracę z instytucjami rynku pracy 
i lokalnymi pracodawcami. 

Zapewnienie 
odpowiedniego wsparcia 
dla osób bezrobotnych, 

zmieniających pracę, 
chcących rozpocząć lub 

rozwinąć własną działalność 
gospodarczą 

 
Wzrost i poprawa jakości 

zatrudnienia 
 

Spadek bezrobocia, 
w szczególności 
długotrwałego 

 
Wzrost przedsiębiorczości 

lokalnej 

Liczba nowych podmiotów 
zarejestrowanych w REGON na 

terenie gminy 
 

Liczba ofert pracy z terenu 
gminy w rejestrze PUP 

 
Pracujący w przeliczeniu 
na 1 tys. mieszkańców 

 
 

Liczba osób bezrobotnych, 
w tym długotrwale 

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Krapkowicach, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Instytucje otoczenia biznesu, 
Przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, 

Osoby bezrobotne, 
Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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Aktywizacja zawodowa 
i przedsiębiorcza 

mieszkańców 

3.2.6. 

Prowadzenie działań mających na celu 
wsparcie i promocję komercyjnych usług 
społecznych dedykowanych osobom 
niesamodzielnym, w szczególności starszym, 
chorym, z niepełnosprawnościami. 

Zapewnienie dostępności 
wysokiej jakości, 

zróżnicowanych usług 
dedykowanych osobom 

niesamodzielnym, 
w szczególności starszym, 

chorym, 
z niepełnosprawnościami 

 
Zapewnienie odpowiednich 

warunków dla rozwoju 
srebrnej gospodarki 

Liczba podmiotów 
świadczących komercyjne 

usługi dedykowane osobom 
niesamodzielnym, 

w szczególności starszym, 
chorym, 

z niepełnosprawnościami 

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Krapkowicach, 
Urząd Gminy w Walcach, 

Instytucje otoczenia biznesu, 
Przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, 

Organizacje pozarządowe, 
Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

CEL OPERACYJNY 3.3. Wykorzystanie potencjałów gminy do wzmocnienia gospodarki lokalnej. 

Kierunki działań  
Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań 

Wskaźniki oceny 
osiągnięcia rezultatów 

i oczekiwany trend 

Realizacja lub nadzór 
nad procesem po 

stronie gminy 

Podmioty 
zaangażowane/partnerzy 

3.3.1. 
Inicjowanie i wspieranie projektów z zakresu 
poprawy struktury obszarowej gospodarstw 
rolnych. 

Zwiększenie atrakcyjności 
i funkcjonalności działek  

 
Wzrost atrakcyjności 

rolniczej gminy 

Średnia wielkość powierzchni 
gruntów rolnych 

w gospodarstwie rolnym 
(w hektarach) 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach, 

Ośrodki doradztwa rolniczego,  
Rolnicy, producenci, 

przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, 
Sołtysi i rady sołeckie, 

Mieszkańcy, 
Właściciele gruntów 

Lokalna Grupa Działania 

3.3.2. 

Rozwój rolnictwa i branż powiązanych oraz 
dostosowanie ich uwarunkowań 
klimatycznych, technologicznych i rynkowych 
– rolnictwo specjalistyczne i towarowe, 
w szczególności we współpracy z ośrodkami 
doradztwa rolniczego. 

Zapewnienie odpowiednich 
warunków dla rozwoju 

rolnictwa i branż 
powiązanych 

 

Liczba gospodarstw 
(ekologicznych, 

specjalistycznych, towarowych) 
na terenie gminy 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Ośrodki doradztwa rolniczego,  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5C202E08-2A02-403A-AA8E-53DE42010DAF. Podpisany Strona 70



Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 

70 

Poprawa konkurencyjności 
rynkowej lokalnych 

rolników i producentów 
oraz wzrost całej branży 

Rolnicy, producenci, 
przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, 

Lokalna Grupa Działania 

3.3.3. 

Działania wspierające i promocja 
organizowania się producentów rolnych 
w nowoczesne formy współdziałania oraz 
animacja współpracy gospodarstw rolnych 
i sektora przetwórczego. 

Wzrost integracji 
i aktywności lokalnego 

biznesu rolniczego 
i przetwórczego, 

wzmocnienie współpracy 
i powstanie trwałych relacji  

 
Poprawa konkurencyjności 

rynkowej lokalnych 
rolników, producentów 

i producentów oraz wzrost 
całej branży 

Liczba grup producenckich lub 
innych nowoczesnych form 
współdziałania w ramach 
sektora rolniczego i/lub 

przetwórczego 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Ośrodki doradztwa rolniczego,  

Rolnicy, producenci, 
przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, 

Lokalna Grupa Działania 

3.3.4. 

Działania wspierające marketing i sprzedaż 
bezpośrednią (możliwość umieszczenia 
informacji na stronie internetowej gminy, 
organizacja na terenie gminy miejsc sprzedaży 
produktów lokalnych, imprezy promocyjne, 
wydarzenia, targi gminne oraz wsparcie dla 
udziału w wydarzeniach o zasięgu 
ponadlokalnym, konkursy i wyróżnienia, 
animowanie współpracy sektora 
gastronomicznego, noclegowego 
i turystycznego z producentami itp.). 

Wzrost rozpoznawalności 
i zainteresowania ofertą 
produktów i wyrobów 

lokalnych 
 

Wzrost dochodów 
lokalnego biznesu 

rolniczego i zwiększenie 
budżetu gminy 

Liczba produktów lokalnych 
promowanych na stronie 

internetowej gminy 
 

Liczba wydarzeń promujących 
produkty lokalne 

 
Dochody gminy w dziale: 

rolnictwo i łowiectwo 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Ośrodki doradztwa rolniczego,  

Rolnicy, producenci, 
przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, 

Lokalna Grupa Działania 

3.3.5. 

Działania wspierające i promocja dla rozwoju 
drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego 
ukierunkowanego na wytwarzanie produktów 
żywnościowych o wysokiej jakości oraz 
o specyficznych walorach smakowych. 

Zapewnienie odpowiednich 
warunków dla rozwoju 

drobnego przetwórstwa 
rolno-spożywczego 

 
Poprawa konkurencyjności 

rynkowej lokalnych 
przetwórców oraz wzrost 

całej branży 

Liczba lokalnych 
przedsiębiorstw 

przetwarzających produkty 
rolne 

 
Liczba wydarzeń promujących 
lokalne produkty żywnościowe 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Ośrodki doradztwa rolniczego,  

Rolnicy, producenci, 
przedsiębiorcy i ich zrzeszenia, 

Lokalna Grupa Działania 
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Wzrost rozpoznawalności 
i zainteresowania ofertą 

przedsiębiorstw 
przetwarzających produkty 

rolne 
 

Wzrost dochodów 
lokalnego biznesu 

przetwórczego oraz 
zwiększenie budżetu gminy 

Dochody gminy w dziale: 
przetwórstwo przemysłowe 

 

3.3.6. 

Tworzenie warunków planistycznych, 
infrastrukturalnych i administracyjnych do 
rozwoju produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych. 

Zapewnienie odpowiednich 
warunków dla rozwoju 

produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych 

 
Wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy 

 
Dywersyfikacja źródeł 

energii i poprawa 
bezpieczeństwa 

energetycznego gminy 

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

odnawialnych w dokumentach 
przestrzennych gminy 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Przedsiębiorcy, inwestorzy, 

Właściciele gruntów, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

3.3.7. 

Rozwój rekreacyjnej infrastruktury rowerowej 
i pieszo-rowerowej, tworzenie miejsc obsługi 
rowerzystów wraz z tworzeniem przestrzeni 
dla rozwoju drobnych usług, integracja tras, 
oznakowanie, bieżące utrzymanie, promocja 
i animacja (wydarzenia, rajdy rowerowe, 
wyścigi itp.) oraz skoordynowanie prac w tym 
zakresie na poziomie ponadgminnym. 

Rozwój infrastruktury 
rekreacji rowerowej 

 
Zwiększenie, 

uatrakcyjnienie 
i zróżnicowanie oferty 

spędzania czasu wolnego, 
z uwzględnieniem potrzeb 
i oczekiwań różnych grup 

odbiorców 

Długość tras rowerowych na 
terenie gminy oraz liczba 

wydarzeń (wyścigów, rajdów 
itp.) zorganizowanych przy ich 

wykorzystaniu w ciągu roku 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Inne JST, 

Przedsiębiorcy, 
Organizacje pozarządowe, 

Organizacje i kluby sportowe, 
Lokalna Grupa Działania, 

Media, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 
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3.3.8. 
Rozwój szlaków turystycznych, integracja 
oznakowanie, bieżące utrzymanie, promocja 
i animacja (wydarzenia, imprezy, gry itp.). 

Rozwój infrastruktury 
szlaków turystycznych 

 

Zwiększenie, 
uatrakcyjnienie 

i zróżnicowanie oferty 
spędzania czasu wolnego, 
z uwzględnieniem potrzeb 
i oczekiwań różnych grup 

odbiorców 
 

Wzrost atrakcyjności 
turystycznej gminy, 
przekładający się na 

zwiększenie liczby turystów 
i gości 

Długość szlaków turystycznych 
na terenie gminy oraz liczba 
wydarzeń zorganizowanych 

przy ich wykorzystaniu w ciągu 
roku 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Inne JST, 

Podmioty i instytucje kultury, 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 
PTTK, 

Organizacje i kluby sportowe, 
Lokalna Grupa Działania, 

Media, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

3.3.9. 
Zagospodarowanie terenów na cele turystyki, 
rekreacji, sportu i wypoczynku, 
m.in. starorzecza Odry w Straduni. 

Rozwój oferty rekreacji 
wodnej 

 

Zwiększenie, 
uatrakcyjnienie 

i zróżnicowanie oferty 
spędzania czasu wolnego, 
z uwzględnieniem potrzeb 
i oczekiwań różnych grup 

odbiorców 
 

Wzrost atrakcyjności 
turystycznej gminy, 
przekładający się na 

zwiększenie liczby turystów 
i gości 

Liczba wydarzeń, w tym 
rekreacyjno-sportowych, na 
bazie zagospodarowanego 

starorzecza Odry i liczba ich 
uczestników 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

PGW Wody Polskie, 
Administracja rządowa, 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 

Przedsiębiorcy, 
Kluby i organizacje sportowe, 

Organizacje pozarządowe, 
Lokalna Grupa Działania, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 

3.3.10.

Działania wspierające i promocja 
agroturystyki, w  tym gospodarstw 
kwalifikowanych oferujących dodatkowe 
usługi turystyczne, bazy noclegowej oraz 
gastronomicznej na terenie gminy, w tym 
również wśród społeczności lokalnych 
i w subregionie. 

Promocja oferty 
turystycznej gminy 

(promocja oferty lokalnych 
przedsiębiorców 
turystycznych) 

 

Liczba miejsc noclegowych na 
terenie gminy, w tym 

skatalogowanych na jej stronie 
internetowej 

 
Liczba udzielonych noclegów 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Ośrodki doradztwa rolniczego, 

Przedsiębiorcy, 
Organizacje pozarządowe, 

Lokalna Grupa Działania, 
Media 
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Zwiększenie oraz 
profesjonalizacja obsługi 

ruchu turystycznego 

Liczba podmiotów 
gastronomicznych na terenie 

gminy 

 

3.3.11.

Rozszerzenie działalności Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego i Turystycznego 
w Brożcu poprzez rozbudowę oferty 
kulturalnej, edukacyjnej, ekologicznej itp. oraz 
realizację projektów inwestycyjnych. 

Zwiększenie, 
uatrakcyjnienie 

i zróżnicowanie oferty 
edukacyjnej, 

konferencyjnej, 
noclegowej, rekreacyjnej 

i turystycznej, 
z uwzględnieniem potrzeb 
i oczekiwań różnych grup 

odbiorców 
 

Wzrost atrakcyjności gminy, 
przekładający się na 

zwiększenie liczby turystów 
i gości 

Liczba odwiedzających Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego 
i Turystycznego w Brożcu 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

(prowadzenie 
inwestycji), 

Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego 

i Turystycznego 
w Brożcu (administracja 

i zarządzanie) 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Podmioty i instytucje kultury, 

Przedsiębiorcy, 
Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 
Lokalna Grupa Działania 

3.3.12.

Działania wspierające tworzenie nowych oraz 
wzmacniające już istniejące produkty 
turystyczne, a także integrujące produkty 
turystyczne adresowane do konkretnych grup 
docelowych. 

Zwiększenie, 
uatrakcyjnienie 

i zróżnicowanie oferty 
turystycznej, 

z uwzględnieniem potrzeb 
i oczekiwań różnych grup 

odbiorców 
 

Wzrost atrakcyjności 
turystycznej gminy, 
przekładający się na 

zwiększenie liczby turystów 
i gości 

Liczba nowych atrakcji oraz 
produktów turystycznych 

gminy 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
Inne JST, 

Podmioty i instytucje kultury, 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 
PTTK, 

Organizacje i kluby sportowe, 
Lokalna Grupa Działania, 

Media, 
Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska 

3.3.13.

Rozwój i zintegrowanie systemów wizualizacji, 
promocji i informacji turystycznej 
(m.in. jednolite oznakowanie, tabliczki 
kierunkowe, produkcja filmów, wydawanie 
map i przewodników, promocja w sieci, 

Promocja 
i upowszechnienie 

ciekawych miejsc i atrakcji 
gminy 

 

Liczba działań promocyjnych 
i ich zasięg 

 

Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego 

i Turystycznego 
w Brożcu, 

Administracja rządowa, 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach, 
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wydarzenia o charakterze lokalnym 
i ponadlokalnym, współpraca z mediami, 
innymi JST, organizacjami pozarządowymi 
i biznesem). 

Poprawa rozpoznawalności 
gminy oraz zainteresowania 

jej ofertą spędzenia czasu 
wolnego 

 
Poprawa orientacji 

przestrzennej turystów 
i gości (ułatwienie 

poruszania się po terenie 
gminy i okolic oraz 

odnalezienia właściwej 
drogi do atrakcji) 

 
Wzrost atrakcyjności 
turystycznej gminy 

 
Zwiększenie oraz 

profesjonalizacja obsługi 
ruchu turystycznego 

Liczba obiektów objętych 
gminnym systemem 

wizualizacji turystycznej 
 

Liczba osób korzystających 
z informacji turystycznej oraz 

poziom ich zadowolenia 
 

Liczba odwiedzających Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego 
i Turystycznego w Brożcu 

 

Urząd Gminy 
w Walcach 

Inne JST, 
Podmioty i instytucje kultury, 

Przedsiębiorcy, 
Organizacje pozarządowe, 

PTTK, 
Organizacje i kluby sportowe, 

Lokalna Grupa Działania, 
Media, 

Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska 
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MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ GMINY WALCE WRAZ 
Z USTALENIAMI I REKOMENDACJAMI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I PROWADZENIA 
POLITYKI PRZESTRZENNEJ W GMINIE 

KWESTIE WODNE A STRATEGIA ROZWOJU GMINY WALCE NA LATA 2022-2030  

Zgodnie z art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 624 ze zm.), 
Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 uwzględnia m.in. ustalenia dokumentów 
planistycznych, o których mowa w ww. ustawie tj.: 

 plany zarządzania ryzykiem powodziowym, 

 plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

 plan przeciwdziałania skutkom suszy. 

Zasoby wodne gminy i zarządzanie ryzykiem powodziowym 

Sieć rzek i mniejszych cieków stanowi cały zasób naturalnych wód powierzchniowych na terenie gminy 
Walce. Największą z nich jest rzeka Odra, o którą opiera się północno-wschodnia granica gminy. Jest 
ona zlewnią dla większości cieków wodnych, poza północno-zachodnią częścią jednostki. Wody z tych 
okolic odprowadzane są do Osobłogi, rzeki płynącej poza granicami gminy Walce. Odra wraz 
z Osobłogą tworzą widły, w których rozciąga się gmina Walce. Wśród pozostałych, ważnych cieków 
przepływających przez jednostkę wyróżnia się Stradunię i Swornicę, przecinające teren gminy 
z południowego zachodu w stronę Odry na północny wschód. Obszar gminy charakteryzuje brak 
naturalnych zbiorników wód stojących. 

Zagrożenia powodziowe na terenie gminy są odnotowywane mniej więcej co 10 lat. Możliwość 
podtopień występuje w okresie wiosennych roztopów i w czasie intensywnych opadów deszczu 
w dolinie rzeki Odry i Straduni (przy ujściu do Odry). Obfite opady deszczu w kraju, jak i w Republice 
Czeskiej mogą być przyczyną podnoszenia się stanu wody w rzekach i w konsekwencji przelania się 
rzeki Odry przez wały w Straduni i zalania bądź podtopienia budynków mieszkalnych przy ul. Lesiany 
oraz Rybarze. Obszar gminy nie posiada naturalnych zbiorników retencyjnych, kluczowe 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe stanowi wybudowany w 2020 roku zbiornik-polder Racibórz 
Dolny, oddalony o gminy o ok. 40 km w linii prostej. 

