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1 WSTĘP 

 
 
Analizę warunkują: 
•  diagnozowanie kluczowych problemów - aktualnych i przewidywanych przyszłych, 
•  działania ukierunkowane na konsekwentną realizację wyznaczonych celów. 
 

Rozpoczęcie prac diagnostycznych poprzedziła analiza realizacji poprzedniej Strategii Gminy 
Kietrz na lata 2012-2020. Wśród realizatorów – którymi byli pracowni Urzędu Miejskiego w Kietrzu 
oraz jednostek organizacyjnych gminy – przeprowadziliśmy ankietę na temat oceny realizacji 
wskazanych w dokumencie przedsięwzięć. Zadania te miały wpłynąć na osiągnięcie założonych celów. 
Wyniki ankiety stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. Niżej prezentujemy wykonane 
zadania przypisane do każdego celu. Zarówno zadania, jak i zintegrowane z nimi przedsięwzięcia miały 
charakter bardzo precyzyjny, przy czym szczegółowość poszczególnych działań była bardzo 
zróżnicowana. Część z przyjętych rozwiązań, mających wpływać na rozwój Gminy Kietrz nie była 
związana z kompetencjami jednostki samorządowej (podmiotu finansów publicznych). Zaplanowane 
zadania nie odpowiadały możliwościom finansowym Gminy Kietrz we wskazanym ramami strategii 
czasie, nie zakładaliśmy więc postępu w każdym z przedsięwzięć. 

 
 

Tabela 1. Analiza realizacji zadań ujętych w Strategii Gminy Kietrz na lata 2012-2020 

Cel strategiczny Cel operacyjny Liczba 
zadań 

Zrealizowane Stopień 
realizacji 

CEL STRATEGICZNY I.1: DOSTĘPNOŚĆ 
KOMUNIKACYJNA I BEZPIECZEŃSTWO 
DROGOWE 

Modernizacja gminnego układu 
drogowego 

8 286.699,96  

Budowa infrastruktury i usprawnienie 
systemu drogowego 

4 0  

CEL STRATEGICZNY I.2: ZWIĘKSZANIE 
KONKURENCYJNOŚCI LOKALNEJ 
GOSPODARKI 

System wsparcia i promocja lokalnej 
gospodarki 

8 1 
Zwolnienie z 
podatku od 
nieruchomości 
w ramach 
regionalnej 
pomocy 
inwestycyjnej 
wprowadzone 
uchwałą Rady 
Miejskiej w 
Kietrzu z dnia 9 
września 2017 r.: 
Z ww. zwolnienia 
skorzystał tylko 1 
przedsiębiorca 
(zwolnienie 
przysługiwało od 
2018 r.) 

 

Tworzenie lokalnych stref aktywności 
gospodarczej na terenie gminy 

6 1 
12,3114 ha 
1 
podmiot 
 

 

CEL STRATEGICZNY I.3: Zmniejszanie 
poziomu i negatywnych skutków 
bezrobocia w gminie 

Rozwój lokalnego rynku pracy 
 

8 0  

Wspieranie procesu samozatrudnienia 4 0  

CEL STRATEGICZNY I.4: Rozwój 
rolnictwa 

Wspieranie lokalnego rynku rolniczego 4 0  

Promocja kietrzańskiego rynku 
rolniczego 

3 1 
(dożynki) 

 

CEL STRATEGICZNY II.1: Usługi 
społeczne wysokiej jakości 

Doskonalenie systemu oświaty i rozwój 
kapitału intelektualnego 

6 0  

Rozwój usług z zakresu pomocy 
społecznej 

4 2 
(Klub Senior oraz 
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Żłobek) 

Budowa nowych oraz remont i 
modernizacja istniejących mieszkań 
socjalnych i chronionych. 

3 0  

Kreowanie bogatej oferty kulturalne 10 30.425 
osób 
korzystających z 
oferty w 2019 r. 

 

Oferta rekreacyjno-sportowa 8 72.656,65 zł 
Wydatkowanych 
na inwestycje 

 

Wysoki poziom bezpieczeństwa 
publicznego 

4 Zmniejszenie 
liczby wykroczeń 

 

CEL STRATEGICZNY II.2: Społeczeństwo 
obywatelskie 

Wspieranie inicjatyw lokalnych oraz 
współpraca międzysektorowa 

7 188.767,00 zł 
Pozyskanych przez 
ngo 

 

CEL STRATEGICZNY II.3: Rozwój 
obszarów wiejskich 

Realizacja Programu Odnowy Wsi 4 2 programy 
(Program Odnowy 
Wsi – uczestniczą 
wszystkie 
sołectwa gminy 
oraz organizacja 
konkursu 
„Aktywna Wieś”) 
62 projekty 

 

Nowoczesna wieś 4 0  

CEL STRATEGICZNY III.1: Poprawa stanu 
środowiska naturalnego 

Rozwój infrastruktury zapewniającej 
wyższy poziom ochrony 
środowiska naturalnego 

7 Stała i ciągła 
edukacja 
ekologiczna 
mieszkańców 
gminy – broszury, 
zalecenia, 
informacje na 
stronie 
internetowe. 
8 
Dotacji celowych 
z budżetu gminy 
za zakup i montaż 
przydomowych 
oczyszczalni 
ścieków w roku 
2019 
32 
Zmodernizowane 
źródła ciepła 
16 
Projektów zw. z 
usuwaniem 
azbestu 

 
 
  

CEL STRATEGICZNY III.2: Wykorzystanie 
potencjału środowiska naturalnego dla 
rozwoju ekologicznych technologii oraz 
zwiększenie bioróżnorodności 

Zielona energia 4 1 
Program 
dotacyjny na 
montaż 
kolektorów 
słonecznych 

 

Renaturalizacja i rekultywacja 3 0  

CEL STRATEGICZNY IV.1: Sprawna 
administracja 

Dbałość o wysoki standard usług 
publicznych 
 

7 87 
Pracowników 
Urzędu 
Miejskiego, 
biorących udział 
w szkoleniach w 
roku 2019 

 

Rozwój współpracy transgranicznej i 
samorządowej 

3 4 
Projekty 
zrealizowane w 
ramach 
partnerstw 
145.748,94 zł 
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Na sfinansowanie 
projektów dot. 
współpracy 
transgranicznej w 
2019 r. 

CEL STRATEGICZNY IV.2: Rozwój 
społeczeństwa informacyjnego 

Upowszechnianie dostępu do Internetu 
i innych narzędzi 
komunikacyjnych 

6 0  

 
Kolor czerwony oznacza, że w danym celu operacyjnym nie zostało zrealizowane ani jedno zadanie; kolor niebieski – przynajmniej jedno 
zadanie – mniej niż połowa, kolor zielony – więcej niż połowa zadań, kolor żółty – realizacja wszystkich zadań. Opracowanie własne Wild 
Boat Dagmara Duchnowska. 

 
 

Przyjmujemy, że dany cel operacyjny został osiągnięty, gdy więcej niż połowa wyznaczonych 
w nim zadań została zrealizowana. W Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lat 2012 – 2020 zostały 
wskazane cztery obszary kluczowe, generujące problemy, wymagające natychmiastowego wsparcia: 
(1) Gospodarka lokalna, przedsiębiorczość i aktywizacja zawodowa; (2) Kapitał społeczny; (3) Czyste 
środowisko, (4) Sprawne zarządzanie wspólnotą lokalną. Dla każdego z obszarów zostały wskazane cele 
strategiczne, którym przypisano cele operacyjne, a tym z kolei zadania. Monitoring i ewaluacja 
zakładały powołanie przez Burmistrza Kietrza Zespół d.s. monitorowania Strategii Rozwoju, na 
podstawie tabeli mierników obszarów kluczowych.  
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2 ROZDZIAŁ: RELACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

2.1 POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE 
Gmina Kietrz leży w południowej części województwa opolskiego i jest jedną z czterech gmin, 

wchodzących w skład powiatu głubczyckiego. Pozostałe to – podobnie jak Kietrz - dwie gminy miejsko-
wiejskie: Baborów i Głubczyce oraz Gmina Branice (gm. wiejska).  Gmina Kietrz graniczy także z gminą 
wiejską Pietrowice Wielkie (województwo śląskie) oraz z sześcioma gminami Republiki Czeskiej. 

 

Gmina Kietrz na mapie województwa opolskiego. Opracowanie własne Wild Boat Dagmara Duchnowska 
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Gmina Kietrz i gminy sąsiednie. Opracowanie własne Wild Boat Dagmara Duchnowska 
 
 
 
 
Tabela 2: Udział w powierzchni powiatu głubczyckiego w podziale na gminy 

Gmina Powierzchnia Udział procentowy obszaru gminy w powierzchni powiatu 

Baborów 117 km2 17,38 % 

Branice 122 km2 18,13 % 

Głubczyce 294 km2  43,68 % 

Kietrz 140 km2 20,81 % 
Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych, 31.12.2020 

 
Obszar gminy – 139,9 km2 - jest podzielony administracyjnie na miasto Kietrz (stolica gminy 

i jej centrum funkcjonalne, które należy do tzw. małych miast, z liczbą ludności poniżej 10 000 
mieszkańców) oraz dwanaście sołectw: Chróścielów (z przysiółkiem Gniewkowice), Dzierżysław, 
Kozłówki, Lubotyń, Ludmierzyce, Nasiedle (z przysiółkiem Nowy Dwór), Nowa Cerekwia, Pilszcz, 
Rogożany, Rozumice, Ściborzyce Wielkie i Wojnowice. Powierzchnia gminy to ponad 20% obszaru 
powiatu głubczyckiego. Miasto Kietrz – stolica gminy – zajmuje obszar 19 km2. 
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Sołectwa Gminy Kietrz. Opracowanie własne Wild Boat Dagmara Duchnowska 
 
 
Gminę Kietrz tworzy miasto Kietrz oraz 12 sołectw: 
 
Wojnowice - 476 mieszkańców, powierzchnia: 1 437,16 ha 
Ściborzyce Wielkie - 386 mieszkańców, powierzchnia: 758, 32 ha 
Rozumice –  311 mieszkańców, powierzchnia: 883,47 ha 
Rogożany – 175 mieszkańców, powierzchnia: 549,27 ha 
Pilszcz – 659 mieszkańców, powierzchnia: 1 978,32 ha 
Nowa Cerekwia – 731 mieszkańców, powierzchnia: 1 371,65 ha 
Nasiedle z przysiółkiem Nowy Dwór – 332  mieszkańców, powierzchnia: 947,68 ha 
Ludmierzyce  -  106 mieszkańców, powierzchnia: 401,12 ha 
Lubotyń – 351 mieszkańców, powierzchnia: 1 033,12 ha 
Kozłówki – 162 mieszkańców, powierzchnia: 483,70 ha 
Chróścielów (z przysiółkiem Gniewkowice) – 325 mieszkańców 800 ha 
Dzierżysław – 580 mieszkańców, 1492,8 ha 
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Od Opola, stolicy województwa, dzieli miasto Kietrz 80 km, od innych większych ośrodków miejskich 
(które mogą mieć wpływ rynek pracy, edukację, strukturę osadniczą i demografię) odpowiednio1: 
Kędzierzyn-Koźle 
(ośrodek administracyjny, usługowo-handlowy i gospodarczy, rynek pracy) – 40 km 
Krapkowice 
(ośrodek administracyjny, usługowo-handlowy i gospodarczy, rynek pracy) – 60 km 
Nysa 
(ośrodek administracyjny, ośrodek edukacyjny – uznane szkoły średnie, szkoły wyższe, usługowo-
handlowy i gospodarczy, rynek pracy) – 80 km 
Prudnik 
(ośrodek administracyjny, handlowy i gospodarczy, turystyczny) – 53 km 
Racibórz 
(ośrodek administracyjny, usługowo-handlowy i gospodarczy, edukacyjny, rynek pracy) – 18 km 
Rybnik 
(ośrodek administracyjny, edukacyjny, usługowo-handlowy i gospodarczy, rynek pracy) – 44 km 
Gliwice 
(ośrodek administracyjny, edukacyjny, usługowo-handlowy i gospodarczy, rynek pracy) – 70 km 
oraz: 
Opava (Czechy) – 24 km 
A4 (autostrada) – 77 km 

Gmina Kietrz w układzie komunikacyjnym. Opracowanie własne Wild Boat Dagmara Duchnowska 

 
1 Wskazane kilometry, obliczone na podstawie Google Maps zostały uśrednione w zależności od wyboru trasy. 
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Oddziaływanie ośrodków sąsiednich i/lub partnerskich ma również znaczenie w przypadku korzystania 

z ich doświadczeń, umiejętności wprowadzania nowych rozwiązań, produktów, ofert oraz wymiany 

dobrych praktyk, realizacji wspólnych projektów czy angażowania wszystkich podmiotów życia 

społecznego do osiągania wspólnych celów. Takie możliwości daje współpraca partnerska z zagranicą, 

w przypadku gminy Kietrz położenie przygraniczne zdominowało wybór partnerów, do których od 

1992 r. należy osiem czeskich gmin: Sudice, Oldřišov, Třebom, Štěpánkovice, Rohov, Kobeřice, 

Hněvošice, Bolatice, dom których w roku 2001 dołączyło Město Bílovec. Od 2008 r. Kietrz współpracuje 

również z gminą Tyśmenica z Ukrainy. 

2.2 POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE 
2.2.1 DROGI 

Przez teren gminy prowadzą drogowe trasy komunikacyjne, które wyznaczają mobilność 
mieszkańców. Układ komunikacyjny tworzą: 

• trzy drogi wojewódzkie: 
DW 416: Krapkowice - Głogówek - Głubczyce – Kietrz - Racibórz 
DW 419: Nowa Cerekwia- Kolonia Św. Anny - Niekazanice – Branice – Granica Państwa 
DW 420: Kietrz - Dzierżyslaw - Pilszcz - Granica Państwa 

Drogi wojewódzkie, zwłaszcza osiowa DW 416, stanowią bardzo ważny element w układzie 
komunikacyjnym gminy – dzięki połączeniu z drogami powiatowymi i gęstą siecią dróg gminnych 
umożliwiają dogodną komunikację z południową częścią województwa opolskiego oraz 
województwem śląskim, zwłaszcza z większymi ośrodkami, wpływając na rozszerzenie oferty rynku 
pracy, kształcenia i spędzania wolnego czasu. 

 

• drogi powiatowe2, położone w granicach administracyjnych gminy Kietrz – w sumie 60,47 km: 
1204O: dojazd do stacji PKP Nowa Cerekwia: 0,67 km 
1221O: Uciechowice-Pilszcz: 2,05 km 
1222O: Gniewkowice-Dzierżysław: 4 km 
1223O: dojazd do stacji kolejowej Nasiedle: 0,80 km 
1224O: Włodzienin - Nowa Cerekwia: 5,52 km 
1227O: Kietrz - Tłustomosty - gr.woj.śląskiego: 1,52 km 
1234O: DW Nr 420 - Rozumice – Ściborzyce Wlk. – Granica Państwa: 8 km 
1235O: Dzierżysław – Ściborzyce Wlk. – Granica Państwa: 4,05 km 
1237O: Nasiedle – Ludmierzyce –  DW Nr 420: 5,15 km 
1238O: Jakubowice – Gródczany – DP 1237 O: 0,50 km 
1240O: Wojnowice-Sułków: 3,50 km 
1276O: Czerwonków-Kietrz: 3,55 km 
1283O: Wódka- Nasiedle: 1,61 km 
1291O: Ściborzyce Wlk. – Granica Państwa: 1,35 km 
1292O: Kietrz-Rozumice: 6,05 km 
 
Drogi powiatowe w mieście Kietrz: 
2081O: ul. Głowackiego: 2,009 km 
2082O: ul. Okrzei: 2,184 km 
2083O: ul. Wojska Polskiego : 0,947 km 
1227O: ul. Polna: 2,163 km 
1276O: 2,823 km 
1292O: ul. Okopowa-Kościuszki: 2,025 km 
 
Tabela nr 3. Drogi powiatowe w podziale na gminy 

 
2 www.powiatglubczycki.pl – Wykaz Dróg Powiatowych 

http://www.powiatglubczycki.pl/
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Gmina Liczba kilometrów Udział procentowy dróg powiatowych w gminie 

Kietrz 60,47 km 17,97 % 

Baborów 52,90 km 15,73 % 

Branice 69,32 km 20,60 % 

Głubczyce 153,77 km 45,70 % 
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych. 

 

• drogi gminne obejmuje 48,5 km dróg, w tym asfaltowych 46 %. Drogi gminne zaliczane są do 
klasy technicznej D wg Systemu Oceny Stanu Nawierzchni: 

- 84 % nawierzchni dróg otrzymało ocenę dostateczną, 
- 12 % nawierzchni dróg otrzymało ocenę dobrą, 
- 4 % nawierzchni dróg otrzymało ocenę bardzo dobrą3. 
 

Stan dróg gminnych wymaga remontów i modernizacji. Ograniczenia w poprawie gminnej 
infrastruktury drogowej uniemożliwią pełne wykorzystanie regionalnego systemu komunikacji. 

Przez drogi wojewódzkie oraz położone w bezpośredniej bliskości krajowe DK 38 i DK 40 gmina 
jest skomunikowana z autostradą A4, jednak ze względu na jakość dróg i odległość do węzłów 
autostradowych to połączenie nie stanowi o wysokim potencjale transportowym, zwłaszcza dla 
potencjalnych inwestorów. 

W układzie drogowym województwa opolskiego dominuje kierunek wschód-zachód, 
w związku z czym obszary o obniżonej dostępności drogowej występują na kierunku północ-południe. 
Im bliższe położenie gminy wobec dróg wyższej kategorii, tym dostępność jej obszaru wzrasta. Badania 
prowadzone w odniesieniu do gmin województwa opolskiego definiują „dostępność drogową” 
w odniesieniu do stolicy województwa, czyli miasta Opole, jednak w przypadku gminy Kietrz i gmin 
sąsiednich „dostępność drogowa” dotyczy przede wszystkim województwa śląskiego i samej 
aglomeracji śląskiej. Przy takim ujęciu gmina Kietrz potencjalnie leży w dogodnym układzie 
komunikacyjnym. Do 2007 r. na terenie gminy Kietrz działały przejścia graniczne: Ściborzyce Wielkie - 
Rohov, Ściborzyce Wielkie – Hnevosice, Kietrz -Třebom, Pilszcz – Opava. Współpraca polsko-czeska 
trwa, dając możliwość rozwoju projektów społecznych i infrastrukturalnych. 

Na terenie Gminy Kietrz istniej 34 km dróg leśnych, tj. będących w zarządzie Nadleśnictwa Rudy 
Raciborskie. 