W granicach gminy Walce występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią o wysokim (Q10%) 
i średnim (Q1%, tzw. powódź 100-letnia) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi. Lokalizuje się je 
w całym międzywalu Odry oraz wzdłuż całego, nieograniczonego wałami przeciwpowodziowymi jej 
odcinka, który gmina Walce dzieli z gminą Reńska Wieś. Ograniczając się do terenów gminy Walce, jako 
tereny szczególnie zagrożone powodzią wskazuje się obszar podchodzący pod miejscowość Stradunia. 
Zagrożenie powodziowe dotyczy również samej rzeki Starduni – jej wylewy dotyczą bezpośrednio 
granic miejscowości Stradunia (gm. Walce) oraz Kamionka i Mechnica (gmina Reńska Wieś). 

Zgodnie z art. 77 ust.1 Prawa Wodnego z dnia 20 lipca 2017, na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią występuje bezwzględny zakaz lokalizowania nowych cmentarzy, gromadzenia ścieków, 
nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą 
zanieczyścić wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania. W celu 
zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią poziom zagrożenia powodziowego wynikający 
z wyznaczenia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się w dokumentach 
planistycznych i strategicznych jednostek samorządu terytorialnego oraz w decyzjach o ustaleniu 
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lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzjach o warunkach zabudowy, dotyczących nieruchomości 
w całości lub w części położonych na tych obszarach. Projekty te wymagają uzgodnienia z Wodami 
Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią. Podlegają one odmowie w przypadku: naruszenia ustaleń planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i planu zarządzania ryzykiem powodziowym; 
stanowienia zagrożenia dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru 
zabytków; naruszenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; oraz utrudniania zarządzania ryzykiem powodziowym. 
Odstępstwa od odmowy mogą zostać wydane na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ze strony 
odpowiedniej jednostki Wód Polskich. Pozwolenia tego nie wymaga m.in. lokalizowanie na okres do 
180 dn, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

Mapa 1. Obszar szczególnego zagrożenia powodzią przy wysokim (Q10%)  
i średnim (Q1%) prawdopodobieństwie wystąpieniu powodzi na obszarze gminy Walce (wały przeciwpowodziowe – kolor czerwony) 

 

Źródło: Hydroportal ISOK 
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Mapa 2. Obszar szczególnego zagrożenia powodzią przy wysokim (Q10%)  
i średnim (Q1%) prawdopodobieństwie wystąpieniu powodzi na obszarze gminy Walce – scenariusz całkowitego zniszczenia wałów 

przeciwpowodziowych (wały przeciwpowodziowe – kolor czerwony; głębokość wód – odcienie niebieskiego) 

 

Źródło: Hydroportal ISOK 

W ramach zapisów dokumentów gminnych, zwraca się uwagę, iż konieczne jest zaprzestanie 
marginalizowania udziału metod nietechnicznych i prewencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej 
i suszy, w szczególności przez zatrzymanie i spowolnienie odpływu wód poprzez mikro i naturalną 
retencję oraz zwiększanie retencji w zlewniach cząstkowych. Ochrona przed powodzią nie powinna 
skupiać się wyłącznie na metodach technicznych, ale również stosować metody nietechniczne 
tj. zalesianie wododziałów, odtwarzanie naturalnej retencji na terenach dolin rzecznych i w lasach, 
przywracanie retencji glebowo-gruntowej, spowolnianie odpływu wód przez renaturyzację cieków, 
zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych i sterowanie systemem melioracji 
szczegółowej itp. Należy jednocześnie dokonać analizy możliwości przywrócenia środowisku 
przyrodniczemu „zabranej naturalnej retencji dolinowej” do czego zobowiązuje inwestorów i właściwe 
organy ustawa Prawo wodne (Art.128 ust.2 pkt 5 cyt: „odtworzenia retencji przez budowę służących 
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do tego celu urządzeń wodnych lub realizację innych przedsięwzięć, jeżeli w wyniku realizacji 
pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie naturalnej lub sztucznej retencji wód 
śródlądowych”). Obecny stan gospodarowania wodami z dominacją technicznych metod 
rozwiązywania problemów nie przystaje do zasad określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz 
Dyrektywie Powodziowej. Dyrektywa Powodziowa ściśle wiąże system zarządzania ryzykiem 
powodziowym z koniecznością zapewnienia dobrego stanu ekosystemów wodnych i od wody 
zależnych jako skutecznej metody ochrony przed powodzią, nie kwestionując przy tym wagi 
technicznych środków ochrony. 

W ramach prowadzonej aktualizacji projektu PZRP dla dorzecza Odry nie określono nowych planów 
inwestycyjnych na terenie gminy Walce.  

Plany gospodarowania wodami 

W odniesieniu do Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w poniższej tabeli Strategia 
Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 określa informacje na temat jednolitych części wód 
powierzchniowych (jcwp) oraz jednolitych części wód podziemnych (jcwpd) znajdujących się 
w granicach gminy (nazwa, status jcwp, informacja o stanie jcwp i jcwpd oraz przypisane im cele 
środowiskowe), a także działań przypisanych poszczególnym jcwp i jcwpd w aktualizacji Programu 
wodnośrodowiskowego kraju (aPWŚK) oraz o stanie realizacji tych działań. 

Tabela 6. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w granicach 
gminy Walce wraz z przypisanymi celami i działaniami środowiskowymi 

Kod JCWP (wody 
powierzchniowe) Nazwa 

Stan ogólny; 
stan/potencjał 

ekologiczny; stan 
chemiczny 

Przypisane cele 
środowiskowe 

Działania przypisane w Programie 
wodnośrodowiskowym kraju 

RW60001711738 Trzciniec Zły; poniżej 
dobrego; dobry 

Dobry stan 
ekologiczny; 
dobry stan 
chemiczny 

Działania podstawowe: 
Kontrola postępowania w zakresie 
gromadzenia ścieków przez 
użytkowników prywatnych 
i przedsiębiorców oraz oczyszczania 
ścieków przez użytkowników 
prywatnych z częstotliwością co 
najmniej raz na 3 lata (działanie ciągłe); 
Regularny wywóz nieczystości płynnych 
(działanie ciągłe). 
Działania uzupełniające: 
Monitoring badawczy wód (IV kw. 2017). 

RW600017117549 Swornica Zły; poniżej 
dobrego; dobry 

Dobry stan 
ekologiczny; 
dobry stan 
chemiczny 

Działania podstawowe: 
Kontrola postępowania w zakresie 
gromadzenia ścieków przez 
użytkowników prywatnych 
i przedsiębiorców oraz oczyszczania 
ścieków przez użytkowników 
prywatnych z częstotliwością co 
najmniej raz na 3 lata (działanie ciągłe); 
Regularny wywóz nieczystości płynnych 
(działanie ciągłe). 
Działania uzupełniające: 
Monitoring badawczy wód (IV kw. 2017). 

RW6000171176929 Jaźwina 
Zły; poniżej 
dobrego; dobry 

Dobry stan 
ekologiczny; 
dobry stan 
chemiczny 

Działania podstawowe: 
Budowa sieci kanalizacyjnej 
w aglomeracji Krapkowice (IV kw. 2018); 
Kontrola postępowania w zakresie 
gromadzenia ścieków przez 
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użytkowników prywatnych 
i przedsiębiorców oraz oczyszczania 
ścieków przez użytkowników 
prywatnych z częstotliwością co 
najmniej raz na 3 lata (działanie ciągłe); 
Regularny wywóz nieczystości płynnych 
(działanie ciągłe). 
Działania uzupełniające: 
Monitoring badawczy wód (IV kw. 2017). 

RW600018117474 Dopływ poniżej 
Dobieszowic 

Zły; poniżej 
dobrego; PSD 

Dobry stan 
ekologiczny; 
dobry stan 
chemiczny 

Działania podstawowe: 
Kontrola postępowania w zakresie 
gromadzenia ścieków przez 
użytkowników prywatnych 
i przedsiębiorców oraz oczyszczania 
ścieków przez użytkowników 
prywatnych z częstotliwością co 
najmniej raz na 3 lata (działanie ciągłe); 
Regularny wywóz nieczystości płynnych 
(działanie ciągłe). 
Działania uzupełniające: 
Monitoring badawczy wód (IV kw. 2017). 

RW600018117489 Ligocki Potok Zły; zły; PSD 

Dobry stan 
ekologiczny; 
dobry stan 
chemiczny 

Działania podstawowe: 
Budowa sieci kanalizacyjnej 
w aglomeracjach: Góra (IV kw. 2018), 
Kędzierzyn-Koźle (IV kw. 2018); Kontrola 
postępowania w zakresie gromadzenia 
ścieków przez użytkowników 
prywatnych i przedsiębiorców oraz 
oczyszczania ścieków przez 
użytkowników prywatnych 
z częstotliwością co najmniej raz na 
3 lata (działanie ciągłe); Kontrola 
postępowania w zakresie oczyszczania 
ścieków przez przedsiębiorstwa 
z częstotliwością co najmniej raz na 
3 lata (działanie ciągłe); Regularny 
wywóz nieczystości płynnych (działanie 
ciągłe). 

RW60001911759 
Odra od Kanału 
Gliwickiego do 
Osobłogi 

Zły; 
umiarkowany; 
PSD 

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

Działania podstawowe: 
Modernizacja oczyszczalni ścieków 
Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" 
(IV kw. 2017); objęcie nadzorem 
sanitarnym wody w kąpielisku 
i wykonanie oceny jakości wody 
(działanie ciągłe); Regularny wywóz 
nieczystości płynnych (działanie ciągłe). 
Działania uzupełniające: 
Budowa przepławki, przywrócenie 
drożności odcinków rzek (IV kw. 2021); 
Przegląd pozwoleń wodnoprawnych 
(IV kw. 2018). 

RW600020117499 
Stradunia od 
Jakubowickiego 
Potoku do Odry 

Zły; zły; PSD 

Dobry stan 
ekologiczny; 
dobry stan 
chemiczny 

Działania podstawowe: 
Budowa indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków (działanie ciągłe); 
Budowa sieci kanalizacyjnej 
w aglomeracji Naczęsławice (IV kw. 
2018); Regularny wywóz nieczystości 
płynnych (działanie ciągłe). 
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Kod JCWPd (wody 
podziemne) Nazwa 

Stan chemiczny; 
stan ilościowy; 

stan ogólny 

Przypisane cele 
środowiskowe 

Działania przypisane w Programie 
wodnośrodowiskowym kraju 

PLGW6000127 127 
Dobry; dobry; 
dobry (2012) 

Dobry stan 
chemiczny; 
dobry stan 
ilościowy 

Działania podstawowe: 
Coroczne raportowanie pomiarów ilości 
eksploatowanych wód podziemnych 
przez właściciela/użytkownika ujęcia 
(działanie ciągłe); Opracowanie 
dokumentacji na potrzeby ustanowienia 
obszaru ochronnego zbiornika wód 
śródlądowych (GZWP) (IV kw. 2021); 
Opracowanie projektu rozporządzenia 
na potrzeby ustanowienia obszaru 
ochronnego zbiornika wód 
śródlądowych (GZWP) (IV kw. 2021); 
Przegląd pozwoleń wodnoprawnych 
związanych z poborem wód 
podziemnych (działanie ciągłe); 
Rekultywacja odkrywek w sposób 
ograniczający zagrożenie dla jakości wód 
podziemnych (IV kw. 2020); Wydanie 
rozporządzenia na potrzeby 
ustanowienia obszaru ochronnego 
zbiornika wód śródlądowych (GZWP) 
(IV kw. 2021). 
Działania uzupełniające: 
Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych 
wykorzystywanych do nawodnień 
rolniczych (dot. studni wykonanych 
w ramach zwykłego korzystania z wód) 
oraz kontrola poboru wody z tych ujęć 
(po zmianie przepisów); prowadzenie 
monitoringu lokalnego wokół ujęć wód 
podziemnych o poborze 
przekraczającym 1000 m3/d (po zmianie 
przepisów); Zmiana zapisów w ustawach 
Prawo wodne oraz Prawo ochrony 
środowiska (IV kw. 2021). 

Źródło: : Opracowanie własne z wykorzystaniem bazy danych PGW KZGW 

Dane z bazy Planów Gospodarowania Wodami Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedstawiają 
stan ogólny wód powierzchniowych na terenie gminy jako zły we wszystkich siedmiu JCWP 
przepływających przez teren gminy, w tym w Odrze. Obserwowane zanieczyszczenie wód w Odrze jest 
efektem oddziaływania źródeł zewnętrznych, zaś w przypadku Straduni i Swornicy znaczny ładunek 
zanieczyszczeń pochodzi z lokalnych niekontrolowanych odcieków z szamb i rolnictwa obszarowego. 

Do degradacji wód powierzchniowych na obszarze gminy przyczyniają się zrzuty ścieków komunalnych 
i przemysłowych, jak również zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane wodami powierzchniowymi. 
Na obszarach pozbawionych infrastruktury komunalnej należy się spodziewać degradacji wód 
powierzchniowych przez niekontrolowane zrzuty ścieków z terenów zabudowanych, trafiające do 
gruntu, rowów melioracyjnych, bądź bezpośrednio do cieków. 

Przypisane wodom powierzchniowym działania na terenie gminy dotyczą przede wszystkim działań 
kontrolnych dotyczących gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorstwa, 
rozwoju systemu kanalizacji sieciowej i przydomowych zbiorników oraz regularnego wywozu 
nieczystości. Ponadto, wśród działań uzupełniających wymienione zostały zadania takie jak monitoring 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5C202E08-2A02-403A-AA8E-53DE42010DAF. Podpisany Strona 81



Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 

81 

badawczy wód, kontrola nadrzecznych kąpielisk, a także budowa przepławki na odcinku Odry. 
W granicach gminy znajdują się jednolite części wód podziemnych nr 127. Ich stan ogólny, chemiczny 
i ilościowy określony został jako dobry. Prócz standardowych działań tj. coroczny monitoring 
eksploatacji, dedykuje się im rozbudowę systemu monitoringu oraz szereg działań prawno-
organizacyjnych i inwestycyjnych zorientowanych na ochronę dobrego stanu JCWPd. 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy 

Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 zakłada i promuje działania minimalizujące skutki 
suszy, podejmowane zarówno przez samorząd, mieszkańców, jak i organy administracji rządowej. 
Bezpośrednio wskazuje na to m.in. cel operacyjny 2.2. Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz 
łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu, w ramach którego przewidziano działania dotyczące poprawy 
stanu i jakości wód, racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, wdrażania rozwiązań 
w zakresie przeciwdziałania suszy. W tym zakresie strategia jest spójna z Planem Przeciwdziałania 
Skutkom Suszy, przyjętym na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. 
w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021r. poz. 1615). 

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne, plan przeciwdziałania skutkom suszy obejmuje: 

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 

2) propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej 
i sztucznej retencji; 

4) działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Susza (obok powodzi) jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na 
społeczeństwo, środowisko i gospodarkę całego kraju. W najbliższych latach spodziewany jest wzrost 
intensywności i częstotliwości występowania susz. Głównym celem Planu jest przeciwdziałanie ich 
skutkom, co należy odnosić do procesu kształtowania zasobów wodnych oraz do racjonalnego 
korzystania z zasobów wodnych. Cele szczegółowe Planu dotyczą zidentyfikowanych obszarów ryzyka 
związanego z suszą: społeczeństwa, gospodarki i środowiska i obejmują: 

 skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych 
na obszarach dorzeczy, 

 zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy, 

 edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy, 

 formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Strategia postępowania w obszarze przeciwdziałania skutkom suszy zakłada przede wszystkim 
działania proaktywne, czyli zapobiegające oraz zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia 
negatywnych skutków suszy, realizowane niezależnie od faktycznego wystąpienia zjawiska suszy.  

Zgodnie z założeniami Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, w odniesieniu do obszaru gminy Walce 
mowa m.in. o następujących działaniach: 

 Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych (działanie 1), 

 Retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych 
(działanie 3), 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5C202E08-2A02-403A-AA8E-53DE42010DAF. Podpisany Strona 82



Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 

82 

 Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej retencji 
(działanie 4), 

 Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych wodnych dla zwiększania retencji 
glebowej (działanie 8), 

 Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polnych 
(działanie 9),  

 Budowa i przebudowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych oraz 
budowa i przebudowa wodooszczędnych systemów nawadniania wykorzystujących zasoby 
wód podziemnych (działanie 10), 

 Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych 
(działanie 24). 

Analizując zagrożenie suszą na terenie gminy Walce w zależności od jej typu tj. rolnicza, hydrologiczna 
i hydrogeologiczna, należy stwierdzić, że w przypadku tej pierwszej są to obszary bardzo zróżnicowane 
(słabo, umiarkowanie, silnie i bardzo zagrożone), w drugim przypadku zagrożenie jest silne oraz słabe, 
a w trzecim słabe. Stopień zagrożenia suszą według klas łącznego zagrożenia suszą dla obszaru gminy 
Walce określono jako umiarkowany i silny. 
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MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ GMINY WALCE 

Wprowadzenie do modelu 

Model docelowej struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Walce stanowi jeden z elementów 
strategii rozwoju jednostki i prezentuje przewidywany wpływ, jaki realizacja jej zapisów wywrze na 
strukturę przestrzenną jednostki. Podstawowe funkcje terenów określono w oparciu o czynniki 
geograficzno-przyrodnicze (np. ukształtowanie terenu, walory środowiska naturalnego), historyczne 
(np. wytworzony układ osadniczy i sieć komunikacyjna) oraz powiązania funkcjonalne. Uwzględniono 
także zdiagnozowane na wcześniejszych etapach tworzenia strategii problemy, potrzeby oraz 
potencjały rozwojowe gminy Walce, które będą najsilniej oddziaływać na strukturę przestrzenną 
jednostki w najbliższej dekadzie.  

Ogólne uwarunkowania modelu 

Gmina Walce położona jest w południowej części województwa opolskiego, razem z czterema innymi 
jednostkami tworzy powiat krapkowicki. Gmina leży w środku trójkąta, którego wierzchołki tworzą trzy 
miasta (oddalone od miejscowości Walce o kilkanaście kilometrów) – Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle 
oraz Głogówek. Znaczenie administracyjne, usługowe oraz gospodarcze mają przede wszystkim dwa 
pierwsze. Stolica regionu – Opole – oddalona jest od centrum gminy o ok. 35 kilometrów. Miastem 
położonym najbliżej granic analizowanej gminy są Zdzieszowice, jednak znaczącą barierę dla 
wzajemnych powiązań usługowych i gospodarczych stanowi rzeka Odra (brak mostu z funkcjonującą 
w jego miejscu przeprawą promową). 

Główne powiązania funkcjonalno-przestrzenne gminy Walce należy rozpatrywać w dwóch 
podstawowych kategoriach: 

 położenie w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych (głównie drogowych) znaczenia krajowego 
i regionalnego – gminę Walce otacza nieregularny trójkąt, tworzony przez fragmenty trzech 
dróg wyższych kategorii: DK40 (odcinek Większyce – Głogówek), DW416 (odcinek Głogówek – 
Krapkowice) oraz DK45 (odcinek Krapkowice – Większyce). Ostatnia z wymienionych przebiega 
przez obszar gminy, przechodząc przez centrum wsi Stradunia. O niespełna 20 km od centrum 
Walec położony jest węzeł „Krapkowice” na autostradzie A4. Układ komunikacyjny w gminie 
niemalże w całości opiera się o sieć dróg powiatowych i gminnych.  

Południowe fragmenty gminy Walce przecina linia kolejowa nr 137 Katowice – Legnica 
(tzw. „magistrala podsudecka”), łącząca stolicę Górnego Śląska z szeregiem miast południowej 
części województwa opolskiego (m.in. Głogówek, Prudnik, Nysa, Otmuchów). Dla gminy 
(zwłaszcza jej północnej części), większe znaczenie wydaje się mieć linia kolejowa nr 136 
Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice, stanowiąca fragment ciągu transportowego łączącego 
Wrocław z Opolem, konurbacją górnośląską, aglomeracją krakowską i południowo-wschodnią 
częścią Polski. Na położonej niewiele ponad 10 km na północ od centrum Walec stacji 
Zdzieszowice zatrzymują się pociągi pasażerskie, w tym także dalekobieżne. 

Wykorzystanie istniejących szlaków komunikacyjnych do rozwoju społeczno-gospodarczego 
jednostki warunkowane jest realizacją szeregu inwestycji, w dużej mierze poza granicami 
gminy Walce i niezależnych od samorządu. Do kluczowych należy budowa mostu na Odrze 
pomiędzy jednostką a Zdzieszowicami oraz wschodnia obwodnica Krapkowic, ułatwiająca 
dostęp do autostrady A4. 
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Rysunek 7. Układ sieci transportowej na obszarze gminy Walce i podstawowe kierunki ciążenia 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 wykorzystanie warunków naturalnych do produkcji rolnej – znaczącą gałęzią gospodarki gminy 
jest rolnictwo, szczególnie w zakresie uprawy roślinnej (dominuje uprawa zbóż z możliwością 
zbytu plonów w zakładach zbożowych w Straduni). W strukturze gruntów rolnych pod 
względem ich przydatności do upraw (bonitacji) dominują gleby klasy IV, określane jako 
średnie. Łącznie stanowią one przeszło 63% ogółu. Dane z Powszechnego Spisu Rolnego z 2014 
r. wskazują na istnienie w gminie blisko 600 gospodarstw rolnych, z czego blisko ¼ stanowiły 
gospodarstwa duże, o powierzchni przekraczającej 10 ha. Jednocześnie, gmina Walce, jako 
jedna z trzech w powiecie krapkowickim i jedna z siedmiu w całym województwie opolskim 
znalazła się na liście Obszarów Problemowych Rolnictwa (OPR), tj. obszarów o ograniczonym 
potencjale produkcji rolniczej, z uwagi na rozdrobnioną strukturę przestrzenną gospodarstw. 
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Według regionalizacji fizycznogeograficznej autorstwa J. Kondrackiego, gmina Walce w całości leży na 
terenie Kotliny Raciborskiej, stanowiącej południowo-wschodnią część Niziny Śląskiej. Krajobraz 
obszaru jest mało zróżnicowany, z przewagą rozległych, nieznacznie pofałdowanych równin, 
poprzecinanych słabo odznaczającymi się w terenie korytami rzecznymi lub starorzeczami. Na terenie 
gminy Walce nie ma większych skupisk leśnych, za wyjątkiem rozciągniętego południkowo, wąskiego 
pasa lasu mieszanego, na zachód od miejscowości Brożec i Kromołów oraz znacznie mniejszego 
obszarowo lasu w trójkącie utworzonym przez miejscowości Brożec, Kromołów i Grocholub 
(na niektórych mapach oznaczany jako „Las Brożce”). Liczne są niewielkie zagajniki śródpolne, 
tworzone głównie przez drzewa liściaste. Sieć rzeczna na obszarze zajmowanym przez gminę jest 
rozwinięta – tworzy ją pokrywająca się z północną granicą jednostki rzeka Odra we fragmencie jej 
środkowego biegu (wraz ze szczególnie cennym przyrodniczo fragmentem starorzecza), stanowiąca jej 
lewy dopływ rzeka Stradunia, przecinająca południkowo całą gminę, a także liczne strumienie, rowy 
i kanały, odwadniające tereny rolnicze.  

Rysunek 8. Elementy i uwarunkowania środowiskowe gminy Walce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Walce 
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Atrakcyjność walorów środowiska przyrodniczego gminy Walce jest umiarkowana, z podobnym 
potencjałem do budowy oferty turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej, obniżanym również 
zagrożeniem powodziowym w dolinie Odry (bariera inwestycyjna dla rozbudowy infrastruktury obsługi 
ruchu turystycznego). Obszary objęte ochroną przyrody (użytek ekologiczny „Stara Odra”) stanowią 
zaledwie 0,3% powierzchni gminy Walce. Naturalne ekosystemy zostały w dużej mierze przekształcone 
wskutek intensywnego użytkowania rolniczego. Na terenie jednostki nie ma ani jednego pomnika 
przyrody. W strukturze przyrodniczej gminy Walce istotne znaczenie pełnią korytarze ekologiczne, 
zlokalizowane przede wszystkim w dolinach rzecznych Odry, Straduni oraz Swornicy.  

Gmina Walce zaopatrywana jest w energię elektryczną za pośrednictwem sieci średniego i niskiego 
napięcia, zasilanych w czterech stacjach elektroenergetycznych: GPZ Krapkowice, GPZ Koźle, GPZ 
Zdzieszowice oraz GPZ Głogówek – każda położona poza terenem jednostki. Jednocześnie przez obszar 
jednostki przebiegają: 

 napowietrzna dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Dobrzeń – Wielopole 
i Dobrzeń – Albrechtice (CZ); 

 napowietrzna dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Zdzieszowice – Grotowice 
i Zdzieszowice – Krapkowice; 

 napowietrzna dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Blachownia – Głogówek 
i Zdzieszowice – Hajduki. 

Wymienione sieci przebiegają przez tereny niezabudowane – głównie rolne i leśne.  

Rysunek 9. Schematyczny przebieg sieci wysokiego napięcia na obszarze gminy Walce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Walce  
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Funkcje terenów w gminie 

Przedstawione na poniższym rysunku podstawowe sposoby zagospodarowania terenów w gminie, 
podzielono, w zależności od ich jedynej bądź wiodącej funkcji, na cztery podstawowe kategorie. Należą 
do nich tereny o przeznaczeniu: 

a) osadniczym – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, z dopuszczeniem 
zabudowy wielorodzinnej, z możliwością prowadzenia działalności usługowej o niewielkim 
stopniu uciążliwości; 

b) rolniczym – uprawa roślinna i hodowla zwierząt; 

c) przemysłowym i produkcyjnym, w tym uwzględniającym powstanie i działanie stref 
gospodarczych; 

d) ochrony i eksploatacji lasów. 

Uwzględniono także sieć komunikacyjną gminy obejmującą drogi kategorii krajowej, powiatowej 
i gminnej, fragment linii kolejowej oraz podstawowe elementy sieci rzecznej, tworzone przez rzeki 
Odrę, Stradunię, Swornicę i ich dopływy w postaci strumieni, kanałów i rowów odwadniających pola. 

Rysunek 10. Struktura zagospodarowania obszaru gminy Walce 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy jest bardzo czytelna i uporządkowana, a planowane 
działania mają ją ugruntować i wzmocnić. Miejscowości gminy Walce charakteryzują się zwartą 
zabudową mieszkalną i mieszkalno-gospodarczą, o układzie ulicowym (Zabierzów, Ćwiercie), 
owalnicowym (Kromołów, Grocholub) i ulicowo-placowym (Walce i pozostałe miejscowości). 
Fragmenty zabudowy niektórych miejscowości są szczególnie cenne z uwagi na dobrze zachowane 
cechy pierwotnego układu przestrzennego, obejmujące nie tylko siatkę dróg, granice działek 
i lokalizację zabudowy, ale też jej formy i detale architektoniczne czy gabaryty. W niektórych wsiach 
zachowały się także dawne gospodarstwa folwarczne. Centrum usługowym i administracyjnym 
znaczenia lokalnego jest miejscowość Walce, na terenie której znajdują się placówki obsługi ludności 
(m.in. urząd gminy, GOK, poczta, bank, ośrodek zdrowia, apteka, przedszkola i szkoła podstawowa), 
w niektórych przypadkach jako jedyne w gminie (docelowo, w miarę potrzeb społecznych, 
gospodarczych itp. funkcje te mogą pojawiać się w centrach innych miejscowości). Zdecydowana 
większość terenów gminy predysponowana jest do rozwoju produkcji rolniczej, z wyłączeniami 
warunkowanymi kwestiami środowiskowymi czy infrastrukturalnymi.  

Rozmieszczenie planowanych inwestycji i planowane zmiany w przestrzeni gminy 

Przewidywane w horyzoncie czasowym strategii zamierzenia inwestycyjne gminy Walce można 
pogrupować w następujący sposób, na działania: 

 podnoszące dostępność komunikacyjną gminy (w tym w zakresie otwarcia nowych terenów 
inwestycyjnych i osadniczych) oraz poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego, obejmujące budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację dróg, ciągów 
jezdnych i pieszych; 

 poprawiające warunki prowadzenia działalności rolniczej, jak modernizacja dróg dojazdowych 
do pól i łąk; 

 wzmacniające atrakcyjność osadniczą jednostki przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne, głównie za sprawą rozbudowy i modernizacji sieci 
wodociągowej i potrzebnej bazy (stacja uzdatniania wody) oraz kanalizacyjnej w miejscach 
i zdiagnozowanych deficytach w tym zakresie; 

 zmniejszające zużycie energii cieplnej oraz poziom zanieczyszczenia powietrza „niską emisją”, 
głównie za sprawą termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła w budynkach użyteczności 
publicznej; 

 podnoszące jakość i dostępność podstawowych usług publicznych, z uwzględnieniem zmian 
zachodzących w strukturze demograficznej jednostki (Centrum Usług Społecznych); 

 zapewniające dostęp mieszkańcom, turystom i gościom do nowoczesnej oferty spędzania 
wolnego czasu, w tym do aktywności edukacyjnych, animacyjnych, sportowych, rekreacyjnych 
i wypoczynkowych, przy jednoczesnej estetyzacji przestrzeni publicznych – rozbudowa 
Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Turystycznego w Brożcu, zagospodarowanie turystyczne 
starorzeczy Odry, budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej. 
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Rysunek 11. Schematyczne rozmieszczenie kluczowych zamierzeń inwestycyjnych gminy Walce do 2030 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Walce 
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USTALENIA I REKOMENDACJE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I PROWADZENIA POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ W GMINIE 

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie 
Walce wynikają z przyjętego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz są zgodne 
z założeniami dokumentów planistycznych gminy.  

Ogólny kierunek polityki przestrzennej w gminie obejmuje utrzymanie i utrwalanie dotychczasowej, 
czytelnej struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostki, poprzez m.in.: 

 koncentrację procesów urbanizacyjnych przede wszystkim we wsiach Walce (wzmocnienie 
lokalnego ośrodka usługowego), Brożec, Stradunia i Rozkochów, z rozwojem budownictwa 
mieszkaniowego o znacznie mniejszej intensywności, skupionym na uzupełnianiu istniejącej 
zabudowy, w pozostałych miejscowościach; 

 ochronę obszarów najcenniejszych przyrodniczo – dolin rzecznych stanowiących korytarze 
ekologiczne oraz lasów; 

 rozwój produkcji rolniczej na terenach do tego predestynowanych; 

 powiększenie obszaru terenów przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej – 
głównie tereny inwestycyjne w sąsiedztwie DK45 (Stradunia) oraz otoczenie największych 
zakładów przemysłowych (Walce, Stradunia). 

Jednocześnie, wśród największych problemów w zakresie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Walce należy wskazać m.in.: 

 przebieg DK45 przez centrum wsi Stradunia i związana z tym uciążliwość (hałas, spaliny, 
zagrożenie bezpieczeństwa itp.); 

 naruszenie ciągłości korytarzy ekologicznych wskutek przecięcia dolin rzecznych drogami 
publicznymi; 

 zmiana sposobu wykorzystania gruntów rolnych; 

 występowanie obiektów produkcji rolnej w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. 

W dużej mierze są to zjawiska niezależne bądź w znikomym stopniu zależne od samorządu gminnego, 
których ewentualne usunięcie wymagałoby poniesienia znacznych nakładów finansowych.  

Przedstawione w tabeli ustalenia i rekomendacje w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej 
w gminie Walce nie są pełnym, wyczerpującym katalogiem zaleceń, należy traktować je jako syntezę, 
wskazującą na ogólne kierunki kształtowania struktury przestrzennej gminy Walce w horyzoncie 
czasowym tożsamym z okresem obowiązywania strategii. 
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Tabela 7. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania polityki przestrzennej w gminie Walce 

Przeznaczenie terenów 

Budownictwo mieszkaniowe 
z dopuszczeniem działalności 

usługowej i zagospodarowania 
o charakterze rekreacyjnym 

i wypoczynkowym 

Rolnicza przestrzeń produkcyjna 
– uprawa roślinna, hodowla 

zwierząt 

Pozarolnicza działalność 
gospodarcza – przemysłowa 

i wytwórcza, w tym strefy 
aktywności gospodarczej 

Ochrona i eksploatacja lasów 

Charakterystyka terenów 

Obszary zwartej zabudowy 
(głównie jednorodzinnej 
i zagrodowej) w sąsiedztwie 
głównych ciągów 
komunikacyjnych, przysiółki 
i enklawy zabudowy mieszkalnej 
wykształcone w procesach 
rozwoju gospodarczego (dawne 
folwarki) oraz towarzyszące im 
tereny prowadzenia usług 
i wypoczynkowo-rekreacyjne, 
także w formie zieleni urządzonej. 