 

2.3 TRANSPORT PUBLICZNY 
 

Mieszkańcy gminy Kietrz korzystają z oferty publicznych przewoźników transportu zbiorowego: 
PKS Głubczyce, PKS Racibórz. Ilość połączeń umożliwia dogodne poruszanie się po obszarze powiatu 
głubczyckiego. W grudniu 2020 r. powstał Powiatowo-Gminny Związek Transportu „Pogranicze”, 
którego celem jest wykonywanie zadań publicznych obejmujących ogół spraw dotyczących lokalnego 
transportu zbiorowego oraz pełnienie roli organizatora publicznego transportu zbiorowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

Na terenie gminy Kietrz położone są dwie trasy kolejowe: nr 194 (Pietrowice Wielkie – Kietrz) 
i 325 (Baborów – Pilszcz). Obecnie drogi kolejowe nie są wykorzystywane. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Raport o stanie gminy Kietrz za rok 2020. 
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2.4 TRASY ROWEROWE 
 

Przez Gminę Kietrz prowadzą trasy rowerowe, łączące gminę z Czechami oraz południową częścią 
województwa opolskiego. Trasy (szlaki) zostały wytyczone w terenie, prowadzą drogami asfaltowymi 
oraz gruntowymi, często są nieoznakowane. Została opracowana koncepcja tras rowerowych, 
zawierająca istniejące drogi, nie mające statusu ścieżek rowerowych4 (dróg rowerowych5). 

Proponowane trasy rowerowe na terenie Gmina Kietrz. Źródło: Urząd Miejski w Kietrzu. 

 
 

 
4 Zgodnie z definicją ustawy Prawo budowalne. 
5 Zgodnie z definicją ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
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2.5 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 
 

Gmina Kietrz jest położona na skraju Niziny Śląskiej, przy osiowej części obniżenia między 
Sudetami i Karpatami, zwanego Bramą Morawską (prowadził tędy bursztynowy szlak handlowy), 
w obrębie mezoregionu Płaskowyżu Głubczyckiego. Cechą charakterystyczną tego obszaru są 
stosunkowo słabe rozczłonkowania przez szereg dolin, wciętych głęboko w podłoże utworów 
lessowych oraz rozległe i płaskie wniesienia, wznoszące się ponad dolinami i charakteryzujące się 
łatwymi do uprawy ziemiami. 

Przez cztery miejscowości gminy: Nowa Cerekwia, Kozłówki, Kietrz i Wojnowice - przepływa 
rzeka Troja, wypływająca z Obszaru Chronionego Krajobrazu Mokre – Lewice, wpływająca do rzeki 
Psina na terenie województwa śląskiego. Zlewnia rzeki Troi jest użytkowana rolniczo. Ze względu na 
zagrożenie powodzią na jej biegu zbudowany został zbiornik we Włodzieninie (gm. Branice. pow. 
głubczycki; 90% powierzchni zbiornika znajduje się na terenie gminy Branice, pozostała część w gminie 
Głubczyce). Obszar gminy należy do zlewni Odry, sieć rzek, prócz Troi tworzą: Morawka (dopływ Psiny), 
Ostra (dopływ Opawy) i Potok Rozumicki. 
 

Dolina rzeki Troi stanowi korytarz ekologiczny6 o znaczeniu regionalnym, łączący system 
ekologiczny gminy z pozostałą częścią systemu ekologicznego Płaskowyżu Głubczyckiego i Gór 
Opawskich od strony zachodniej i systemu ekologicznego doliny Psiny i Odry na wschodzie. Korytarzem 
ekologicznym o charakterze lokalnym jest dolina Potoku Rozumickiego7. Stan rzeki Troja jest 
zakwalifikowany jako zły o umiarkowanym potencjalne ekologicznym8.  

 
6 Zgodna z ustawą O ochronie przyrody. 
7 Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz, 2014 r. 
8 Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2017, IOŚ WIOŚ w Opolu 
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3 ROZDZIAŁ: ŁAD PRZESTRZENNY 

Ład przestrzenny to ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Pojęcie to związane 
jest przede wszystkim z uwarunkowaniami planistycznymi na poziomie lokalnym, regionalnym 
i krajowym odnoszącymi się do wymienionych wcześniej relacji. Gospodarka przestrzenna to również 
jedna ze składowych usług publicznych. Odpowiednio i zgodnie z prawem kształtowany ład 
przestrzenny wpływa na poprawę jakości życia społeczeństwa, rozwój społeczno-gospodarczy, chroni 
i racjonalnie kształtuje środowisko przyrodnicze.  Funkcjonalność przestrzenna jest kreowana ponadto 
przez oczekiwania lokalnych społeczności, związane przede wszystkim z zagospodarowaniem 
przestrzeni publicznej. Sołectwa mają możliwość kształtowania – w granicach prawa – obszarów dzięki 
wykorzystaniu funduszu sołeckiego. Podejmowane działania dotyczą zazwyczaj tworzenia i rozwoju 
miejsc integracji (place zabaw, altany, wiaty, świetlice wraz z otoczeniem). 

Strukturę przestrzenną Gminy Kietrz charakteryzują stosunkowo duże obszary gruntów 
rolnych, niski stopień zalesienia i równomiernie rozmieszczona sieć osadnicza. 

 

 
Mapa miasta Kietrz, opracowanie własne Wild Boat Dagmara Duchnowska, na podstawie materiałów źródłowych Urzędu Miejskiego 
w Kietrzu 
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3.1 Obszary funkcjonalne 
 
Ze względu na swoją specyfikę funkcjonalność przestrzenna gminy Kietrz dzieli się na dwie 

kategorie: miasto oraz obszary wiejskie gminy. Zróżnicowane są więc i funkcje, jakie pełnią te tereny. 
Funkcja terenu to określenie w jaki jest on użytkowany do produkcji dóbr materialnych oraz 
zaspokajania potrzeb społecznych. Gmina Kietrz jest gminą miejsko-wiejską, przy czym miasto Kietrz 
należy do tzw. miast małych, zamieszkałych przez mniej niż 10.000 osób9 (lub w innych opracowaniach: 
poniżej 20.000 mieszkańców10). Miasto jest dla mieszkańców gminy centrum usług administracyjnych, 
społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych. Mieści się tutaj Urząd Miejski, placówki oświatowe 
(przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły średnie, szkoła zasadnicza), Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Przedsiębiorstwo 
Komunalne HYDROKAN, Komisariat Policji w Kietrzu (KPP Głubczyce), pływalnia HYDROSFERA, stadion 
miejski „Włókniarz Kietrz”, kościół, dom pomocy społecznej, sklepy, punkty gastronomiczne, punkty 
usługowe, miejsca noclegowe, ogródki działkowe. Miasto pełni również funkcję mieszkalną. 

W 2021 r. dziesięć gmin województwa opolskiego, w tym Gmina Kietrz, wraz z Krajowym 
Zasobem Nieruchomości zawiązało Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w formie spółki z o.o. pod 
firmą „Opolskie Południe”. Podstawowym celem działalności spółki jest budowanie domów 
mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, zgodnie z przepisami o SIM. Spółka realizować 
będzie do roku 2030, przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane m.in. na obszarze, określonym w akcie 
założycielskim spółki jako inwestycja „5” na nieruchomości, która zostanie uprzednio wniesiona 
aportem do spółki przez gminę Kietrz. W wyniku realizacji inwestycji – 80% powierzchni użytkowej 
mieszkalnej będą stanowiły mieszkania na wynajem, przy czym na terenie Kietrza planuje się 
utworzenie 60 lokali mieszkalnych. Gmina Kietrz wniesie do spółki grunt o pow. 0,4698 ha, położony 
pomiędzy ulicami Matejki i Wojska Polskiego, w celu wybudowania przez SIM 60 lokali mieszkalnych. 

Kietrz jest też siedzibą największych gminnych przedsiębiorstw: Kombinatu Rolnego Kietrz 
(największy producent buraków cukrowych w UE), Beaulieu International Group oraz największej 
organizacji społecznej powiatu: Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. Istniejące firmy 
oferują usługi dla rolnictwa – głównej działalności mieszkańców gminy. Ze względu na położenie 
komunikacyjne jest również wizytówką gminy. Kombinat Rolny Kietrz oraz Beaulieu International 
Group położone są w południowej części miasta o charakterze strefy przemysłowej. W Kietrzu 
i w sołectwach nie ma wyznaczonych innych stref działalności gospodarczej. 

Centrum miasta (zrewitalizowane w roku 2020) umożliwia interakcję oraz integrację 
użytkowników, w przewadze mieszkańców Kietrza. Stan techniczny pozostałej zabudowy miejskiej 
wymaga rewitalizacji, a jakość dróg i chodników przebudowy, budowy i modernizacji. Estetyczne 
centrum znacząco odbiega na plus w stosunku do pozostałej części miejscowości. Pozostałości po 
historii miasta: ruiny pałacu rodziny von Gaschin oraz niszczejące obiekty Zakładów Tkanin 
Dekoracyjnych Welur S.A. w Kietrzu. Centrum Kietrza oraz północna część miasta charakteryzuje się 
zwartą zabudową, co jest uwarunkowanie historycznie, jednak południowe obrzeża miasta mają 
charakter słabo zabudowany, z nieuporządkowaną zielenią. Problemem wpływającym negatywnie na 
ład przestrzenny Kietrza jest słaba estetyka zabudowy i zły stan techniczny ciągów komunikacyjnych. 
W obrębie miejsc handlowych, przychodni oraz Urzędu Miejskiego zauważalna jest większa liczba 
samochodów, które pogarszają estetykę miasta. Przestrzeń miasta jest mało wyrazista. 

Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest dominacja gruntów 
rolnych, głównie ornych oraz bardzo niewielki udział lasów. Użytki rolne stanowią ponad 85% 
powierzchni całej gminy – rolnictwo jest najważniejszym sektorem gospodarki tego obszaru. 

Obszary zabudowane wszystkich sołectw tylko w części tworzą zwarte i czytelne struktury 
przestrzenne. We współczesnej zabudowie dominuje zabudowa mieszkaniowa, mocno zróżnicowana, 
która nie nawiązuje do cech tradycyjnych i regionalnych w zakresie proporcji brył budynków, otworów 

 
9 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
10 Z. W. Paszkowski, Małe miasta w Polsce i ich szanse rozwoju wobec wdrażania polityki spójności i rewitalizacji 
zintegrowanej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2017 
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okiennych, formy dachów i orientacji budynku względem drogi oraz linii zabudowy. Wsie gminy Kietrz 
mają charakter wielofunkcyjny, odpowiadając na potrzeby ekonomiczne, społeczne i kulturowe ich 
mieszkańców. 

Układ urbanistyczny miasta Kietrz jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego, 
należy do miejscowości o zachowanych cennych założeniach staromiejskich o znaczeniu regionalnym 
(lokacja z 1321 r.). Zespół urbanistyczny wsi Pilszcz jest wpisany do ewidencji historyczny układ 
ruralistyczny. 

Miejscowością, która przejmuje część funkcjonalności miasta jest Nowa Cerekwia, wieś, 

będąca do 1937 r. również miastem. W kształtowaniu rozwoju przestrzennego, zgodnego z celami 

przypisanymi niniejszej strategii ważne będzie także odniesienie się do specyfiki miejscowości Gminy 

Kietrz. Należy przyjąć, że zarówno istniejące zagospodarowanie obszaru, jak i przyszłe działania 

powinny być spójne z tradycją tego terenu. Obszary wiejskie są dowodem na specyfikę odrębności 

kulturowej z jednej strony, z drugiej stały się nośnikiem informacji o lokalnej tradycji i dziedzictwie 

kulturowym. Dla zachowania specyfiki obszaru oraz wykorzystania jej w rozwoju przestrzennym, 

społecznym i gospodarczym należy utrzymać i promować tę odrębność, unikając zmiany 

zagospodarowania wsi na typowe osiedla wielofunkcyjne, w których nie uwzględnia się tradycyjnych 

form budownictwa czy zagospodarowania terenów zielonych. W Gminie Kietrz (z wyłączeniem miasta) 

dominuje zabudowa jednorodzinna. 

3.2 Ruch budowlany 
 

Informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy (jest to konieczne ze względu na bardzo 
mały procent powierzchni gminy objęty MPZP) i pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych 
pozwalają wskazać, jaka będzie tendencja w ruchu budowlanym. Większość wydanych pozwoleń 
dotyczyła obiektów indywidualnych, a ich liczba (wzrastająca od roku 2018) pozwala prognozować 
o zwiększonym zainteresowaniu zamieszkaniem na obszarze gminy (lub pozostaniem na tym terenie). 
 
Tabela nr 4. Liczba wydanych pozwoleń i decyzji w zakresie budownictwa na terenie Gminy Kietrz. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pozwolenia na budowę 357 
 

227 
 

267 258 321 342 352 

Decyzje o warunkach zabudowy 30 25 29 21 21 30 32 

Decyzje o lokalizacji celu publicznego 2 2 11 3 2 0 3 
Opracowanie własne na podst. danych UM w Kietrzu 

3.3 Kształtowanie przestrzeni 
Kształtowanie przestrzenne na obszarze gminy Kietrz odbywa się przez opracowywanie aktów 

o charakterze ogólnym - Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Kietrz (Uchwała NR XLI/271/2002 Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu 30 sierpnia 2002 r. oraz 
zmienione uchwałą NR III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu 18 grudnia 2014 r., obecnie 
w aktualizacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/277/2020 z dnia 24 września 2020 r.) oraz 
aktów prawa miejscowego – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) miasta 
Kietrz oraz Pilszcz (w trakcie: Dzierżysław), wydawania aktów o charakterze indywidualnym (decyzji), 
ustalanie planów i programów branżowych (jak Program Ochrony Środowiska, Gminny Plan 
Gospodarki Odpadami) oraz przez działania edukacyjne, adresowane do społeczności lokalnej. Studium 
oraz MPZP w sposób jednoznaczny określają warunki zabudowy, dostępności komunikacyjnej, rozwoju 
wyodrębnionych obszarów (np. mieszkaniowych, inwestycyjnych, usługowych, rekreacyjnych itp.). 
Obecnie obowiązuje na terenie gminy MPZP dla Kietrza, który został przyjęty uchwałą NR 
XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. Przeważają w nim tereny rolnicze, 
tereny rolnicze z przeznaczeniem uzupełniającym (instalacje fotowoltaiczne, w tym o mocy 
przekraczającej 100 kW), tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w tym instalacji 
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fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW oraz obiektów usługowych handlowych. Jeżeli chodzi 
o tereny mieszkaniowe to zdecydowanie przeważają tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
o niskiej intensywności. W 2020 r. planami zagospodarowania przestrzennego objętych było jedynie 
11,7% powierzchni gminy.11 

 
Na terenie gminy nie zostały wyodrębnione (prócz zapisów w studium i w MPZP) obszary rozwoju 

gospodarczego, nie ma tutaj terenów inwestycyjnych o powierzchni większej niż 10 ha. W granicach 
miasta Kietrz działała jedna ze stref Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Gliwicka. 
W strefie wybudowano halę produkcyjno-magazynową Beaulieu International Group (branża 
tekstylna), ul. Kościuszki (wylot na Ściborzyce Wielkie). Powierzchnia całkowita – ok. 34 tys. m.kw., 
użytkowa - ok. 17 tys. m.kw. Cała strefa w Kietrzu zajmuje powierzchnię 8,2 ha. 

 

3.4 Przyroda chroniona 
Na terenie Gminy Kietrz występują formy ochrony przyrody: Obszar Natura 2000, rezerwaty 

przyrody oraz pomniki przyrody. „Rozumicki Las” o powierzchni 96,58 ha to zbiorowisko leśne 
o cechach naturalnych z gatunkami chronionymi i rzadkimi. Obszar objęty jest programem Natura 2000 
w ramach dyrektywy siedliskowej. „Rozumicki Las” o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu, bogatej 
florze i faunie (blisko 20 gatunków zagrożonych lub podlegających ochronie, w tym cieszynianka 
wiosenna) stanowi jednej z najcenniejszych ekosystemów leśnych województwa opolskiego. 
W ramach tej formy ochrony przyrody występuje również rezerwat „Rozumice” (zbiorowiska grądowe, 
łęgowe oraz dąbrowy), położony tuż przy granicy z Republiką Czeską. Drugi, występujący na terenie 
gminy rezerwat przyrody to „Góra Gipsowa” o powierzchni 8,65 ha, którą charakteryzuje roślinność 
stepowa z ostrożeniem panońskim i kostrzewą walezyjską. Rezerwat należy do rzadkich w skali kraju 
stanowisk muraw kserotermicznych. Drugim rezerwatem przyrody występującym na obszarze Gminy 
jest rezerwat „Rozumice” o powierzchni 93,10 ha, środowisko leśne, w którym występuje ok. 170 
gatunków roślin naczyniowych, w tym gatunki rzadkie i chronione. W Lubotyniu oraz w Pilszczu jako 
pomniki przyrody chronione są lipy drobnolistne (po jednym stanowisku).ROZDZIAŁ: DEMOGRAFIA 

Demografia opisuje pod względem statystyczno-analitycznym stan i strukturę ludności, dzięki 
czemu można ocenić i przewidzieć zmiany, które wynikają i będą wynikać z dotychczasowego 
i przewidywanego ruchu naturalnego i wędrówkowego (migracje), a także ze zmiany w strukturze 
demograficznej społeczeństwa Gminy Kietrz. 

Opracowanie danych w niniejszym rozdziale obejmuje okres referencyjny lat 2014-2020. Trend 
demograficzny jest skorelowany z trendami regionalnymi, krajowymi i europejskimi. Zmniejsza się 
liczba mieszkańców, dochodzi również do zmian w strukturze demograficznej ludności. W odniesieniu 
do danych regionalnych (województwo opolskie) wszystkie gminy powiatu głubczyckiego odnotowują 
większy niż wskaźnik dla województwa spadek liczby ludności. 

 

3.5 LICZBA LUDNOŚCI 
Liczba ludności obszaru to podstawowa informacja, która stanowi o przyszłości rozwoju gminy. 

Wpływa z jednej strony na zwiększenie bądź ograniczenia zasobów: wpływy z podatków, 

zagospodarowanie przestrzeni, świadczenie usług, konsumpcję, dzietność, formy spędzania czasu 

wolnego, edukację, z drugiej – wyznacza kierunki rozwoju obszaru, zwłaszcza w odniesieniu do 

zmieniającej się wraz z liczebnością społeczności jej struktury demograficznej. 