Grunty orne, łąki, pastwiska, sady 
itd., także obszary nieużytkowane 
rolniczo (odłogi). 

Obszary zagospodarowane 
przemysłowo bądź przeznaczone 
do takiego zagospodarowania, 
w sąsiedztwie głównych szlaków 
komunikacyjnych gminy. 

Kompleksy leśne, tereny 
zadrzewione, zakrzewione 
i zarastające, w tym obszary 
w sąsiedztwie cieków wodnych 
(rzek, strumieni, stawów), 
obszary przeznaczone do 
zalesienia 

Podstawowe ustalenia 
i rekomendacje w zakresie 
kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej 

 Kształtowanie zabudowy 
z poszanowaniem lokalnego, 
historycznego jej charakteru 
– układu, gabarytów, detali 
architektonicznych itd. przy 
jednoczesnym 
porządkowaniu zastanych 
układów i poprawianiu ich 
estetyki oraz 
funkcjonalności; 

 Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 
z dopuszczeniem zabudowy 
zagrodowej, mieszkaniowo-
usługowej oraz budynków 
wielorodzinnych; 

 Możliwość lokalizowania 
obiektów użyteczności 

 Podstawowe przeznaczenie 
pod działalność rolniczą, 
z możliwością lokalizowania 
obiektów produkcji roślinnej 
(szklarnie, namioty itp.); 

 Konieczność 
dostosowywania struktury 
i intensywności produkcji 
rolnej (w tym hodowlanej) 
do lokalnych warunków 
przyrodniczych, bez 
naruszania równowagi 
przyrodniczej; 

 Ochrona istniejącej zieleni – 
lasów, zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych, 
zarośli przy ciekach wodnych 
itd.; 

 Przeznaczenie pod obiekty 
produkcyjne, handlowe, 
magazynowo-składowe, 
związane z działalnością 
usługową oraz produkcją 
zwierzęcą i przetwórstwem 
rolno-spożywczym itp.; 

 Ograniczenie funkcji 
mieszkaniowej do roli 
towarzyszącej działalności 
gospodarczej, bez 
wyznaczania terenów 
zabudowy mieszkaniowej; 

 Wykorzystanie zieleni do 
ograniczenia ujemnego 
wpływu prowadzonej 
działalności na środowisko 
i estetykę przestrzeni 
publicznej (zieleń izolacyjna); 

 Podstawowe przeznaczenie 
do prowadzenia 
zrównoważonej gospodarki 
leśnej; 

 Możliwość wykorzystania 
lasów na cele edukacyjne, 
wypoczynkowe 
i rekreacyjne, 
z dopuszczeniem 
instalowania obiektów małej 
architektury i wyznaczania 
ścieżek i szlaków 
rowerowych w ciągu dróg 
leśnych; 

 Zalesianie gruntów do tego 
przeznaczonych z użyciem 
gatunków rodzimych; 
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publicznej, nieuciążliwych 
usług i wytwórczości; 

 Dopuszczenie lokalizacji 
obiektów obsługi rolnictwa 
(np. magazyny, składy) oraz 
produkcji roślinnej 
(szklarnie, namioty itp.); 

 Doposażanie przestrzeni 
publicznych w parkingi oraz 
zieleń urządzoną o funkcji 
wypoczynkowo-rekreacyjnej 
i estetyzującej; 

 Wykorzystanie zieleni do 
izolacji obiektów 
gospodarczych oraz 
zaburzających harmonię i ład 
przestrzenny; 

 Lokalizacja nowych 
budynków mieszkalnych 
przy istniejących drogach, 
z zachowaniem zasady 
ciągłości zabudowy 
mieszkalnej. 

 Możliwość uzupełniania 
istniejącej zabudowy 
zgodnie z jej 
dotychczasowym 
przeznaczeniem, przy 
jednoczesnym zakazie 
lokalizacji obiektów 
o wysokości i gabarytach 
zakłócających harmonię 
krajobrazu; 

 Wykorzystanie zieleni do 
izolacji obiektów 
gospodarczych oraz 
zaburzających harmonię i ład 
przestrzenny; 

 Dopuszczenie rozbudowy 
infrastruktury 
komunikacyjnej (drogi 
rolnicze – dojazd do pól) oraz 
turystyczno-rekreacyjnej 
(np. ścieżki rowerowe, szlaki 
piesze i konne); 

 Zakaz zagospodarowania 
terenów trwale 
naruszających stosunki 
wodne i dokonywania 
znaczących zmian 
w ukształtowaniu terenu. 

 Zakaz przedsięwzięć 
o ciągłym, znaczącym 
oddziaływaniu na 
środowisko naturalne. 

 Zakaz przeznaczania 
gruntów leśnych na cele nie 
związane z gospodarką 
leśną.  

Źródło: Opracowanie własne 
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OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI 

Przejawem polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie są obszary strategicznej interwencji. Zgodnie 
z definicją ustawową, obszar strategicznej interwencji (OSI) to określony w strategii rozwoju obszar 
o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych, lub o szczególnych warunkach 
społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, decydujących o występowaniu barier rozwoju lub 
trwałych, możliwych do aktywowania, potencjałów rozwojowych, do którego jest kierowana 
interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne albo 
w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, czy też rozwiązania regulacyjne. Polityka rozwoju 
województwa uwzględnia OSI określone w SOR i KSRR 2030. Część miast i gmin województwa 
opolskiego została zaliczona do dwóch typów OSI krajowych: 

 1. OSI Miasta średniej wielkości tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

W kraju wskazano 252 takie miasta, które dotknięte są skutkami transformacji politycznej i społeczno-
gospodarczej (deindustrializacja, skurczenie się bazy ekonomicznej, depopulacja, a w konsekwencji 
wypłukiwanie funkcji). Lista obejmuje m.in. Krapkowice. 

 2. OSI Obszary zagrożone trwałą marginalizacją 

Są to zazwyczaj gminy peryferyjne, w których kumulują się w szczególności problemy społeczne 
(ujemny przyrost naturalny, odpływ mieszkańców, ograniczona dostępność do usług, niska aktywność 
społeczna, wykształcenie ludności, poziom edukacji szkolnej, ubóstwo dochodowe). Zaktualizowana 
lista gmin zagrożonych trwałą marginalizacją: programowanie 2021-2027 wskazuje 755 takich gmin, 
z czego 15 w regionie opolskim. Lista ta nie obejmuje gminy Walce.  

Wskazane na poziomie rządowym jednostki nie obejmują wszystkich na terenie województwa miast 
i gmin wymagających wsparcia. Dlatego interwencja polityki województwa będzie uwzględniała 
konieczność komplementarności pomocy, w tym w odniesieniu do innych ośrodków miejskich oraz 
terenów wiejskich. 

Strategia regionalna definiuje jednocześnie 5 własnych OSI, które pokrywają się ze strukturami 
funkcjonalno-przestrzennymi: 

 1. OSI Subregion Aglomeracja Opolska (AO) 

Jest to jeden z 18 miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (MOF) w Polsce. 
Obejmuje miasto Opole i powiązane z nim funkcjonalnie (ekonomicznie, społecznie, komunikacyjnie, 
infrastrukturalnie, środowiskowo) miasta i wsie, w tym gminę Walce, które według strategii 
regionalnej będą wspierane jako ośrodek tracący funkcje społeczno-gospodarcze. AO stanowi zwarty 
przestrzennie kompleks terytorialny, skupiający jednostki posiadające wspólne systemy (organizacyjne 
- Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - oraz techniczne) oraz wspólne cele rozwojowe, odznaczający 
się wysokim poziomem urbanizacji, koncentracją funkcji administracyjnych, przemysłowych, 
usługowych i mieszkalnictwa. Wyróżnia się jako obszar największej w regionie koncentracji potencjału 
społeczno-gospodarczego i problemów na styku społeczeństwo – gospodarka – środowisko. 
Traktowany jest jako podstawowy ośrodek rozwoju, a dedykowane działania mają doprowadzić do 
zwiększeni jego konkurencyjności i w konsekwencji wzmocnienia całego województwa. 
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 2. OSI Subregion Brzeski 

Obszar sąsiadujący i dobrze skomunikowany z AO, wyróżniający się funkcją rolniczą i jednocześnie 
rozwijającymi się nowymi, pozarolniczymi funkcjami, wymagający godzenia wysokich walorów 
przestrzeni z potrzebami nowoczesnego przemysłu, osadnictwa i rolnictwa. Obejmuje miasto Brzeg , 
określone na poziomie polityki krajowej jako miasto tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 
stanowiące jego naturalne centrum i ważny punkt ciążenia, wraz ze swoim MOF.  

 3. OSI Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki 

Obszar zróżnicowany pod względem funkcjonalno-przestrzennym, skupiający tereny przemysłowe, 
jak i o najwyższych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, co z jednej strony wskazuje na złożoność 
problemów, ale i wysoki potencjał rozwojowy. Jego osią są miasta Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie, 
które zostały wskazane są na poziomie krajowym jako ośrodki średniej wielkości tracące funkcje 
społeczno-gospodarcze. Obszar skupia również mniejsze miasta tracące funkcje społeczno-
gospodarcze oraz gminy zaliczane do grupy jednostek zagrożonych trwałą marginalizacją. Pozytywnie 
wyróżniają go z kolei obszary zorganizowanej i skoncentrowanej aktywności gospodarczej (KSSE), 
dobrze skomunikowane z autostradami A1 i A4. Potencjałem subregionu jest też Odra oraz Kanał 
Gliwicki możliwe do wykorzystania transportowego i rozwoju dzięki temu przemysłu bazującego 
na terminalach przeładunkowych czy centrach logistycznych. 

 4. OSI Subregion Północny 

Obszar położony na północy województwa, skupiający obszary wiejskie i małe miasta, charakteryzujący 
najtrudniejszą sytuacją rozwojową i w znacznym zakresie zagrożony trwałą marginalizacją. 2 z 3 miast 
średniej wielkości na tym obszarze (Kluczbork oraz Namysłów) zostały wskazane na poziomie krajowym 
jako ośrodki wymagające wsparcia. Jedną z szans rozwojowych są długie tradycje przemysłu 
meblarskiego o uznaniu międzynarodowym, skupiające się przede wszystkim we wschodniej części 
subregionu. 

 5. OSI Subregion Południowy 

Obszar usytuowany na południu, negatywnie wyróżniający się w kwestiach odległości do centrum 
regionu oraz dostępności komunikacyjnej, zdominowany przez funkcję rolniczą, z licznymi barierami 
zagospodarowania wynikającymi w szczególności z charakteru terenów górskich i podgórskich oraz 
położenia przygranicznego, które stanowi jednocześnie kluczową szansę rozwojową (w parze 
z rozwojem oferty wykorzystującej walory turystyczne. Szansą rozwojową jest też lepsze wykorzystanie 
możliwości rozwoju kapitału ludzkiego (np. w oparciu o funkcje akademickie Nysy). Dwa miasta 
subregionu (Nysa i Prudnik) określono jako tracące funkcje społeczno-gospodarcze. W subregionie 
znajdują się również gminy zagrożone trwałą marginalizacją oraz inne o najtrudniejszej sytuacji 
rozwojowej, do których adresowane będzie dedykowane wsparcie. 

Wsparcie dla opisywanych powyżej obszarów będzie odbywać się poprzez dwa rodzaje instrumentów: 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – dedykowane subregionom, uznanym jako OSI o znaczeniu 
regionalnym, Inne Instrumenty Terytorialne (IIT) – zaplanowane dla pozostałych terytoriów, 
dla których nie przewidziano dodatkowego wsparcia jak w OSI krajowych. 
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Rysunek 12. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa opolskiego 
wraz ze wskazaniem obszarów strategicznej interwencji. 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”, s. 47  
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SPÓJNOŚĆ ZAŁOŻEŃ STRATEGII ROZWOJU GMINY WALCE NA LATA 2022-2030 Z CELAMI 
I KIERUNKAMI ROZWOJU ZAWARTYMI W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ORAZ 
W INNYCH DOKUMENTACH WYŻSZEGO RZĘDU 

Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 jest spójna z dokumentami strategicznymi szczebla 
unijnego, krajowego, regionalnego i ponadlokalnego, m.in.: 

 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu 
i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.), 

 Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 

 Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030, 

 Krajowym Planem Odbudowy, 

 Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030, 

 Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030, 

 Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, 

 Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 

 Polityką ekologiczną państwa 2030 – strategią rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 
wodnej, 

 Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”. 

Rozporządzenie ogólne wskazuje pięć podstawowych celów polityki europejskiej. Zestawione z celami 
Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 ujawniają, że zaplanowana polityka rozwoju gminy 
wpisuje się w te założenia. Dotyczy to przede wszystkim wspólnych priorytetów w zakresie 
doskonalenia dostępności i jakości usług publicznych oraz aktywizacji i włączenia społecznego, ale 
również wszelkich inicjatyw wynikających z założeń zrównoważonego rozwoju. Ich zgodność z celami 
strategicznymi Unii Europejskiej wpłynie na możliwości pozyskiwania źródeł finansowania dla 
przewidzianych w strategii kierunków i pakietów działań. 

Podobna spójność występuje w kontekście dokumentów programowych na poziomie krajowym 
i regionalnym. Założenia rozwojowe opisane w Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 
pozostają w zbieżności z tymi przyjętymi dla całego kraju w ramach dokumentów programowych 
ogólnych czy sektorowych, a także określonymi regionalnie w Strategii Rozwoju Województwa 
Opolskiego „Opolskie 2030”. To o tyle istotne, że szereg aspektów rozwojowych pozostaje poza 
możliwościami oddziaływania z poziomu samorządu lokalnego lub też efekty działań samorządu są 
uzależnione od aspektów pozostających w kompetencji innych podmiotów, np. władz centralnych czy 
regionalnym. Gwarantuje to zatem wsparcie, w tym również finansowe, i uprawdopodabnia 
wystąpienie efektu synergii. 
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Tabela 8. Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 z wytycznymi i założeniami zawartymi w wybranych dokumentach wyższego rzędu 
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Europa bliżej obywateli – zrównoważony 
i zintegrowany rozwój obszarów miejskich, wiejskich 
i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych. 
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I. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej 
o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną. 

           

II. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony. 

           

III. Skuteczne państwo i instytucje służące 
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu 
i gospodarczemu. 
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Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym 

1.1 Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów 
słabszych gospodarczo. Nie dotyczy 

1.2 Wykorzystywanie potencjału rozwojowego 
miast średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze. 

Nie dotyczy 

1.3 Przyspieszenie transformacji profilu 
gospodarczego Śląska. Nie dotyczy 

1.4 Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach 
zdegradowanych. 

           

1.5 Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie 
usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność 
inwestycyjną obszarów. 

           

Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych 

2.1 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.            

2.2 Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu 
regionalnym i lokalnym. 

           

2.3 Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie 
podejścia opartego na Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacjach. 

           

Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie 

3.1 Wzmacnianie potencjału administracji na 
rzecz zarządzania rozwojem. 

           

3.2 Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego 
podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, 
regionalnym i ponadregionalnym. 

           

3.3 Poprawa organizacji świadczenia usług 
publicznych. 

           

3.4 Efektywny i spójny system finansowania 
polityki regionalnej. Nie dotyczy 
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Cel strategiczny 1: Człowiek i relacje – mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę 

Trwałe więzi społeczne            

Wykwalifikowani mieszkańcy            

Rozwinięte i dostępne usługi            

Bezpieczny region            
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Źródło: opracowanie 
własne Cel strategiczny 2: Środowisko i rozwój – środowisko odporne na zmiany klimatyczne i sprzyjające rozwojowi 

Opolskie zeroemisyjne            

Przyjazne środowisko i racjonalna 
gospodarka zasobami 

           

Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe            

Cel strategiczny 3: Silna gospodarka – gospodarka inteligentna wzmacniająca konkurencyjność regionu 

Gospodarka otwarta na współpracę            

Silne branże            

Region dostępny komunikacyjnie            

Ceniona marka regionu            
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SYSTEM REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY WALCE NA LATA 2022-2030   

SYSTEM WDRAŻANIA 

Zasady realizacji strategii 

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 będzie się odbywać z poszanowaniem 
zasad służących wykorzystaniu lokalnych zasobów i potencjałów oraz zewnętrznych szans 
rozwojowych, niwelowaniu barier i dysproporcji rozwojowych, zapewnieniu spójności społeczno-
gospodarczej i przestrzennej gminy, a także włączaniu mieszkańców i innych interesariuszy w procesy 
zarządzania sprawami publicznymi. Zasady realizacji strategii są następujące: 

 zasada rozwoju odpowiedzialnego, łączącego konkurencyjność gospodarki, dbałość 
o środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności 
finansów publicznych, 

 zasada rozwoju społecznie wrażliwego, zgodnie z którą głównymi beneficjentami rozwoju są 
wszyscy mieszkańcy bez wyjątku, a priorytetem jest rozwój włączający, a nie wykluczający, 
budujący solidarność społeczną i poczucie wspólnoty lokalnej, 

 zasada równości szans oraz niedyskryminacji, oznaczająca, że każdy jest adresatem strategii, 
może uczestniczyć w określonych w niej działaniach, ma równe prawa i obowiązki oraz równy 
dostęp do zasobów i możliwości rozwoju, 

 zasada rozwoju terytorialnie zrównoważonego, zakładająca harmonijny rozwój całej gminy, 
z uwzględnieniem zróżnicowań wewnętrznych, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów 
i potencjałów oraz likwidacji barier rozwojowych, 

 zasada rozwoju zintegrowanego, czyli łączącego wymiar społeczno-gospodarczy i przestrzenny 
w ramach podejmowanych interwencji, 

 zasada partycypacji i partnerstwa, zakładająca sprawną i efektywną współpracę różnych 
partnerów na rzecz celów strategii, 

 zasada spójności z celami europejskiej i krajowej polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej, 
przy zachowaniu autonomii programowej strategii rozwoju gminy, 

 zasada przejrzystości działań, zakładająca informowanie oraz konsultowanie decyzji oraz 
rozwiązań rozwojowych, 

 zasada elastyczności, czyli reagowania na zmiany zachodzące w gminie i jej otoczeniu, 

 zasada racjonalności i efektywności, zakładająca gospodarowanie zasobami w taki sposób, 
który zapewni celowość i oszczędność realizacji działań, przy uzyskaniu najlepszych efektów 
z poniesionych nakładów, 

 zasada determinacji i koncentracji aktywności finansowej na ustalonych priorytetach, 
wskazująca priorytet finansowania dla programów i projektów wpisanych wprost do strategii 
oraz tych, które z niej bezpośrednio wynikają (dotyczący zarówno budżetu gminy, jak i źródeł 
zewnętrznych), 

 zasada otwartości, zakładająca możliwość wdrażanie działań i inicjatyw służących osiąganiu 
celów strategii nawet, jeżeli nie zostały one literalnie w niej wskazane, 
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 zasada zachowania ładu przestrzennego, przejawiająca się prowadzeniem efektywnej 
i racjonalnej polityki przestrzennej i planistycznej, która umożliwia uzyskanie harmonijnej 
całości elementów i powiązań funkcjonalnych, społeczno-gospodarczych, środowiskowych, 
kulturowych oraz kompozycyjno-estetycznych. 

Organizacja i podmioty zaangażowane w realizację strategii 

Odpowiedzialność za realizację założeń Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 ponoszą 
przede wszystkim lokalne władze samorządowe. Wójt Gminy Walce, jako organ wykonawczy 
samorządu gminnego, pełni kluczową rolę w stymulowaniu i koordynacji działań podejmowanych 
przez różnorodne podmioty i środowiska, jak również w mobilizowaniu oraz integrowaniu zasobów 
pozostających w ich dyspozycji – na rzecz realizacji celów i kierunków działań określonych w strategii. 
Z kolei Rada Gminy Walce, jako organ uchwałodawczy, odpowiada za uchwalenie strategii oraz jej 
ewentualną aktualizację, zgodnie z nowymi uwarunkowaniami oraz potrzebami rozwojowymi gminy 
i jej mieszkańców. 

Na poziomie organizacyjno-promocyjno-informacyjnym kluczową rolę odgrywał będzie Sekretarz 
Gminy Walce, do którego zadań należeć będzie w szczególności: 

 koordynacja współpracy w zakresie realizacji zapisów strategii, 

 monitoring i ewaluacja oraz wsparcie procesu aktualizacji strategii, 

 poszukiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania realizacji zadań i projektów, 

 zapewnienie działań w zakresie informacji i promocji strategii. 

Sekretarz realizuje swoje działania poprzez odpowiednie referaty Urzędu Gminy w Walcach. Dla 
skutecznego wdrożenia założeń określonych w strategii niezbędna będzie współpraca wszystkich 
referatów i gminnych jednostek organizacyjnych, które odpowiadają za realizację przypisanych im 
zadań oraz biorą udział w procedurze monitoringu, ewaluacji i aktualizacji strategii. 

Strategia uwzględnia ponadto częściowo zadania wykraczające poza bezpośrednie kompetencje 
gminy, zakładając działania wspierane lub realizowane w różnych partnerstwach lokalnych 
i ponadlokalnych, stąd potrzeba uwzględniania procesów współpracy m.in. z administracją rządową, 
innymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami, przedstawicielami biznesu, 
organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami czy partnerami zagranicznymi. 

Mechanizmy i instrumenty realizacji strategii 

W ramach realizacji Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 wykorzystane zostaną różne 
mechanizmy i instrumenty realizacyjne, wśród których można wymienić: 

 uchwały budżetowe Rady Gminy Walce i wieloletnią prognozę finansową gminy, określające 
krótko i długookresowe priorytety finansowe jednostki, 

 inne merytoryczne uchwały Rady Gminy Walce i zarządzenia Wójta Gminy Walce w obszarach 
oddziaływania strategii, 

 gminne plany i programy branżowe (określone w szczególności w podrozdziale dotyczącym 
wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych), 
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 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, uszczegóławiające założenia modelu struktury 
funkcjonalno-przestrzennej gminy,  

 projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, mieszczące się w katalogu działań przewidzianych 
strategią, realizowane przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych, głownie europejskich, 

 różne umowy, kontrakty i porozumienia pomiędzy gminą a innymi samorządami, administracją 
rządową, partnerami społecznymi i gospodarczymi, 

 zespoły zadaniowe i projektowe, ciała o charakterze opiniodawczo-doradczym, powoływane 
w celu usprawnienia procesu wdrażania strategii, 

 działania edukacyjne, informacyjne, promocyjne i konsultacyjne, stanowiące o poparciu 
społecznym i jakości podejmowanych interwencji (wykorzystanie strony internetowej gminy, 
aktywność w mediach społecznościowych, współpraca z mediami, aktywizacja i partycypacja 
społeczna, w tym poprzez otwarte konkursy ofert, konsultacje społeczne itp.). 

Poziom społeczny 

Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 
wśród społeczności lokalnej oraz pozyskiwania partnerów (lokalnych i zewnętrznych, jak np. sąsiednie 
gminy, powiat krapkowicki, województwo opolskie, organizacje pozarządowe, przedstawiciele 
biznesu, instytucje rynku pracy, czy zagraniczni partnerzy gminy) dla realizacji zapisanych w niej zadań. 
W tym celu proponuje się realizację m.in. następujących działań: 

 opracowanie krótkiego materiału przybliżającego treść strategii, umieszczenie go do pobrania 
w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej, 

 przekazanie pełnej i/lub skróconej wersji strategii interesariuszom lokalnym i ponadlokalnym, 

 udzielanie przez lokalne władze samorządowe wypowiedzi dla mediów, np. wywiadów dla 
prasy, na temat zakończenia prac nad strategią oraz rozpoczęcia procesu jej wdrażania. 

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW WYKONAWCZYCH 

Dokumenty wykonawcze względem strategii należy rozumieć jako obowiązkowe oraz pożądane plany 
i programy gminne, które pozwolą skutecznie wdrożyć jej założenia w życie. Opisują one w większym 
przybliżeniu niż strategia lub w sposób bardziej specjalistyczny podejście do danego zagadnienia, 
obszaru czy grupy społecznej, uszczegóławiające priorytety oraz strategie postępowania w ramach 
konkretnych obszarów. Zgodnie z tym, w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Walce na lata 
2022-2030 dokonano przeglądu dokumentów w kluczowych obszarach działania urzędu i jednostek 
gminnych, w kontekście ich aktualności, przydatności i spójności ze strategią. Poniższa tabela stanowi 
podsumowanie tych analiz, formułując jednocześnie kierunkowe rekomendacje w zakresie 
sporządzenia lub zmiany tychże dokumentów. 
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Tabela 9. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych 

Obszar tematyczny Rodzaj dokumentu Dokument i/lub dedykowana uchwała Wytyczne dla aktualizacji lub sporządzania dokumentów 

Planowanie 
i zagospodarowanie 
przestrzenne 

Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Uchwała Nr XXXV/290/2021 Rady Gminy Walce z dnia 
29 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Walce 

Studium aktualne i zgodne z modelem struktury funkcjonalno-
przestrzennej gminy. Aktualizacja i dostosowywanie zgodnie z nowymi 
i perspektywicznymi potrzebami oraz uwarunkowaniami i zmianami 
społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzennymi itp., 
w spójności ze wspomnianym modelem, określonym w strategii. 

Miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Na koniec 2020 r. obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego objęte 
było 94,4% obszaru gminy Walce 

Docelowo objęcie terenu całej gminy miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. Wskazuje na to strategia, 
w szczególności cel operacyjny 2.3. Wykorzystanie polityki 
przestrzennej i rewitalizacji jako narzędzi kreujących rozwój lokalny. 

Energetyka 

Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną 
i paliwa gazowe 

Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Gminy Walce z dnia 
20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Projektu 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce 
na lata 2017 – 2032" 

Dokument aktualny, obowiązujący do 2032 r., kierunkowo zgodny 
z założeniami strategii. Aktualizacja co najmniej raz na 3 lata, przy 
zachowaniu spójności ze strategią. Powinna uwzględniać m.in. rozwój 
sieci gazowej na terenie gminy. 

Gospodarka 
komunalna 

Wieloletnie plany 
gospodarowania 
mieszkaniowym 
zasobem gminy 

Uchwała Nr XXXI/264/2021 Rady Gminy Walce z dnia 
24 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Walce na lata 2021 – 2025 

Dokument aktualny, kierunkowo zgodny z założeniami strategii. 
Najpóźniej w 2025 r. aktualizacja lub opracowanie nowego planu, przy 
zachowaniu spójności ze strategią. 

Wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń 
wodociągowych 
i urządzeń 
kanalizacyjnych 

Brak 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Przez to 
przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorcę, jeżeli prowadzi 
działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego 
rodzaju działalność. Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju 
gminy. Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń 
wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. Opracowanie planu 
z zachowaniem spójności z założeniami strategii, w szczególności 
z celem operacyjnym 2.2. Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz 
łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu. 
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Ochrona i opieka nad 
zabytkami oraz 
zarządzanie 
dziedzictwem 

Gminny program opieki 
nad zabytkami 

Uchwała Nr XXIV/210/2020 Rady Gminy Walce z dnia 
30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
programu opieki nad zabytkami gminy Walce na lata 
2021-2024 

Dokument aktualny, kierunkowo zgodny z założeniami strategii. 
Najpóźniej w 2024 r. aktualizacja lub opracowanie nowego planu, przy 
zachowaniu spójności ze strategią. 

Ochrona środowiska 
i adaptacja do zmian 
klimatu 

Gminny program 
ochrony środowiska 

Uchwała Nr XXVI/230/2017 Rady Gminy Walce z dnia 
4 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
ochrony środowiska dla Gminy Walce na lata 2017-
2020 z perspektywą do roku 2024” 

Zasadniczo program określał przedsięwzięcia do realizacji w latach 
2017-2020. Potrzebna generalna aktualizacja lub opracowanie nowego 
dokumentu. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, wójt, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, 
sporządza gminny program ochrony środowiska, uwzględniając m.in. 
cele zawarte w strategii. Projekt programu podlega zaopiniowaniu 
przez zarząd powiatu. Konieczne jest zapewnienie możliwości udziału 
mieszkańców w postępowaniu, którego przedmiotem jest 
sporządzenie dokumentu. Program uchwala rada gminy. Wójt 
sporządza co 2 lata raport z jego wykonania, który przedstawia radzie. 
Opracowanie programu z zachowaniem spójności z założeniami 
strategii, w szczególności celem operacyjnym 2.2. Ochrona i poprawa 
stanu środowiska oraz łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu. 

Plan gospodarki 
niskoemisyjnej 

Uchwała Nr XXIX/246/2021 Rady Gminy Walce z dnia 
14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce" 

Zasadniczo plan obowiązywał do 2020 r., aktualizacja wskazała jedno 
zadanie do realizacji w latach 2020-2021. Rekomendowana generalna 
aktualizacja lub opracowanie nowego planu. 
Dokument powinien być spójny ze strategią, głównie w odniesieniu do 
celu operacyjnego 2.2. Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz 
łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu. Plan stanowi instrument 
pozyskiwania środków zewnętrznych m.in. na działania skutkujące 
zwiększeniem efektywności energetycznej, wykorzystania energii 
odnawialnej i zmniejszeniem emisji CO2. 

Program usuwania 
azbestu 

UCHWAŁA NR XXV/168/2013 RADY GMINY WALCE z 
dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Walce na lata 2013-2032" 

Dokument aktualny, obowiązujący do 2032 r., kierunkowo zgodny 
z założeniami strategii. 

Program małej retencji Brak 

Dokument opcjonalny, ważny z uwagi na konsekwencje zmian klimatu, 
a jednocześnie dostępność środków zewnętrznych na inwestycje 
retencyjne (zgodnie z gminnymi dokumentami planistycznymi na 
terenie wsi Walce zaplanowany jest zbiornik retencyjny). 
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Transport 

Strategia rozwoju 
elektromobilności Brak 

Dokument opcjonalny, ważny w kontekście dążenia do realizacji zasad 
zrównoważonego rozwoju w zakresie mobilności, w której szczególne 
miejsce zajmuje elektromobilność, a także ze względu na dostępność 
środków zewnętrznych na przedmiotowe działania. Ewentualne 
opracowanie w szerszym partnerstwie, np. powiatowym lub obszaru 
funkcjonalnego. 

Plany rozwoju sieci 
drogowej wraz planami 
finansowania w zakresie 
dróg gminnych 

Brak 

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do 
zarządcy drogi należy w szczególności opracowywanie planów rozwoju 
sieci drogowej. Opracowanie planu z zachowaniem spójności 
z założeniami strategii, w szczególności z celem 2.1. Rozwój 
infrastruktury komunikacyjnej, transportu zintegrowanego 
i zrównoważonej mobilności. 

Polityka społeczna 

Gminna strategia 
rozwiązywania 
problemów społecznych  

Uchwała Nr XXIV/212/2020 Rady Gminy Walce z dnia 
30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce 
na lata 2020 – 2030 

Dokument aktualny, kierunkowo zgodny z założeniami strategii. 
Rekomendowane ewentualne zmiany i uzupełnienia, wynikające 
z kryzysu migracyjnego w konsekwencji niesprowokowanej agresji 
Rosji na Ukrainę. 

Gminny program 
rewitalizacji Brak 

Rekomendowane opracowanie programu. Strategia zakłada działania 
rewitalizacyjne oraz z zakresu odnowy centrów miejscowości, na co 
wskazuje m.in. cel operacyjny 2.3. Wykorzystanie polityki 
przestrzennej i rewitalizacji jako narzędzi kreujących rozwój lokalny. 
Dokument stanowi instrument pozyskiwania środków zewnętrznych 
na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Gmina Walce rozpoczęła już 
stosowne prace w tym zakresie. 

Gminny program 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie 

Brak 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie 
i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Opracowanie programu 
z zachowaniem spójności z założeniami strategii, w szczególności 
z celem operacyjnym 1.2. Wdrożenie kompleksowej i perspektywicznej 
polityki zdrowotnej i społecznej. 

Gminny program 
wspierania rodziny 

Uchwała Nr XX/175/2020 Rady Gminy Walce z dnia 19 
maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Walce na lata 2020 – 2022 

Dokument obowiązuje do 2022 r. Potrzeba aktualizacji lub 
opracowania nowego programu.  
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, do zadań własnych gminy należy m.in. 
opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania 
rodziny. Opracowanie z zachowaniem spójności z założeniami strategii, 
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w szczególności z celem operacyjnym 1.2. Wdrożenie kompleksowej 
i perspektywicznej polityki zdrowotnej i społecznej. 

Gminny program 
profilaktyki 
i rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych oraz 
przeciwdziałania 
narkomanii 

Uchwała Nr XLIV/350/2022 Rady Gminy Walce z dnia 
24-02-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2022-2025 w Gminie Walce 

Dokument aktualny, kierunkowo zgodny z założeniami strategii. 
Najpóźniej w 2025 r. aktualizacja lub opracowanie nowego planu, przy 
zachowaniu spójności ze strategią. 