Tendencja spadku liczby ludności odnotowywana jest w całym kraju od 1983 r., na co wpływ 

ma przede wszystkim niskie natężenie urodzeń12. W latach 2014-2020 liczba osób zamieszkujących 

obszar gminy Kietrz zmniejszyła się o 559 osób, czyli o 4,95 % w stosunku do roku bazowego, który 

przyjęliśmy jako początek programowania w Unii Europejskiej na lata 2014-2020, czyli rok 2014. 

 
11 Raport o stanie Gminy Kietrz za 2020 rok 
12 „NIK o przeciwdziałaniu depopulacji Opolszczyzny”, Najwyższa Izba Kontroli, wrzesień 2020 r. 
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Wykres 1: Stan ludności w Gminie Kietrz, ogółem, lata 2014-2019 

 
Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 
 

Dla porównania określimy różnice między rokiem 2014 a 2020 dla gmin graniczących z gminą Kietrz. 

Tabela 5. Liczba ludności w gminach powiatu głubczyckiego oraz gminy Pietrowice Wielkie (woj. śląskie) 

Gmina 2014 2020 Różnica (%) 

Kietrz 11281 10722 - 4,95 

Baborów 6170 5901 - 4,36 

Branice 6799 6363 - 6,41 

Głubczyce 23012 22029 - 4,27 

Pietrowice Wielkie 6906 6888 - 0,26 
Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 

Średnia depopulacji dla powiatu głubczyckiego wynosi – 4,96 %, gmina Branice jako jedyna 

osiągnęła wyższy od średniej, pozostałe gminny niższy, jednak w przypadku Gminy Kietrz jest to różnica 

tylko 0,01%. Gmina Pietrowice Wielkie dla założonego okresu referencyjnego osiąga lepsze wskaźniki, 

mimo, że wciąż ujemne i raczej stanowi odzwierciedlenie trendu obowiązującego w kraju (- 0,26%).  

Na przestrzeni lat 2014-2019 dane te dla ww. gmin, powiatu głubczyckiego oraz województwa 

opolskiego kształtowały się następująco: 

Tabela 6. Liczba ludności w gminach powiatu głubczyckiego oraz gminy Pietrowice Wielkie (woj. śląskie) 

GMINA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

KIETRZ 11 281 11 221 11 129 11 043 10 953 10 822 

BABORÓW 6170 6151 6089 6038 6011 5976 

BRANICE 6 799 6 744 6 569 6 601 6 524 6 474 

GŁUBCZYCE 23 012 22 776 22 658 22 527 22 395 22 280 

PIETROWICE WIELKIE 6 906 6 963 6 939 6 935 6 910 6 883 

POWIAT GŁUBCZYCKI 47 262 46 892 46 445 46 209 45 883 45 552 

WOJEWÓDZTWO 
OPOLSKIE 1 000 858 996 011 993 036 990 069 986 506 982 626 

 Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 

 
W tym samym okresie (dane na 31.12 każdego roku przyjętego do porównania) województwo 

opolskie odnotowało liczbę ludności: 2014 – 1 000 900, 2020 – 976774, zmniejszenie liczby ludności 
o 2,41%. W porównaniu lat 2014 i 2020 w odniesieniu do Polski liczby te wynosiły odpowiednio – 38.48 
mln i 38,26 mln, co oznacza spadek ludności zamieszkującej kraj o 0,57 %. 
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Gmina Kietrz jest gminą miejsko-wiejską, przy czym miasto Kietrz pełni dla mieszkańców tego 
obszaru centrum funkcjonalne – jest ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, handlowym, 
kulturalnym, rekreacyjnym. Mimo pełnienia funkcji odpowiedzialnych za większość aspektów 
związanych z jakością życia, także i w mieście zauważamy spadek liczby ludności, z lekkim 
wyhamowaniem, a nawet wzrostem, w latach 2016-2017. W latach 2014-2020 liczba mieszkańców 
miasta spadła o 216 osób, czyli o 3,50%. Miasto zamieszkuje więcej osób niż obszary wiejskie. W roku 
2014 różnica na korzyść stolicy gminy wynosiła 1053, w 2015 – 1015, w 2016 – 959, 2017 – 1079, 2018 
– 1115, 2019 – 1080. Można powiedzieć, że proporcje w liczbie mieszkańców w odniesieniu 
miasto/wieś są stabilne. Obu obszarów gminy dotyczą te same trendy depopulacyjne. 

 
Wykres 2.  Stan ludności w Kietrzu, ogółem, lata 2014-2020 

 
Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 

 

W tym samym okresie obszary wiejskie gminy wyludniły się o 293 osoby, co oznacza spadek o 4,75% 

w przyjętych latach 2014 i 2020. W porównaniu z miastem, obszary wiejskie gminy Kietrz wyludniają 

się szybciej: w latach 2014-2020 liczba mieszkańców kietrzańskich wsi spadła o 266 osób, tj. o 5,2%. 

Wykres 3.  Stan ludności na obszarach wiejskich Gminy Kietrz, ogółem, lata 2014-2019 

 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 
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Wykres 4.  Aktualna kondycja populacji Gminy Kietrz, z podziałem na płcie. 

 
 
Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2020 r. 
 
 
Negatywny trend depopulacyjny odzwierciedla konsekwencje niskiego poziomu dzietności13, 

dla którego miarą jest natężenie urodzeń w poszczególnych grupach wiekowych kobiet. Współczynnik 
dzietności14 gwarantujący tak zwaną prostą zastępowalność pokoleń wynosi 2,1 dziecka na 1 kobietę. 
W Polsce wyniósł niespełna 1,3 co oznacza, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) 
przypadało ok. 130 urodzonych dzieci (w miastach – 121, na wsi –143). Taka sytuacja trwa od lat 
dziewięćdziesiątych minionego wieku. Współczynnik dzietności dla województwa opolskiego wynosi 
1,2, przy czym dla miasta Opole 1,59. Najprostszą metodą określającą potencjalny wzrost liczby 
ludności jest obliczanie przyrostu naturalnego (ubytku naturalnego). W roku 2020 kobiet w wieku 15-
49 lat było w gminie 2500, urodzeń żywych 80 – zatem dzietność w Gminie Kietrz wynosiła w roku 2020 
0,03, co oznacza, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym przypadało troje dzieci. 

 

 
13 Oceniając poziom współczynnika dzietności odwołujemy się do pracy P. Szukalskiego. I za tym opracowaniem podajemy również 
definicję: współczynnik dzietności teoretycznej (w skrócie: TFR od angielskiego total fertility rate) to miernik mówiący o średniej liczbie 
dzieci wydawanych przez kobietę w trakcie jej całego życia rozrodczego: 15-49 lat. Pierwsza grupa zapewniająca co najmniej reprodukcję 
prostą oznacza, że wartość TFR musi być równa przynajmniej 2,1. Druga grupa (low fertility), do której przypisane są wartości: 1,8 - 2,1 
zbliżone do poziomu prostej zastępowalności oraz wartość graniczna – 1,5, która przekłada się na reprodukcję nieco poniżej 0,75 (czyli już 
nie jeden do jednego). Grupa trzecia (lowest low fertility), którą określa współczynnik na poziomie 1,3 oznacza, że regiony z tą wartością 
mają współczynnik reprodukcji na poziomie 0.65. Obrazowo wyjaśnia to P. Szukalski w swoim opracowaniu: „wartości te oznaczają, że 
pokolenie dzieci w pierwszym przypadku jest o ponad 25% mniejsze od pokolenia swych rodziców, zaś w drugim przypadku jest mniej liczne 
o ponad 1/3”. Współczynnik dla województwa opolskiego to 1,2 – najniższy w kraju i wciąż utrzymujący się na niskim poziomie. Efektem 
jest to, co obserwujemy obecnie: bardzo szybka depopulacja, i starzenie się ludności. 
14 Współczynnik dzietności wyraża liczbę dzieci, jaką urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat), przy 
założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną w badanym roku. 
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Wykres 5. Ubytek naturalny, Gmina Kietrz, ogółem, lata 2014-2020 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 

 
Przyrost naturalny w Gminie Kietrz od 2014 r. jest na poziomie ujemnym (będziemy go nazywać 

w opracowaniu „ubytkiem naturalnym”), nawet w okresie wprowadzenia ustawowego wsparcia 
dzietności (program „Rodzina 500 Plus” rozpoczął się w kwietniu 2016 r.) i w roku 2020 osiągnął 
najniższy w przyjętym okresie wynik: -64. Powrót do wskaźnika dzietności sprzed wprowadzenia 
programu jest obowiązujący dla całego kraju. Sytuacji nie poprawia fakt, że pandemia (od roku marca 
2020 r.) oraz jej konsekwencje związane z niepewnością gospodarczą (praca), niesatysfkacjonującym 
poziomem jakości życia (opieka nad dziećmi, nauka, służba zdrowia) oraz nieadekwatną w stosunku do 
potrzeb pomocą społeczną nie wpłyną pozytywnie na decyzje o posiadaniu dzieci. 

W przypadku gmin ościennych również nie został osiągnięty wskaźnik prostej zastępowalności. 
Średnia ubytku naturalnego dla powiatu głubczyckiego wyniosła w roku 2014: - 36,5, a w 2020: - 62 
osoby. W roku 2014 ubytek naturalny w Gminie Kietrz kształtuje się poniżej średniej, podobnie jak 
Gminy Baborów i Gminy Branice. W 2020 r. poniżej tej średniej ubytek odnotowują gminy: Kietrz 
i Baborów. 
 
Tabela 7. Przyrost naturalny na 1000 ludności w gminach powiatu głubczyckiego oraz gminy Pietrowice Wielkie (woj. śląskie), powiatu 
głubczyckiego oraz województwa opolskiego. 