Rozwój lokalny 

Program współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi oraz 
podmiotami 
wymienionymi w art. 3 
ust. 3. Ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

Uchwała Nr XXXIX/316/2021 Rady Gminy Walce z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego 
programu współpracy Gminy Walce z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2022 rok" 

Program przyjmowany corocznie. Obszary współpracy finansowej 
i niefinansowej powinny uwzględniać szczególnie te pola, które 
strategia uznaje za kluczowe i w których organizacje pozarządowe 
zostały wskazane jako partnerzy realizacyjni. Możliwość opracowania 
i przyjęcia programu wieloletniego. 

Programy odnowy 
miejscowości i podobne 

Brak 

Opcjonalne opracowanie dokumentów dla części lub wszystkich 
miejscowości. Programy mogą uszczegółowić zapisy strategii, tworząc 
przestrzeń do realizacji wielu działań lokalnych, w tym przy 
zaangażowaniu mieszkańców, a jednocześnie stać się instrumentami 
pozyskiwania środków na dedykowane przedsięwzięcia. 

Oświata 

Plan sieci publicznych 
szkół podstawowych 
prowadzonych przez 
gminę 

Uchwała Nr XX/173/2017 Rady Gminy Walce z dnia 1 
lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Walce do nowego ustroju szkolnego 

Rekomenduje się monitorowanie sytuacji w oświacie oraz 
podejmowanie ewentualnych działań w celu dostosowania oferty do 
skali popytu, wynikającego z sytuacji demograficznej gminy, 
a jednocześnie możliwości organizacyjno-finansowych gminy. 

Zarządzanie 
kryzysowe 

Gminny plan 
zarządzania 
kryzysowego 

Gminny plan zarządzania kryzysowego Gminy Walce 
z 2021 r. 

Bieżąca aktualizacja, w tym z wykorzystaniem doświadczenia kadr 
zarządzających gminą w czasie pandemii COVID-19, a także 
uwzględniająca sytuację kryzysu migracyjnego w konsekwencji 
niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę. 

Finanse publiczne Wieloletnia prognoza 
finansowa  

Uchwała Nr XLI/325/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 
grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Walce z późniejszymi zmianami 

Dokument aktualny, kierunkowo zgodny z założeniami strategii. 
Aktualizacja zgodnie z potrzebami. 

Źródło: Opracowanie we współpracy z gminą 
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MONITORING, EWALUACJA I AKTUALIZACJA DOKUMENTU 

Podstawą skutecznego wdrażania strategii jest dysponowanie wiedzą na temat postępów w zakresie 
realizacji wskazanych w niej działań oraz zdolność do reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy 
przyjętymi założeniami a uzyskiwanymi efektami. Zgodnie z tym założeniem, sprawozdawczość 
z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 będzie prowadzona systematycznie 
w układzie rocznym. Będzie zintegrowana z obowiązkiem przygotowywania i publikacji corocznego 
raportu o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim. Ramowa 
procedura sprawozdawcza przedstawia się następująco: 

1. Sekretarz Gminy (lub inna oddelegowana osoba czy zespół) rokrocznie rozsyła do wszystkich 
podmiotów odpowiedzialnych za realizację lub nadzór nad realizacją działań określonych 
w strategii informację o konieczności przygotowania przez nich stosownych sprawozdań na 
wystandaryzowanym wzorze formularza. 

2. Poszczególne referaty Urzędu Gminy w Walcach oraz jednostki gminne przedstawiają 
w określonym terminie sprawozdania częściowe, opisujące przebieg realizacji zaplanowanych 
działań w zakończonym roku kalendarzowym oraz osiągnięte efekty, w tym w wymiarze 
wskaźnikowym. 

3. Sekretarz Gminy (lub inna oddelegowana osoba czy zespół) na podstawie informacji zawartych 
w sprawozdaniach częściowych przygotowuje zbiorcze podsumowanie, które staje się 
następnie jednym z rozdziałów w ramach raportu o stanie gminy. 

4. Wójt Gminy Walce zatwierdza raport i przekazuje go Radzie Gminy Walce w określonym 
terminie. Raport będzie stanowił podstawę oceny i sformułowania zaleceń na kolejne lata 
wdrażania strategii (proponowania priorytetów realizacyjnych podpartych budżetowo, 
wprowadzania uzupełnień oraz dokonywania niezbędnych i uzasadnionych zmian 
w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne). 

Sprawozdawczość powinna uwzględniać kierunki działań określone w planie operacyjnym strategii, 
a także przypisane im wskaźniki, z których kluczowe znaczenie mają wskaźniki zgromadzone 
w poniższej tabeli, którym przypisano wartości bazowe i docelowe. Zostały one określone w oparciu 
o dostępne dane historyczne oraz na podstawie założonych efektów działań. Należy pamiętać, ze 
wpływ na ich osiągnięcie będzie miał szereg czynników wewnętrznych i zewnętrznych, niemożliwych 
do określenia w momencie tworzenia strategii. Mogą one być poszerzane, zamieniane lub 
aktualizowane, zgodnie z potrzebami. 

Ponadto, rekomenduje się, aby w połowie okresu obowiązywania i wdrażania Strategii Rozwoju Gminy 
Walce na lata 2022-2030 oraz po jej zakończeniu przeprowadzić badanie ewaluacyjne, w celu uzyskania 
praktycznych wniosków, które posłużą udoskonaleniu bieżącej lub przyszłej interwencji strategicznej. 
Ewaluacja może zostać zrealizowana w formie spotkania z udziałem władz samorządowych oraz 
najważniejszych interesariuszy lokalnych i partnerów realizacyjnych. Pożądanym jest, aby badania 
ewaluacyjne były wspierane przez niezależnych ekspertów zewnętrznych, co pozwoli na uwzględnienie 
wiedzy eksperckiej, doświadczenia i potencjału instytucji wyspecjalizowanych w tego typu badaniach, 
a także na zapewnienie bezstronności i obiektywizmu w procesie oceny. 
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Tabela 10. Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia 

OBSZAR STRATEGICZNY 1. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY 

Cel strategiczny 1. Zapewnienie komfortu, bezpieczeństwa i wysokiej jakości życia oraz możliwości rozwoju mieszkańców 
jako elementów wzmacniających atrakcyjność osadniczą gminy. 

Cele operacyjne: Rezultat Wskaźnik rezultatu 
Źródło 

pozyskiwania 
informacji 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

1.1. Zapewnienie 
efektywnego 
i nowoczesnego 
systemu oświaty 
i wychowania. 

Poprawa warunków pracy 
i nauki 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów  

UG Walce 2 2 

Zwiększenie 
i uatrakcyjnienie 
oferty edukacyjnej dla 
dzieci i młodzieży szkolnej 

Liczba projektów 
współpracy szkół 

UG Walce 0 2 

1.2. Wdrożenie 
kompleksowej 
i perspektywicznej 
polityki 
zdrowotnej 
i społecznej. 

Poprawa profilaktyki 
i diagnostyki na terenie 
gminy 

Liczba akcji 
profilaktyczno-
diagnostycznych 
skierowanych 
i dostosowanych do 
różnych grup 
społecznych oraz 
liczba uczestników 

UG Walce 
OPS Wale 

0 2 

Zapewnienie szerokiej 
oferty wsparcia osób 
niesamodzielnych, 
w szczególności starszych 
i z niepełnosprawnościami 

Liczba oraz odsetek 
osób/rodzin 
korzystających 
z pomocy społecznej, 
w tym korzystających 
z usług opieki COM 

OPS w Walcach 
UG Walce 

0 15 

1.3. Rozwój bazy 
i oferty spędzania 
wolnego czasu 
oraz 
wieloaspektowa 
aktywizacja 
mieszkańców. 

Zapewnienie dostępności 
wysokiej jakości 
infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów oraz liczba 
korzystających osób 

UG Walce 1 2 

Zwiększenie 
i uatrakcyjnienie oferty 
kulturalnej dla 
mieszkańców 

Liczba nowych zajęć 
stałych i czasowych 
w ofercie instytucji 
kultury w ciągu roku 
oraz liczba ich 
uczestników 

UG Walce 4 6 

1.4. Zapewnienie 
porządku 
i bezpieczeństwa 
publicznego. 

Poprawa zdolności 
operacyjnych służb 

Średni wiek grup 
sprzętowych (np. 
pojazdy, motopompy) 
użytkowanych przez 
OSP w gminie 

UG Walce 18 15 

Liczba członków 
ochotniczych straży 
pożarnych objętych 
szkoleniami lub 
innymi formami 
doskonalenia 

UG Walce 160 180 

1.5. Doskonalenie 
administracji 
i zarządzania 
publicznego 

Poprawa warunków pracy 
oraz świadczenia 
usług/korzystania z usług 
z urzędu 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów oraz liczba 
korzystających osób 

UG Walce 0 1 
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służących 
zrównoważonemu 
rozwojowi gminy. 

Zwiększenie liczby spraw 
realizowanych 
elektronicznie 

Odsetek usług 
realizowanych przez 
urząd z użyciem 
cyfrowych form 
komunikacji 

UG Walce 0 2 

OBSZAR STRATEGICZNY 2. PRZESTRZEŃ, INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

Cel strategiczny 2. Szczególna dbałość o przestrzeń i środowisko oraz wzrost infrastruktury o prorozwojowym efekcie dla 
gminy i mieszkańców. 

Cele operacyjne: Rezultat Wskaźnik rezultatu 
Źródło 

pozyskiwania 
informacji 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

2.1. Rozwój 
infrastruktury 
komunikacyjnej, 
transportu 
zintegrowanego 
i zrównoważonej 
mobilności. 

Poprawa dostępności 
transportu zbiorowego 

Liczba mieszkańców 
korzystających 
z transportu 
zbiorowego / 
publicznego  

UG Walce 
Przewoźnik 

1500 1600 

Poprawa stanu i jakości 
gminnej infrastruktury 
drogowej 

Długość wykonanych 
lub 
zmodernizowanych 
dróg gminnych oraz 
ciągów pieszo-
rowerowych 

UG Walce 
6,475 km 

(budowa dróg) 
0,193 (chodnik) 

10 km (drogi) 
1 km 

(chodniki) 

2.2. Ochrona 
i poprawa stanu 
środowiska oraz 
łagodzenie 
i adaptacja do 
zmian klimatu. 

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej 

Liczba i/lub odsetek 
budynków 
użyteczności 
publicznej, które 
zostały poddane 
termomodernizacji 

UG Walce 3 3 

Likwidacja 
nieekologicznych źródeł 
ciepła na terenie gminy 

Liczba budynków 
prywatnych w 
których zlikwidowano 
nieekologiczne źródło 
ciepła 

UG Walce 25 50 

2.3. 
Wykorzystanie 
polityki 
przestrzennej 
i rewitalizacji jako 
narzędzi 
kreujących rozwój 
lokalny. 

Poprawa atrakcyjności, 
estetyki, dostępności i 
funkcjonalności 
przestrzeni publicznych 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
przestrzeni 
publicznych 

UG Walce 2 2 

Niwelacja problemów 
oraz stworzenie 
warunków dla integracji 
oraz aktywizacji 
społecznej, zawodowej 
i przedsiębiorczej itp. 
mieszkańców 

Liczba zrealizowanych 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych oraz 
liczba mieszkańców, 
którzy z nich 
skorzystali 

UG Walce 0 1 

OBSZAR STRATEGICZNY 3. GOSPODARKA LOKALNA I OFERTA CZASU WOLNEGO 

Cel strategiczny 3. Stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy, bazującego na wykorzystaniu zasobów lokalnych, 
tradycji i przedsiębiorczości mieszkańców. 

Cele operacyjne: Rezultat Wskaźnik rezultatu 
Źródło 

pozyskiwania 
informacji 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

3.1. Tworzenie 
warunków dla 
rozwoju 

Pozyskanie inwestorów i 
zwiększenie bazy 
podatników 

Dochody gminy z 
tytułu PIT i/lub CIT UG Walce 3 434 344,90 3 500 000,00 
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gospodarczego 
i inwestycyjnego 
gminy. Wzrost zainteresowania 

inwestorów ofertą gminy 

Liczba średnich i 
dużych 
przedsiębiorstw 
zarejestrowanych w 
REGON 

UG Walce 2 3 

3.2. Rozwój 
i promocja 
lokalnej 
przedsiębiorczości 
oraz aktywizacja 
zawodowa 
mieszkańców. 

Wzrost przedsiębiorczości 
lokalnej 

Liczba działalności 
gospodarczych na 
terenie gminy 

UG Walce 202 220 

Wzmocnienie współpracy 
i powstanie trwałych 
relacji pomiędzy 
samorządem gminy i 
środowiskiem 
biznesowym 

Liczba wzajemnych 
konsultacji i/lub 
projektów sektora 
przedsiębiorców i 
administracji lokalnej 

UG Walce 1 2 

3.3. 
Wykorzystanie 
potencjałów 
gminy do 
wzmocnienia 
gospodarki 
lokalnej. 

Wzrost atrakcyjności 
turystycznej gminy 

Liczba nowych 
atrakcji oraz 
produktów 
turystycznych gminy 

UG Walce 1 2 

Promocja 
i upowszechnianie 
ciekawych miejsc i atrakcji 
gminy 

Liczba działań 
promocyjnych i ich 
zasięg 

UG Walce / 
Centrum 

Dziedzictwa 
Kulturowego 

i Turystycznego 
w Brożcu 

0 1 

Źródło: opracowanie przez UG Walce 
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RAMY FINANSOWE I POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII ROZWOJU 
GMINY WALCE NA LATA 2022-2030   

RAMY FINANSOWE  

Ramy finansowe wskazują wielkości środków finansowych szacowanych na realizację strategii, 
a jednocześnie potwierdzają możliwość realizacji przez gminę zaplanowanych działań. Uzależnione są 
one od zakresu przedmiotowego i horyzontu czasowego podejmowanych działań, kondycji finansowej 
gminy oraz jej możliwości inwestycyjnych, w tym założeń długofalowej polityki finansowej 
i inwestycyjnej. Przy jej konstruowaniu wykorzystano doświadczenia zebrane w wyniku działań 
podejmowanych w ostatnich latach, w tym przede wszystkim związane z wdrażaniem poprzedniej 
strategii, a także dostępności potencjalnych zewnętrznych źródeł finansowania. Finansowanie działań 
rozwojowych, określonych w Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030, będzie się odbywać 
przy wykorzystaniu środków, które pozostają w dyspozycji samorządu lub o które gmina może 
skutecznie zabiegać. Wśród nich najistotniejsze są środki publiczne, wspomagane funduszami 
prywatnymi w ramach zawiązywanych partnerstw. Środki pochodzące z budżetu gminy będą 
zapewniały niezbędne współfinansowanie projektów w ramach programów operacyjnych i innych 
finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych. 

Analizując zdolność gminy Walce do realizacji zadań wynikających z zapisów strategii, należy odnieść 
się do danych historycznych przedstawiających stan finansów gminnych, a także dokonać próby 
określenia potencjału inwestycyjnego gminy w perspektywie objętej strategią, opierając się przy tym 
na danych prognostycznych. 

W analizowanym okresie 2011-2020 dochody budżetu gminy rosły rok rocznie, zwiększając się niemal 
dwukrotnie z 17,3 mln zł do 27,6 mln zł. Analogicznie rosły dochody w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca – na początku analizowanego okresu było to 3 084 zł, zaś pod koniec dekady 5 106 zł. 
Należy zauważyć, iż wzrosty te przełożyły się istotnie na zmianę struktury budżetu gminy, na które 
składają się dochody własne, dotacje i subwencje ze źródeł zewnętrznych. W największym stopniu 
wynikła ona z konsekwentnie rosnącego poziomu tych pierwszych. W 2011 r. wyniosły one 4,9 mln zł, 
stanowiąc zarazem najmniejszą część budżetu gminy (28,3%). W ciągu dekady wzrosły one ponad 
dwukrotnie (+117%), osiągając poziom 10,6 mln zł i plasując się jako najważniejsza składowa dochodów 
(38,6%). Zmianę tę należy odczytywać jednoznacznie pozytywnie – to kluczowa klasa dochodów, które 
w największym stopniu determinują zdolność gminy przedsięwzięć rozwojowych. 

Drugi najwyższy nominalny wzrost odnotował poziom otrzymywanych przez samorząd dotacji (+43,5% 
w latach 2011-2020). Przełożył się on na niewielki spadek wagi tego źródła dochodów na przestrzeni 
lat (29,3% w 2020 roku względem 32,5% z początku dekady), które na końcu badanego okresu wyniosły 
8,1 mln zł. Należy przy tym podkreślić, iż ich nominalny wzrost w znaczącym stopniu wiąże się 
z wprowadzeniem rządowych transferów pieniężnych przekazywanych m.in. w ramach programu 
„Rodzina 500+”. Kwoty te gmina w całości dystrybuuje wśród mieszkańców i nie mają one żadnego 
przełożenia na jej realne zdolności finansowe. Odpowiedzialność za obsługę rządowych transferów 
w tym zakresie przechodzi w 2022 r. na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy się spodziewać, że 
znacząco odbije się to na statystykach finansowych gmin w całej Polsce.  

Ostatnią ze składowych struktury dochodów gminy są subwencje, których poziom utrzymywał się na 
stosunkowo podobnym poziomie na przestrzeni lat. W ostatnich dwóch z badanych lat (2019-2020) 
odnotowano ich wyraźny skok, kiedy przekroczyły granicę 8 mln zł. Wynik 8,8 mln zł w 2020 roku (+30% 
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względem 2011 r.) był najwyższy na tle rezultatów z lat ubiegłych. Pomimo nominalnego wzrostu 
otrzymywanych subwencji, ich udział w strukturze dochodów spadł z pierwszej (39,2%) na drugą 
pozycję (32,1%). 

Wymiarem aktywności samorządu terytorialnego w kreowaniu podstaw rozwoju lokalnego są przede 
wszystkim wydatki budżetowe. Rosły one równolegle, a zarazem w stabilniejszym tempie, do 
uzyskiwanych przez gminę dochodów. W 2020 r. odniosły wynik +34,5% wyższy niż w dziesięć lat 
wcześniej (24 a 17,8 mln zł), a jednocześnie prawie 2,5 mln zł mniejszy niż w roku 2019. Odpowiednio, 
wzrastały wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W roku 2011 było to 3 170 zł, zaś 
w 2020 r. 4 442 zł. Podobnie jak w większości obserwowanych, największy skok odnotowały po 2015 r., 
czyli wraz z zainicjowaniem przywołanego programu „Rodzina 500+”. 

Szczególnym rodzajem wydatków są wydatki inwestycyjne, które służą kreowaniu nowej jakości życia 
mieszkańców gminy, tworząc podstawy trwałego rozwoju społecznego, gospodarczego, 
środowiskowego i przestrzennego. W okresie analizowanych ostatnich 10 lat inwestycje pochłaniały 
średniorocznie 3,9 mln zł, odnotowując przy tym znaczne wahania. Na przestrzeni dekady gmina 3-
krotnie nie przekroczyła poziomu 2,1 mln zł wydatków, jednocześnie tyle samo razy przekraczając 
kwotę 5,4 mln zł.  

Wraz ze zwiększającymi się wydatkami, w tym wydatkami inwestycyjnymi, gmina z powodzeniem 
realizowała swoje zobowiązania z zakresu obsługi zadłużenia. Poziom wydatków z tego tytułu nie 
przekroczył na przestrzeni lat pułapu 80 tys. zł, co można uznać za rezultat konsekwentnej 
i jednocześnie powściągliwej polityki kredytowej. Zwraca uwagę wzrost wydatków na obsługę długu 
z 34 tys. do 76 tys. zł w latach 2017-2020. Należy przewidywać dalszy wzrost obciążeń z tego tytułu 
w kolejnych latach. 

Przytoczone informacje pozwalają stwierdzić, że okresie 2011-2020 gmina Walce prowadziła politykę 
finansową, która wzmocniła jej potencjał inwestycyjny, odsłaniając przy tym pewne pola do jej 
poprawy. Choć poziom wydatków rósł wraz poziomem dochodów, zauważa się wysoką, lecz 
nierównomierną aktywność w obszarze inwestycji. Z drugiej strony, baza dochodów własnych gminy 
konsekwentnie rosła, zaś wydatki na poczet obsługi długu utrzymywane były pod wyraźną kontrolą. 
Ocenia się, iż przy prowadzeniu zdyscyplinowanej polityki inwestycyjnej w przyszłości, obecny stan 
finansów publicznych gminy Walce umożliwia szerokie wykorzystanie funduszy zewnętrznych 
w realizacji projektów strategicznych.  

Strategia określa kierunki interwencji podejmowanej w perspektywie roku 2030, w tym kluczowe 
inwestycje gminne. W ich zestawieniu wyróżniono m.in. inwestycje drogowe, w tym budowę drogi 
otwierającej nowe tereny inwestycyjne; projekty rozwoju i modernizacji infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej; przedsięwzięcia na rzecz poprawy efektywności energetycznej infrastruktury gminnej 
i gospodarstw domowych; utworzenie Centrum Usług Społecznych; rozbudowę Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego i Turystycznego, realizacje projektów infrastruktury sportowej (np. modernizacja 
zaplecza w Straduni) i wspierających turystykę wypoczynkową (zagospodarowanie starorzecza Odry, 
np. poprzez utworzenie pola kempingowego). Przedstawia je kolejna tabela, wskazując jednocześnie 
szacunkowe koszty. Wycena wykorzystuje m.in. bazę wiedzy i doświadczeń powstałą w wyniku prac 
nad ramami finansowymi dla innych dokumentów funkcjonujących na poziomie gminy, realizacji 
różnego typu inwestycji w ostatnich latach w gminie, informacje finansowe zapisane w opracowanych 
już projektach, studiach wykonalności itp., a także informacje o możliwym dofinansowaniu. 
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Tabela 11. Inwestycje kluczowe wraz z szacowanymi ramami i potencjalnymi źródłami finansowania 

Lp. Określenie inwestycji Lokalizacja inwestycji Szacowane koszty Potencjalne źródło 
finansowania 

Cel operacyjny 1.2. Wdrożenie kompleksowej i perspektywicznej polityki zdrowotnej i społecznej. 

1.  Centrum Usług 
Społecznych Walce 2 000 000,00 Fundusze Europejskie 

Cel operacyjny 1.3. Rozwój bazy i oferty spędzania wolnego czasu oraz wieloaspektowa aktywizacja 
mieszkańców. 

2.  

Budowa zaplecza 
sanitarno-szatniowego 
oraz oświetlenia boiska 
sportowego w Straduni 

Stradunia 1 000 000,00 

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki 
Sportowa Polska 
Polski Ład 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, transportu zintegrowanego i zrównoważonej 
mobilności. 

3.  

Droga zbiorcza 
aktywizacji terenów 
inwestycyjnych Stradunia 
– Walce 

Stradunia-Grocholub-Walce 30 000 000,00 Polski Ład 

4.  

Budowa drogi wraz z 
infrastrukturą przy 
nowopowstałym osiedlu 
mieszkaniowym SIM 

Stradunia 10 000 000,00 Polski Ład 

5.  
Przebudowa ul. 
Sienkiewicza i ul. 
Mickiewicza w Walcach 

Walce 1 350 000,00  

PROW 
Budowa lub 
modernizacja dróg 
lokalnych 

6.  
Remontu drogi gminnej – 
ulicy Zamkowej 
w Walcach 

Walce 3 000 000,00 
Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

7.  Remont ulicy Grobla 
i Krzewiaki w Walcach Walce 340 000,00 Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg 

8.  
Remont drogi gminnej 
w Zabierzowie Zabierzów 280 000,00 

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

9.  Remont ul. Diamentowej 
w Straduni 

Stradunia 1 500 000,00 

PROW 
Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 
Polski Ład 

10.  
Budowa wraz z 
przebudową ul. 
Plebiscytowej w Straduni 

Stradunia 2 500 000,00 

PROW 
Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 
Polski Ład 

11.  

Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych relacji 
Rozkochów - Zabierzów 

Rozkochów-Zabierzów 1 600 000,00 
Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych 

12.  

Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych relacji Walce - 
Malkowice 

Walce-Malkowice 832 000,00 
Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych 

13.  

Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych Stradunia – 
Mechnice 

Stradunia- Mechnice 1 000 000,00 
Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych 

14.  Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów 

Rozkochów - Kórnica 1 000 000,00 Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych 
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rolnych Rozkochów - 
Kórnica 

15.  
Budowa ścieżek 
rowerowych Gmina Walce 5 000 000,00 

Fundusze Europejskie 
Polski Ład 
Opolskie na Rowery 

Cel operacyjny 2.2. Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu. 

16.  
Budowa kanalizacji 
sanitarnej - ul. Posiłek 
w Walcach 

Walce, przysiółek Posiłek 300 000,00 
PROW 
Gospodarka wodno-
ściekowa 

17.  
Budowa kanalizacji 
sanitarnej - przysiółek 
Czerniów 

Kromołów, przysiółek 
Czerniów 500 000,00 

PROW 
Gospodarka wodno-
ściekowa 

18.  
Budowa kanalizacji 
sanitarnej we wsi 
Ćwiercie 

Ćwiercie 1 000 000,00 
PROW 
Gospodarka wodno-
ściekowa 

19.  
Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody 
w Rozkochowie 

Rozkochów 1 500 000,00 
PROW 
Polski Ład 

20.  

Uzbrajanie w sieć 
wodociągową terenów 
inwestycyjnych 
i mieszkaniowych 

Gmina Walce 1 000 000,00 Polski Ład 

21.  

Termomodernizacja 
budynku Publicznego 
Przedszkola w Brożcu – 
oddział w Kromołowie 

Kromołów 1 200 000,00 
Fundusze Europejskie 
Polski Ład 
WFOŚiGW 

22.  

Termomodernizacja 
budynku Szkoły 
Podstawowej w Walach 
wraz z budową widowni 
w hali sportowej.  

Walce 3 000 000,00 
Fundusze Europejskie 
Polski Ład 
WFOŚiGW 

23.  
Termomodernizacja 
budynku użyteczności 
publicznej w Straduni 

Stradunia 1 000 000,00 
Fundusze Europejskie 
Polski Ład 
WFOŚiGW 

24.  
Termomodernizacja sali 
sportowej w Szkole 
Podstawowej w Brożcu 

Brożec 1 000 000,00 
Fundusze Europejskie 
Polski Ład 
WFOŚiGW 

25.  
Termomodernizacja 
budynku Publicznego 
Przedszkola w Walcach 

Walce 1 200 000,00 
Fundusze Europejskie 
Polski Ład 
WFOŚiGW 

26.  

Termomodernizacja oraz 
organizacja zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe z 
wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł 
energii, a także 
zarządzanie energią 
w obiekcie budynku 
Przedszkola w 
Rozkochowie 

Rozkochów 2 500 000,00 
NFOŚiGW 
Polski Ład 
WFOŚiGW 

27.  

Wymiana kotła na kocioł 
gazowy, 
termomodernizacja i 
remont budynku 
wielofunkcyjnego w 
Rozkochowie 

Rozkochów 3 000 000,00 
WFOŚiGW 
Polski Ład 
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28.  
Zakup i montaż kotłów 
gazowych w budynkach 
użyteczności publicznej 

Walce Urząd Gminy, 
Przedszkole Walce ul. 
Mickiewicza, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Walcach 

240 000,00 Środki własne 

29.  

Modernizacja 
infrastruktury kanalizacji 
deszczowej i współpraca 
w tym zakresie 
z zarządcami dróg 

Walce 20 000 000,00 
NFOŚiGW 
Fundusze Europejskie 
Polski Ład 

30.  

Budowa, modernizacja 
i udrażnianie rowów 
melioracyjnych i 
pozostałej infrastruktury 
odwadniającej teren 
gminy Walce 

Gmina Walce 2 000 000,00 
Fundusze Europejskie 
WFOŚiGW 
Polski Ład 

Cel operacyjny 2.3. Wykorzystanie polityki przestrzennej i rewitalizacji jako narzędzi kreujących rozwój lokalny. 

31.  
Zagospodarowanie 
terenu zieleni w Straduni 
na działce 18/45  

Stradunia 200 000,00 

PROW  
Wsparcie na 
wdrażanie operacji w 
ramach strategii 
rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność 

32.  

Budowa wiaty 
rekreacyjnej wraz 
z urządzeniami siłowni 
zewnętrznej, placu zabaw 
wraz z utwardzeniem 
części terenu 

Rozkochów 200 000,00 

PROW  
Wsparcie na 
wdrażanie operacji 
w ramach strategii 
rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność 

33.  

Kształtowanie przestrzeni 
publicznej w centrach 
miejscowości Walce, 
Stradunia, Brożec 
i Rozkochów 

Walce, Stradunia, Brożec 
i Rozkochów 1 000 000,00 

Rewitalizacja  
Fundusze Europejskie 
Polski Ład 

34.  
Budowa kompleksu boisk 
przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Walcach 

Walce 10 000 000,00 
Rewitalizacja  
Fundusze Europejskie 
Polski Ład 

Cel operacyjny 3.3. Wykorzystanie potencjałów gminy do wzmocnienia gospodarki lokalnej. 

35.  

Rozbudowa Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego 
(zagospodarowanie 
zabytkowego chlewu na 
cele edukacyjne z 
zapleczem konferencyjno-
noclegowym, budowa 
miasteczka ruchu 
drogowego w obrębie 
Centrum) 

Brożec 8 000 000,00 
Fundusze Europejskie 
Polski Ład 

36.  Rozwój turystyki przy 
Starorzeczu Odry 

Stradunia 1 000 000,00 Fundusze Europejskie 

Źródło: opracowanie przez gminę  
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Zasada dodatkowości środków finansowych w realizacji projektów zapisanych w strategii oznacza, że 
to od potencjału inwestycyjnego jednostki samorządu terytorialnego zależy, w jakim czasie i ile 
środków finansowych będzie mogła przeznaczyć na działania związane z rozwojem, czyli przede 
wszystkim na realizację strategii rozwoju gminy. Dlatego tak istotne jest oszacowanie potencjału 
inwestycyjnego gminy. 

Wskaźniki do szacowania potencjału inwestycyjnego gminy zaczerpnięto z prognoz finansowych 
zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walce zmienionej Uchwałą nr XLIII/334/2022 
Rady Gminy Walce z dnia 27 stycznia 2022 roku. Przyjęto w niej prognozowaną, średnioroczną 
wysokość wydatków gminy ogółem na poziomie ok. 25,2 mln zł. 

Określając potencjał inwestycyjny gminy Walce, posłużono się metodologią opartą na równaniu 
obejmującym założenie, że: 

PI = Wog. x Wi 

gdzie: 

PI= potencjał inwestycyjny jednostki samorządu terytorialnego 

Wog.=Wydatki budżetowe ogółem  

Wi = średni procentowy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Potencjał inwestycyjny gminy stanowi iloczyn jego prognozowanych wydatków w okresie objętym 
prognozą i średniego procentowego udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach w okresie 
poprzednim do prognozowanego. Tak wyliczony potencjał inwestycyjny gminy można uznać za 
podstawę przyszłej aktywności inwestycyjnej gminy. 

Analizując dane historyczne, ustalono że średnia wartość procentowego udziału wydatków 
inwestycyjnych ponoszonych przez gminę w okresie 2011-2020 wynosiła 20,3%. Dzięki temu możliwe 
było oszacowanie potencjału inwestycyjnego gminy Walce w okresie realizacji strategii. Wykorzystując 
wskazane wyżej równanie oszacowano, iż przy utrzymaniu zdolności inwestycyjnych z poprzedniej 
dekady, gmina mogłaby średniorocznie przeznaczyć na inwestycje w okresie 2021-2030 ok. 5,1 mln zł. 
Jak wykazano, w latach 2011-2020 gmina wydatkowała na inwestycje przeciętnie ok. 3,9 mln zł w ciągu 
roku. W tym kontekście szacowana kwota na inwestycje w latach realizacji strategii jest ambitna 
a jednocześnie możliwa do realizacji, przy założeniu współpracy finansowej z innymi partnerami oraz 
wsparcia kluczowych inwestycji ze środków zewnętrznych (co wynika z szacowanego potencjału 
inwestycyjnego gminy oraz przybliżonej sumy kosztów inwestycji wskazanych w tabeli). Mając na 
względzie bazę dochodów własnych gminy, a także prognozy gospodarcze na najbliższe lata, 
rekomenduje się realizacje przez władze samorządowe w pierwszej kolejności tych projektów 
inwestycyjnych, które będą zmierzały do jej wzmocnienia. Równocześnie przewiduje się, iż rozpisane 
plany inwestycyjne mogą wymagać aktualizacji ze względu na zachodzące zmiany w gminie oraz jej 
otoczeniu, w szczególności finansowo-podatkowym i prawnym. 
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POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Finansowanie działań opisanych w Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 będzie się 
odbywać za pomocą środków pochodzących z różnych źródeł, aby zwiększyć możliwości realizacyjne 
oraz efektywność podejmowanych interwencji. W tym kontekście trzeba wskazać na trzy podstawowe 
źródła: 

 publiczne środki zagraniczne, w tym przede wszystkim pochodzące z funduszy unijnych oraz 
innych instrumentów i mechanizmów europejskich (m.in. EFRR, EFS, FS, fundusze norweskie 
i EOG), 

 publiczne środki krajowe, w tym uwzględniające budżet gminy i innych jednostek samorządu 
terytorialnego (m.in. fundusze regionalne), fundusze z budżetu państwa, celowe i dotacje 
państwowe (m.in. środki i programy rządowe, poszczególnych ministerstw, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW), 

 inne prywatne. 