Gmina 2014 2020 

Kietrz -1,51 -5,94 

Baborów -1,12 -6,90 

Branice -4,25 -17,81 

Głubczyce -4,03 -8,66 

Pietrowice Wielkie 0,58 -5,66 

Powiat głubczycki -3,08 -9,07 

Województwo Opolskie -1,21 -4,86 
Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 

 

Ubytek naturalny wiąże się z dwiema danymi statystycznymi: liczbą zgonów oraz liczbą urodzeń 
żywych i wpływa m.in. na strukturę wieku społeczności. W przypadku Gminy Kietrz (podobnie jak 
całego powiatu, województwa i kraju) jest to typ piramidy regresywny (wykres nr 4), który 
charakteryzuje się stosunkowo niską liczbą urodzeń, podobną liczbą zgonów i starzejącą się ludnością. 
Klasyfikacja wiekowa społeczeństwa ma bezpośredni wpływ na wysokość przyrostu naturalnego15, 
społeczności oceniane jako „młode” (witalne) mają większe szanse na nowe urodzenia, a tym samym 
zwiększenie liczby tej grupy. 
 

Wykres 6. Urodzenia żywe, Gmina Kietrz, ogółem, lata 2014-2020 

 
15 M. Okólski, A. Fihel, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. 
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Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 

 

Liczba urodzeń związana jest bezpośrednio z liczbą kobiet w wieku reprodukcyjnym, tj. 15-49 
lat, która zmniejsza się systematycznie od lat. Maleje liczba kobiet w młodszych grupach wieku, do 34. 
roku życia, a zwłaszcza kobiet, charakteryzujących się największą płodnością i natężeniem urodzeń, 
w wieku 25-34 lata. Rośnie liczba kobiet w wieku 40-49 lat, odznaczających się niższą płodnością. 
 

Wykres 7. Zgony, Gmina Kietrz, ogółem, lata 2014-2019 

 
 
Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 

 
Należy pamiętać, że rok 2020 może charakteryzować się wyższa liczbą zgonów ze względu na 

konsekwencje zachorowań na COVID-19, dlatego też trend nagłego wzrostu zgonów będzie możliwy 
do określenia w kolejnych latach popandemicznych. 

 

3.6 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA: PŁEĆ 
 

Struktura płci określa udział osób płci męskiej i żeńskiej w ogóle społeczności. W odniesieniu do 
tych danych można przyjąć wskaźnik feminizacji lub maskulinizacji. W każdym z tych przypadków wskaźnik 
jest miarą określającą stosunek wybranej płci do drugiej, określany jako liczbą płci na 100 przedstawicieli 
drugiej płci. Na potrzeby niniejszej diagnozy przyjęliśmy wskaźnik feminizacja, tj. liczbę kobiet przypadającą 
na 100 mężczyzn. Zgodnie z obowiązującą tendencją w Gminie Kietrz w liczbie mieszkańców ogółem (bez 
podziału na wiek) zaznaczona jest przewaga kobiet nad mężczyznami. W roku 2014 wskaźnik feminizacja 
dla badanego obszaru wyniósł 104,74 (dla Polski – 106,5, dla województwa opolskiego - 107), w roku 2020 
– 104,00, czyli miara feminizacji nie zmienia się i jest podobna w populacji zmniejszającej swoją liczebność. 
Wskaźnik feminizacji ma wpływ na ustalenie celów rozwojowych, ponieważ kobiety żyją dłużej od mężczyzn 
(średnia życia kobiet w Polsce to 81,9 lat, mężczyzn – 74,1)16, rzadziej dochodzi do zgonów na skutek zdarzeń 
losowych (np. wypadków komunikacyjnych) czy nałogów. Społeczność z dużym współczynnikiem feminizacji 
preferuje inne aktywności, statystycznie jest lepiej wykształcona, jako swoje centrum życiowe chętniej 

 
16 Główny Urząd Statystyczny, Tablice trwania życia 1990-2020, 2021 r. 
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wybiera miasto niż wieś, ale bywa też mniej mobilna pod względem zawodowym, częściej wybierając pracę 
w bezpośredniej bliskości własnego gospodarstwa domowego. 

 
Wykres 8.  Liczba ludności – mężczyźni, Gmina Kietrz, ogółem, lata 2014-2020 

 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 
 
 
 

Wykres 8. Liczba ludności – kobiety, Gmina Kietrz, ogółem, lata 2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 

 
 
 

3.7 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA: WIEK 
 
Depopulacja jest z pewnością poważnym problemem gminy, jednak o wiele istotniejszym dla jej 

rozwoju jest zmiana struktury demograficznej spowodowana depopulacją. Poniższe tabele pokazują 
liczbę ludności w odniesieniu do wieku. W demografii wyróżnia się następujące biologiczne grupy 
wieku: 
· dzieci - ludność w wieku do 15 lat, 
· dorośli bez osób starszych – ludność w wieku od 15 do 64 lat, 
· osoby starsze – ludność w wieku 65 lat i więcej. 

Struktura ludności według biologicznych grup wieku ma istotne znaczenie społeczne. Z jednej 
strony określa koszty, jakie poszczególne grupy generują, a z drugiej identyfikuje określone problemy 
i potrzeby, określa m.in. zapotrzebowanie mieszkańców danego obszaru na wybrane usługi. 
W przypadku wysokiego udziału w liczbie ludności dzieci w wieku do lat 15 działania skupiają się na 
dostępie do oświaty, działalności instytucji opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych, dostępności 
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terenów sportowych i rekreacyjnych. Jeśli dominują osoby w wieku poprodukcyjnym kierunki 
rozwojowe powinny skupić się na poprawie jakości ich życia, dostępności do opieki medycznej, 
społecznej, dostosowanych do oczekiwań form aktywności. 

 
Wykres 9. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym – Gmina Kietrz, ogółem, lata 2014-2020 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2019 

 
W ciągu siedmiu lat liczba młodych mieszkańców Gminy Kietrz zmniejszyła się w wartościach 

bezwzględnych o 178 osób. Jest to trend obowiązujący w całej Polsce, a nawet szerzej – niemal w całej 
Unii Europejskiej (w Polsce i na Słowacji proces starzenia się społeczeństwa przebiega najszybciej 
wśród krajów UE17). Coraz mniej liczne grupy będą wchodzić w wiek produkcyjny, który bezpośrednio 
wiąże się z rynkiem pracy, dochodowością obszaru, który zamieszkują, a tym samym szansą na rozwój 
tego obszaru. To również zmiany związane z rynkiem pracy i deficytem kadr w zawodach kojarzonych 
z pożądanymi specjalizacjami. W powiązaniu z tabelą niżej (wiek produkcyjny) i faktem, że w ciągu 
pięciu lat w tej grupie wiekowej ubyło 178 osób należy przewidzieć, że rynek pracy oraz system edukacji 
(coraz mniej uczniów w szkołach, redukcja zatrudnienia w placówkach oświatowych) oraz pogorszenie 
finansów gminy (zmniejszone wpływy do budżetu z PIT, podatków od nieruchomości, subwencji) 
będzie stanowić istotny problem. Należy odnotować, że w latach 2014-2020 liczba dzieci w wieku 0-4 
lata zmalała o 100 (z 489 do 387 osób). 
 

Wykres 10. Liczba ludności w wieku produkcyjnym - Gmina Kietrz, ogółem, lata 2014-2020 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 
 

Wiek produkcyjny określa ten przedział wiekowy, w którym ludzie podejmują pracę (są 
przygotowani do jej podjęcia), tym samym ludność w wieku produkcyjnym jest ważnym czynnikiem 
determinującym rozwój społeczno-ekonomiczny gminy. Liczba osób w wieku produkcyjnym określa 

 
17 Eurostat; https://ec.europa.eu/ 
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wielkość potencjalnych zasobów pracy, a w konsekwencji: wielkość zatrudnienia. 
W tej grupie szczególną uwagę należy zwrócić na osoby w wieku 20-24 lata, ze względu na ich 

szczególną mobilność w zakresie wyboru specjalizacji kształcenia, podejmowania pierwszej pracy, 
decydowania o miejscu zamieszkania, decyzji o posiadaniu dzieci. W roku 2019 Gminę Kietrz 
zamieszkiwały 662 osoby w tej kategorii wiekowej, w tym 330 kobiet. 
 

 
Wykres 11. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym - Gmina Kietrz, ogółem, lata 2014-2020 

 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 
 

W latach 2015 – 2020 liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 314. W tej grupie rośnie 
również liczba osób w wieku pow. 70 lat. Efektem jest zmniejszanie się liczby osób aktywnych 
zawodowo (w wieku produkcyjnym) oraz wzrost wydatków na opiekę nad osobami starszymi. 
 

 
Wykres 12.  Liczba ludności w wieku powyżej 70 lat - Gmina Kietrz, ogółem, lata 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 

 
Przewaga osób starszych w wieku 70 lat i więcej skupia działania instytucjonalne na ochronie 

zdrowia, pomocy społecznej i właściwej organizacji przestrzeni publicznej. Co więcej, inne potrzeby 
definiuje grupa 70 plus, jeszcze inne 75 plus i 85 plus, a konsekwencje tego stanu rzeczy, czyli: 

 
- samotność 
- ograniczenie sprawności psychofizycznej i liczne choroby wieku starczego 
- pogorszenie sytuacji ekonomicznej 
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- życie w ubóstwie często w związku z brakiem świadczeń rentowych, emerytalnych 
- utrata pozycji społecznej wynikająca często z zakończeniem aktywności zawodowej 
- trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz załatwianiu spraw urzędowych 
- zmiana pełnionych funkcji w rodzinie, co powoduje często izolowanie się od innych 
- brak koncepcji na nową organizację życia, trudności w kontaktach ze środowiskiem 
- groźba śmierci lub utraty bliskich osób 
- kłopoty z przystosowaniem się do szybkich zmian cywilizacyjnych i technicznych, 
 
stanowią problemy o charakterze rozwojowym dla obszaru, który zamieszkują. 