Z punktu widzenia dostępnych środków zewnętrznych, najistotniejszym źródłem finansowania, 
zarówno w zakresie zadań inwestycyjnych, jak i projektów ukierunkowanych na rozwój zasobów 
ludzkich, są fundusze europejskie. Mając na względzie okres obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy 
Walce na lata 2022-2030, należy przyjąć, iż finansowanie działań w niej określonych obejmie przede 
wszystkim okres Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz wsparcie w ramach nowego 
Europejskiego Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). 

Nowy siedmioletni budżet Unii Europejskiej (wieloletnie ramy finansowe) zaplanowano na 1 074,3 mld 
euro, a dodatkowy antykryzysowy pakiet odbudowy skumulowany w pierwszych latach ma wynieść 
750 mld euro, w tym 390 mld euro w formie dotacji. Łącznie oznacza to kwotę 1 824,3 mld euro. Środki 
te mają wspierać odbudowę państw po pandemii Covid-19 oraz inwestycje w transformację 
ekologiczną i cyfrową. Tematyczne kierunki wydatkowania środków przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 12. Kierunki wydatkowania środków w ramach budżetu UE 2021-2027 

Lp. Kierunek wydatkowania Planowane środki Podstawowe instrumenty finansowe 
w ramach kierunku 

1. Jednolity rynek, innowacje 
i gospodarka cyfrowa 

143,4 mld € (z tego 10,6 
mld € w ramach Next 

Generation EU) 
Horyzont Europa i Fundusz InvestEU 

2. Spójność, odporność i wartości 
1 099,7 mld € (721,9 

mld € - fundusz 
odbudowy) 

Fundusze polityki spójności, Instrument na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności – 
RescEU, program działań w dziedzinie 
zdrowia 

3. Zasoby naturalne i środowisko 373,9 mld € (17,5 mld € 
- fundusz odbudowy) 

Wspólna polityka rolna, Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji (pomoc 
w transformacji dla regionów górniczych, do 
których nie zalicza się województwo 
opolskie) 

4. Migracja i zarządzanie granicami 22,7 mld € Fundusz Azylu i Migracji oraz Fundusz 
Zintegrowanego Zarządzania Granicami 

5. Bezpieczeństwo i obrona 13,2 mld € Europejski Fundusz Obronny i Fundusz 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

6. Sąsiedztwo i świat 98,4 mld € 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej oraz 
Instrument Pomocy Humanitarnej 

7. Europejska administracja 
publiczna 

73,1 mld €  

Źródło: opracowanie na podstawie https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/ 
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Filarem unijnego planu odbudowy ma być z kolei Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, zapewniający krajom europejskim wsparcie finansowe, by złagodzić społeczno-
gospodarcze skutki pandemii Covid-19. Jego budżet ogółem to 672,5 mld euro (z 750 mld euro 
w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy), z czego 312,5 mld euro przewidziano w formie dotacji. 
Zaplanowana alokacja dla Polski wynosi 23,9 mld euro, dodatkowo ponad 34 mld euro z części 
pożyczkowej funduszu. Podstawą wydatkowania środków ma być Krajowy Plan Odbudowy, 
finansowany ze środków wspomnianego Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy. Jego celem 
jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie 
budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym 
horyzoncie czasowym, co będzie odbywać się m.in. poprzez przyspieszenie rozwoju niskoemisyjnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, która w sposób odpowiedzialny wykorzystuje zasoby środowiska, 
a także rozwój oparty na wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych. Oczekiwanym rezultatem realizacji celu 
strategicznego KPO jest zwiększenie produktywności gospodarki, która będzie zdolna do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy, dostępnych dla większej liczby osób. W ramach dokumentu założono 
realizację pięciu komponentów oraz działań (tj. reform i inwestycji): 

 Komponent A. Odporność i konkurencyjność gospodarki – 4,133 mld euro, 17,3%; 

 Komponent B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 6,347 mld euro, 26,6%; 

 Komponent C. Transformacja cyfrowa – 3,034 mld euro, 12,7%; 

 Komponent D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – 4,262 mld euro, 
17,9%; 

 Komponent E. Zielona, inteligentna mobilność – 6,074 mld euro, 25,5%4. 

Około 1/3 środków z funduszu ma trafić do samorządów5. 

Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej dla Polski to ok. 170 mld euro (w cenach bieżących), 
w tym: 

 72,2 mld euro na politykę spójności, 

 3,8 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji (pomoc w transformacji dla regionów 
górniczych, do których nie zalicza się województwo opolskie), 

 24,9 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy, 

 34,2 mld euro pożyczek z Funduszu Odbudowy, 

 21,6 mld euro na płatności bezpośrednie dla rolników, 

 10,6 mld euro na rozwój obszarów wiejskich, 

 ok. 2 mld euro w ramach instrumentu React EU (instrument na rzecz walki z negatywnymi 
skutkami COVID-19)6. 

Około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym, 
a pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. 

                                                           
4 https://crido.pl/blog-business/krajowy-plan-odbudowy-komponent-a-odpornosc-i-konkurencyjnosc-gospodarki/ 
5 https://www.money.pl/gospodarka/kpo-sejm-zdecydowal-ws-funduszu-odbudowy-oto-najwazniejsze-informacje-6635999141600000a.html 
6 https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jak-beda-inwestowane-fundusze-ue-z-nowej-perspektywy-jest-plan-podzialu 
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Programy będą funkcjonowały w podobnym układzie, jak w ramach perspektywy na lata 2014-2020. 
Podział środków na poszczególne programy krajowe przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 13. Podział środków w ramach nowej perspektywy budżetowej UE dla Polski 

Lp. Program Kwota Podstawowe kategorie projektów 

1. 
Fundusze Europejskie na 
Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 
(FEnIKS) 

Ponad 25 mld € 

M.in. rozwój gospodarki niskoemisyjnej, ochrony 
środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do 
zmian klimatu, inwestycje transportowe, ochrona 
zdrowia, dziedzictwo kulturowe 

2. Fundusze Europejskie dla 
Nowoczesnej Gospodarki (FENG) Ok. 7,9 mld € M.in. innowacje, współpraca nauki i biznesu 

3. Fundusze Europejskie dla Rozwoju 
Społecznego 2021-2027 (FERS) Ponad 4 mld € M.in. praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność 

4. 
Fundusze Europejskie na Rozwój 
Cyfrowy (FERC) Ok. 2 mld € 

M.in. cyfryzacja, sieci szerokopasmowe, rozwój e-
usług, cyberbezpieczeństwo 

5. Fundusze Europejskie dla Polski 
Wschodniej (FEPW) 

Ok. 2,5 mld € Specjalna pula wsparcia dla województw Polski 
Wschodniej 

6. 
Pomoc Techniczna dla Funduszy 
Europejskich (PTFE) Ok. 0,5 mld € 

Wsparcie dla instytucji wdrażających fundusze UE, 
szkolenia dla beneficjentów, działania 
informacyjne 

7. 
Fundusze Europejskie na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji (FEST) 4,4 mld € 

Pomoc w transformacji dla regionów górniczych 
(do których nie zalicza się województwo opolskie) 

8. 
Fundusze Europejskie Pomoc 
Żywnościowa (FEPŻ) 0,475 mld € 

Wsparcia osób doświadczających najgłębszych 
form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy 
żywnościowej 

9. Fundusze Europejskie dla Rybactwa 0,5 mld € Wsparcie sektora rybactwa 

10. Programy Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej 

0,56 mld € 
Wykorzystywanie zasobów i rozwiązywanie 
problemów, które wykraczają poza granice państw 
i które wymagają podjęcia wspólnych działań 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-
2027/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich-na-lata-2021-2027/ 

Po uzgodnieniach między ministerstwem i marszałkiem, na program regionalny do województwa 
opolskiego trafi niemal 921 mln euro. Trwają finalne prace i konsultacje dotyczące programu 
regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, którego priorytety określa poniższa 
tabela. 

Tabela 14. Opis priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 

Priorytet Nazwa Alokacja Zakres tematyczny 

1.  
Innowacyjne 
i konkurencyjne 
Opolskie 

102,8 mln euro 

M.in. rozwój infrastruktury i wsparcie działalności badawczo-
rozwojowej, ekoinnowacje, doradztwo, proinnowacyjne usługi 
dla MŚP i wsparcie wdrażania TIK, cyfryzacja, rozwój 
e-administracji i e-usług, cyberbezpieczeństwo, wsparcie 
i promocja przedsiębiorczości, promocja gospodarcza, 
specjalizacje regionalne, wsparcie rozwoju klastrów itp. 

2.  
Zielone 
Opolskie 183,8 mln euro 

M.in. inwestycje dla klimatu, kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków publicznych i prywatnych, likwidacja 
nieekologicznych źródeł ciepła, popularyzacja OZE, rozwój sieci 
ciepłowniczych, modernizacja oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne, budowa i rozbudowa instalacji produkcji 
energii z OZE, projekty z zakresu energetyki rozproszonej, 
edukacja i doradztwo ekologiczne, wsparcie, w tym sprzętowe, 
służb ratowniczych, rozwijanie systemów ratownictwa, projekty 
w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrony przed 
zagrożeniami związanymi z klimatem, rozwój retencji, 
doskonalenie gospodarki wodno-ściekowej, doskonalenie 
gospodarki odpadami komunalnymi, ekoinnowacje, wsparcie 
i promocja GOZ, ochrona i poprawa stanu różnorodności 
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biologicznej i krajobrazu, ochrona i wzmacnianie terenów 
cennych przyrodniczo. 

3.  Niskoemisyjne 
Opolskie 120,5 mln euro 

M.in. zakup oraz modernizacja niskoemisyjnego taboru 
autobusowego, budowa i przebudowa infrastruktury transportu 
publicznego, inwestycje ograniczające indywidualny ruch 
zmotoryzowany, rozwój infrastruktury rowerowej, systemy 
zarządzania ruchem, promocja transportu zbiorowego. 

4.  
Lepiej 
połączone 
Opolskie 

117,7 mln euro 
M.in. budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich 
i obwodnic (poza TEN-T), drogi lokalne (projekty o charakterze 
dostępowym) wraz z infrastrukturą rowerową. 

5.  
Opolskie silne 
społecznie 273,9 mln euro 

M.in. wzmacnianie zasobów rynku pracy (aktywizacja zawodowa 
osób bez zatrudnienia, w tym wsparcie dla osób zamierzających 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, projekty 
podniesienia kwalifikacji i kompetencji), doskonalenie kadr rynku 
pracy, zapobieganie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy 
(programy profilaktyczne i zdrowotne, ochrona zdrowia 
psychicznego itp.), promocja elastycznych form zatrudnienia, 
usługi rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników, wsparcie 
wychowania przedszkolnego (tworzenie i dostosowywanie 
miejsc, rozszerzenie oferty, indywidualizacja pracy z dziećmi, 
doskonalenie kadr itp.), wsparcie kształcenia ogólnego 
i zawodowego (programy ukierunkowane na podniesienie jakości 
edukacji, indywidualizacja podejścia do ucznia, edukacja 
włączająca, edukacja kulturowa, stypendia, rozwój oferty, 
doskonalenie kadr, projekty współpracy z otoczeniem, doradztwo 
zawodowe, inwestycje w infrastrukturę oraz doposażenie bazy, 
cyfryzacja itp.), wsparcie edukacji ustawicznej (kształcenie 
i szkolenia w ramach systemu formalnego lub pozaformalnego, 
lokalne inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych, promocja 
uczenia się przez całe życie, analizy rynku pracy i doradztwo itp.), 
przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków wykluczenia 
społecznego (kompleksowe programy aktywizacji, usługi 
reintegracji itp.), wsparcie i promocja ekonomii społecznej (w tym 
tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
społecznych), doskonalenie kadr ekonomii społecznej i pomocy 
społecznej, wsparcie migrantów (w tym w zakresie adaptacji, 
integracji społecznej i zawodowej), kompleksowe wsparcie 
społeczności romskiej, rozwój usług zdrowotnych (programy 
zdrowotne, leczenie niepłodności, ochrona zdrowia psychicznego, 
deinstytucjonalizacja usług, inwestycje w infrastrukturę 
i wyposażenie placówek, doskonalenie kadr, wdrażanie teleopieki 
itp.), rozwój usług społecznych i opiekuńczych (wsparcie 
w codziennym funkcjonowaniu dla osób starszych, 
z niepełnosprawnościami i innych potrzebujących, usługi dowozu, 
poprawa dostępu do mieszkań, inwestycje w infrastrukturę 
i wyposażenie dedykowanych obiektów, doskonalenie kadr, 
kompleksowa aktywizacja itp.), wsparcie tworzenia i rozwoju 
Centrów Usług Społecznych. 

6.  
Europa bliżej 
mieszkańców 
Opolskiego 

86,6 mln euro 

M.in. zachowanie, modernizacja i udostępnienia obiektów 
dziedzictwa kulturowego, rozwój infrastruktury do prowadzenia 
działalności kulturalnej, rozwój usług i produktów w dziedzinie 
kultury i turystyki, inwestycje w turystyczne szlaki tematyczne, 
rewitalizacja obszarów miejskich, małe inwestycje realizowane na 
rzecz lokalnych społeczności. 

7.  
Pomoc 
techniczna  

Zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji programu 
regionalnego (kadry, baza, szkolenia, wydatki administracyjne, 
informacja i promocja, ewaluacje, analizy, ekspertyzy itp.). 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, 
wersja 1.0 z września 2021 r., do konsultacji społecznych, a także https://www.opolskie.pl/2021/10/europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-

poczatek-konsultacji-spolecznych/ 

Oczekuje się, że negocjacje regionalnego programu na lata 2021-2027 oraz jego ostateczne przyjęcie 
przez Komisję Europejską nastąpi w połowie 2022 r. 

Oprócz wskazanych powyżej programów, istnieją także inne możliwości pozyskania finansowania, 
w szczególności obejmujące fundusze krajowe. Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym 
i kierowane są m.in. do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, podmiotów prywatnych 
i jednostek samorządu terytorialnego (np. Edukacja kulturalna, Infrastruktura domów kultury, Kultura 
cyfrowa, Kultura Dostępna, Promocja czytelnictwa, Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży, 
Ochrona zabytków). Programy Ministerstwa Sportu zakładają rozwój bazy sportowej oraz aktywizację 
ruchową społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Obszary priorytetowe 
stanowią: sport powszechny, sport wyczynowy, infrastruktura sportowa, sport młodzieżowy, sport 
osób z niepełnosprawnościami (np. programy: „Umiem pływać”, „Klub”, „Sport Wszystkich Dzieci”, 
„Szkolny Klub Sportowy”, „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, czy 
Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich)7. Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
koncentrują się na wsparciu rodziny na wszystkich etapach jej rozwoju, w tym zapewniając 
współfinansowanie dla tworzenia nowych placówek, a także na rozwoju usług opiekuńczych oraz 
aktywności seniorów (np. Program „Maluch+”, Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023, Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, Program wieloletni na rzecz Osób Starszych 
„Aktywni+” na lata 2021–2025)8. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej9 oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10  wspierają przedsięwzięcia 
(zazwyczaj w formie instrumentów zwrotnych) z zakresu ochrony środowiska, efektywności 
energetycznej, energii odnawialnej, ekologii, ochrony przyrody oraz zarządzania gospodarką wodną 
i odpadową. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg umożliwia współfinansowanie przedsięwzięć 
ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej 
sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów 
inwestycyjnych 11 . Fundusz Inwestycji Samorządowych zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju 
oferuje jednostkom samorządu terytorialnego wsparcie finansowe na zadania użyteczności publicznej 
i zadania własne, w tym głównie drogi, ulice, mosty, sektor wodno-kanalizacyjny, infrastruktura 
społeczna, gospodarka odpadami, transport zbiorowy, ciepłownictwo, ochrona zdrowia12. Poza tym 
działają programy rządowe wspierające odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19. Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Program Inwestycji Strategicznych, zbudowany wokół głównych 
założeń Polskiego Ładu, zapewniają bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych 
przez gminy, powiaty i województwa w całej Polsce (m.in. inwestycji w infrastrukturę wodno-
kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także 
inwestycji społecznych tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe)13. 

  

                                                           
7 https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021 
8 https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty 
9 http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ 
10 https://www.wfos.krakow.pl/oferta/wedlug-rodzaju-wnioskodawcy/jednostki-samorzadu-terytorialnego/  
11 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog---dawniej-fundusz-drog-samorzadowych 
12 https://pfr.pl/oferta/fundusz-inwestycji-samorzadowych.html 
13 https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych 
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