 
Sytuacja osób starszych wymusza na samorządzie konieczność poszerzenia oferty usług 

systemu pomocy społecznej, w tym usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Zapewnienie ich w miejscu zamieszkania potrzebującego zapobiega utracie kontaktu tej osoby ze 
środowiskiem, z którym się identyfikuje. Korzystanie z pozagminnych form instytucjonalnej opieki ma 
prócz skutków społecznych, również skutki finansowe, w związku z koniecznością wydatkowania coraz 
większych środków na utrzymanie osób kierowanych do instytucji opieki. Wzrost liczby i udziału osób 
starszych oznacza ponadto zmiany w proporcji osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, które 
mogą powodować niedostateczną podaż zasobów pracy18. 

 
W Gminie Kietrz wzrasta współczynnik obciążenia demograficznego19 - prognozy 

demograficzne wskazują, że kolejnych dekadach wydłużać się będzie średnia długość życia (co zresztą 
obserwujemy od 2014 r.). Według prognoz GUS w roku 2050 średnia długość życia na świecie wyniesie 
ponad 74 lata, w regionach najwyżej rozwiniętych będzie to poziom 82 lat, a w najmniej – 65 lat20. Dla 
Polski w 2019 współczynnik ten wyniósł 66,7, województwa opolskiego – 63,1. 

Przyjmując grupowania dla wieku nieprodukcyjnego: 0-14 lat i 65 lat i więcej oraz wiek 
produkcyjny 15-64 lata (bez rozróżnienia wieku produkcyjnego płci) współczynnik obciążenia 
demograficznego dla Gminy Kietrz wynosi: 
 

Tabela 8. Wskaźnik obciążenia demograficznego – Gmina Kietrz, ogółem, lata 2014-2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym 

56,6 57,3 58,2 59,4 61,8 64,3 
62,20 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

123,7 130,2 142,0 147,3 151,6 162,8 
151,90 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym 

31,3 32,4 34,2 35,4 37,2 39,8 
37,5 

współczynnik obciążenia 
demograficznego osobami starszymi 

21,8 23,1 24,9 26,2 27,9 29,6 
19,00 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2019 
 

Współczynniki obciążenia demograficznego umożliwiają określenie stopnia nierównowagi 

w kształtowaniu się proporcji między grupami osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym 

i poprodukcyjnym21.  

 

 

 
18 M. Lange, Rynek pracy w obliczu starzenia się ludności Polski, [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Starzenie się ludności Polski - 
między demografią a gerontologią społeczną, Wyd. UŁ, Łódź 2008 
19 Stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym 
20 Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, Główny Urząd Statystyczny, 2015 
21 bd 
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4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

4.1 ŚRODOWISKO 
4.1.1 Powietrze 

Położenie geograficzne Gminy Kietrz określa jej warunki klimatyczne, które charakteryzują większe 

niż w pozostałej części województwa opolskiego amplitudy temperatur, niższe temperatury latem, 

skrócony okres wegetacyjny, będący efektem późniejszego nadejścia wiosny22.  

Jakość powietrza w Gminie Kietrz w analizie średniorocznej jest dobra lub umiarkowana, 

poziom średniorocznego (wyniki pomiarów zarejestrowane w ciągu roku kalendarzowego na stacji 

pomiarowej, uśrednione do jednej wartości rocznej) zanieczyszczenia pyłami drobnymi tzw. pyłem 

zawieszonym PM 2.5 oraz PM 10 obrazują poniższe grafiki. 

 

Źródło: ongeo.pl 

Zanieczyszczenie powietrza na obszarze gminy wiąże się przede wszystkim z wykorzystaniem 
jako źródła ciepła pieców węglowych, dlatego też przekraczanie norm pyłów zawieszonych następuje 
przede wszystkim w okresie grzewczym. Poprawa jakości powietrza oraz szerzej – środowiska 
naturalnego - jest związana z wdrażanymi na terenie gminy działaniami dotacyjnymi (modernizacja 
indywidualnych źródeł ciepła, dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła) oraz 
inwestycyjnymi, a także edukacją ekologiczną mieszkańców. W roku 2020 zostały przyznane dotacje:  
1) wymieniono 30 urządzeń grzewczych  
2) zamontowana 5 kolektorów słonecznych 
3) zamontowano 4 pompy ciepła 
4) zamontowano 6 przydomowych oczyszczalni ścieków 
5) zlikwidowano azbest z 21 obiektów 
Dotacje ogółem wyniosły 181 046,00 zł. 
 
W Gminie Kietrz funkcjonuje urządzenie systemu Airly do pomiaru zanieczyszczeń powietrza przy 
ul. Jana Kochanowskiego w Kietrzu. Czujnik dokonuje pomiaru pyłu zawieszonego PM10, PM 2,5 
i PM1 oraz temperatury, ciśnienia i wilgotności. Stan powietrza w ww. miejscach można sprawdzać 
pod adresem: airly.org/map/pl. 
 
Na terenie Gminy Kietrz działają dwie elektrownie wiatrowe: 
- na działce nr 924/1 w Kietrzu – 1 turbina o mocy ok 2 MW i wysokości wieży ok. 105m, 

 
22 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz 
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średnica śmigieł z wirnikiem maksymalnie ok. 115 m, 
- na działce nr 1021/3 w Kietrzu- 1 turbina wiatrowa o mocy do 2,5 MW, wysokości wieży do 
100 m oraz średnicy trójpłatowego rotora do 100 m23.  
 
4.1.2 Wody 

Najważniejsze cieki, które charakteryzują Gminę Kietrz pod względem hydrologicznym to rzeki: 
Troja, Ostra, Krzanówka, Morawa i Rozumicki Potok. Największą rzeką przepływającą przez Gminę 
Kietrz jest rzeka Troja, której źródła znajdują się w Lesie Mokre-Lewice (gm. Głubczyce) na wzgórzu 
o nazwie Góra Janota na wys. ok. 360 m.n.p.m. Długość rzeki (wg. WZIR w Opolu) 37,8 km. Procentowy 
udział poszczególnych zlewni częściowych dorzecza Odry w odwadnianiu obszaru wskazuje, że 
największy obszar należy do zlewni Psiny (ok. 75%); do zlewni Opawy należy ok. 25% terenu Gminy.  
Zgodnie z wynikami prowadzonego monitoringu, jakość wód powierzchniowych w JCW na terenie 
Gminy Kietrz oznaczana jest jako zły24. Jest to konsekwencja zrzutów ścieków komunalnych do rowów 
i rzek oraz zanieczyszczenia spowodowane spływami z pól użytkowanych rolniczo. Do degradacji wód 
powierzchniowych na obszarze gminy przyczyniają się zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych 
(wzrost wartości BZT5, zawartości sodu, potasu, azotanów i fosforanów, a także skażenie 
bakteriologiczne wody), jak również zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane wodami 
powierzchniowymi oraz zanieczyszczenia z pól uprawnych oraz nawożonych łąk i pastwisk (azotany, 
fosforany). 

W miejscowości Włodzienin (gmina Branice) wybudowano zbiornik retencyjny na rzece Troi 
o powierzchni 86 ha i pojemności 4 mln m3, 5,56 mln m3 pojemności przy maks. Piętrzeniu w czasie 
powodzi. Głównym zadaniem zbiornika jest ochrona od powodzi terenów położonych w dolinie rzeki 
Troi poniżej zbiornika, poprzez redukcję fali powodziowej - co najmniej o 25 % i przesunięcie kulminacji 
fali o 16 godzin.  

Na terenie gminy nie ma zbyt wielu zbiorników wodnych, jeden z większych znajduje się 
w Nowej Cerekwi. Jest to kamieniołom, zalany wodą, stanowiący wędkarski teren rekreacyjny, łowisko 
(nr 048, zarządzane przez koło PZW Kietrz - Troja) o powierzchni 4,68 ha. Pozostałość po wydobyciu 
bazaltu jest na tym terenie dość nietypowa, jednak na obszarze Gminy odnotować można utwory tzw. 
dolnokarbońskiego fliszu, czyli skały osadowe uformowane w warstwy na skutek ruchów osuwisk 
morskich i prądów zawiesinowych w odległych geologicznie okresach. Skały fliszowe Płaskowyżu 
Głubczyckiego to iły, mułowce, margle, łupki, piaskowce i zlepieńce25. W przeszłości skały te były 
pozyskiwane w wielu miejscowościach i wykorzystywane w budownictwie gospodarczym i drogowym. 
W Lubotyniu istniała kopalnia piasku, a w Nowej Cerekwi – właśnie kopalnia bazaltu. 

Obszar Gminy Kietrz leży na pograniczu dwóch regionów hydrogeologicznych: XXVI Regionu 
Sudeckiego, 10 Podregionu Głubczyckiego (okolice Dzierżysławia, Nowej Cerekwi i Nasiedla) oraz XXIV 
Regionu Raciborskiego (pozostała część gminy). Na obszarze gminy występuje Główny Zbiornik Wód 
Podziemnych - GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka tzw. Basen Sarmacki. Większa 
część terenu gminy charakteryzuje się dobrą izolacją powierzchniową (lessy) użytkowego poziomu 
wodonośnego, jednak zwłaszcza w okolicach doliny Troi konieczne jest podjęcie działań 
zapobiegawczych przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód. Na podstawie przepisów odrębnych 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie pracy „Uzupełnienie 
i weryfikacja opracowania dotyczącego wyznaczania na terenie RZGW Gliwice wód wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu za źródeł rolniczych oraz wyznaczania ....” wyznaczył trzy gminy 
w województwie opolskich: gm. Baborów, Polska Cerekiew i gmina Kietrz jako obszar szczególnie 
narażony26. 

 

 
23 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028. 
24 Klasyfikacja i ocena JCWP w latach 2014-2019 GIOS 
25 G. Pinior, nowiny.pl, 2014. 
26 Cytujemy za: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028. 
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4.1.3 Gleby 

Gmina Kietrz charakteryzuje się jednymi z najlepszych w województwie warunkami dla 
produkcji rolniczej: użytki rolne zajmują 12 550 ha powierzchni, co stanowi 89,88% całego obszaru 
gminy. Dominują gleby klas II (41% wszystkich użytków rolnych) i III – te klasy stanowią ok. 84 % 
wszystkich gruntów rolnych. Grunty te są chronione przed zmianą przeznaczenia.  Gleby klas IVa i IVb 
stanowią ok. 8 %, a najniższej klasy bonitacyjnej, V i VI, zajmują ok. 2 % gruntów ornych. 

 
4.1.4 Lasy 

W Gminie Kietrz lasy zajmują 342,38 ha (ok. 2,5 % powierzchni gminy), z czego powierzchnia 
lasów w zarządzie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w gminie Kietrz wynosi 284,5892 ha27. Wskaźnik 
lesistości gminy jest niski, niższy od przeciętnej lesistości gminy (6,2%) oraz od wskaźnika dla 
województwa (25,5%) i kraju (27,5%).  
 

4.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

Usługi dla ludności w zakresie dostarczania wody oraz odbioru ścieków, a także usługi związane 

z mieszkalnictwem komunalnym świadczy Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. 

w Kietrzu, którego 100 % udziałowcem jest Gmina Kietrz. Gmina jest zwodociągowana (długość czynnej 

sieci wodociągowej – 117,1 km, 2039 przyłączy) i w niewielkim stopniu skanalizowana (długość czynnej 

sieci kanalizacyjnej – 15,6 km, 277 przyłączy). Stosunek długości sieci kanalizacyjnej w relacji do sieci 

wodociągowej wynosił w 2020 r. 13,32%. W tym roku odnotowano też 39 awarii sieci wodociągowej 

i 2 awarie sieci kanalizacyjnej (źródło: dane statystyczne www.bdl.stat.gov.pl  – 2020 r.) 

Gmina Kietrz dofinansowuje działania związane m.in. z modernizacją indywidualnych źródeł 

ciepła, montażem kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz budową przydomowych oczyszczalni 

ścieków. W celu realizacji tych przedsięwzięć została przyjęta uchwała nr V/61/2019 Rady Miejskiej 

w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną 

środowiska i gospodarką wodną dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz 

jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi ze środków budżetu 

gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 

pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska. 

4.2.1 Sieć wodociągowa 

Gmina jest zwodociągowana w 95,6% (taki odsetek ludności korzysta z sieci wodociągowej), przy 

czym w mieście Kietrzu jest to 93,3%, a na terenach wiejskich 98,4% (źródło: dane statystyczne 

www.bdl.stat.gov.pl  – 2020 r.). Miasto Kietrz jest zaopatrywane w wodę z ujęcia wód podziemnych 

składającego się z czterech studni głębinowych wraz ze stacją uzdatniania wody, przepompownią 

i zbiornikiem wyrównawczym. Natomiast obszar wiejski Gminy jest zaopatrywany w wodę z pięciu ujęć 

grupowych zlokalizowanych w Chróścielowie, Wojnowicach, Rozumicach, Dzierżysławiu i Nowej 

Cerekwi oraz częściowo z ujęcia wody w mieście Kietrzu. 

4.2.2 Sieć kanalizacyjna 

Gmina jest skanalizowana (w postaci sieci kanalizacyjnej) w 11,5%, oznacza to, że taki odsetek 
budynków mieszkalnych na terenie całej gminy jest podłączonych do istniejącej sieci, większość to 
obiekty miejskie (194 budynki w Kietrzu oraz 58 budynków na obszarach wiejskich). Ścieki komunalne 
są obecnie odprowadzane za pomocą grawitacyjnego systemu kanalizacyjnego o łącznej długości 15,6 

 
27 Źródło: Nadleśnictwo Rudy Raciborskie 

http://www.bdl.stat.gov.pl/
http://www.bdl.stat.gov.pl/
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km do oczyszczalni ścieków w Kietrzu oraz trzech lokalnych oczyszczalni ścieków w Wojnowicach, 
Lubotyniu i Pilszczu (obsługujących mieszkańców były PGR). 

Oczyszczalnia ścieków biologiczna w Kietrzu spełnia standardy odprowadzanych ścieków, 
działa na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków 
oczyszczonych, które obowiązuje do 30 września 2024 r. maksymalna przepustowość roczna 
oczyszczalni wynosi 292 800 m3/rok, przy średniej przepustowości dobowej 800 m3/d. Ścieki 
przemysłowe są produkowane na planowanym obszarze aglomeracji przez dwie myjnie samochodowe 
oraz warsztat samochodowy. Część ścieków z nieskanalizowanej części aglomeracji jest obecnie 
dowożona do punktu zlewnego wozami asenizacyjnymi. Oczyszczalnia, działająca po modernizacji od 
2014 r. wymaga kolejnej modernizacji lub budowy nowego obiektu. W grudniu 2020 r. Rada Miejska 
w Kietrzu podjęła uchwałę28 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kietrz. 

Gmina Kietrz jest najsłabiej skanalizowaną gminą w powiecie głubczyckim (średnia dla powiatu 
to 61,2%). Większość obszarów wiejskich obejmuje gospodarka ściekowa oparta na zbiornikach 
bezodpływowych (szambach; w roku 2020: 1426) lub przydomowych oczyszczalniach ścieków (w roku 
2020: 126). 

 

4.2.3 Sieć gazowa 

Gmina Kietrz (aktualne dane na 31.12.2019 r.) jest zgazyfikowana w 13,82 %, sieć gazownicza 
jest dostępna jedynie w mieście Kietrz, korzysta z niej 4714 osób (1651 gospodarstw), w tym 471 
odbiorców ogrzewa mieszkania gazem. Przez teren Gminy Kietrz (przez część północno – wschodnią) 
przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia: relacji Obrowiec – Racibórz oraz SRP Kietrz, które 
dostarczają gaz ziemny do dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych przy ul. Traugutta w Kietrzu. 

 

4.2.4 Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami jest regulowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na terenie Gminy, 

w miejscowości Dzierżysław jest położone składowisko odpadów komunalnych zarządzane przez 

przedsiębiorstwo NAPRZÓD z siedzibą w Rydułtowach. Na terenie składowiska działa Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), będący własnością Gminy Kietrz. 

 

4.2.5 Sieć ciepłownicza 

Na terenie gminy funkcjonują dwa systemy ciepłownicze, obejmujące część miasta Kietrz. Każdy 

z systemów jest zarządzany przez odrębny podmiot: Przedsiębiorstwo Komunalne „Hydrokan” Sp. 

z o.o. oraz Kombinat Rolny „Kietrz”. Pozostałe budynki (gospodarstwa domowe) są zasilane z kotłowni 

lokalnych, najczęściej opalanych węglem. 

4.2.6 Zasoby mieszkaniowe, zasoby obiektów i działek (pod działalność gospodarczą), będących 

w zarządzie spółki Hydrokan. 

Na podstawie Porozumienia z Gminą P. K. „HYDROKAN” zarządza i administruje zasobami Gminy: 

−  mieszkaniowe zasoby 100% Gminy – 4560,27 m² 

− lokale użytkowe zasoby 100% Gminy – 768,14 m² 

− mieszkaniowe zasoby we wspólnotach – 9 669,59 m² 

− lokale użytkowe we wspólnotach – 622,21 m² 

− garaże – 350,51 m² 
Ponadto Spółka zarządza 59 Wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Kietrza i Gminy Kietrz, ogólna 
powierzchnia użytkowa 22 516,01 m². 

 
UCHWAŁA NR XXVI/311/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 
Kietrz, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO, Opole, dnia 13 stycznia 2021 r., Poz. 131 
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 Przedsiębiorstwo Komunalne „ HYDROKAN” Sp. z o.o. będzie inwestorem zadania pn. „Budowa 
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Kietrzu przy ul. Okrzei, na działkach nr 1953/1 i 1953/2”.  
W roku 2020 rozpoczęły się niezbędne prace projektowe, które zgodnie z założeniami mają zakończyć 
się w styczniu 2021, i umożliwić procedowanie wniosku o pozwolenie na budowę. Inwestycja będzie 
realizowana i współfinansowana zgodnie z  Art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym 
wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla 
osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. Fundusz dopłat Banku Gospodarstwa 
Krajowego gwarantuje bezzwrotne wsparcie do 80 % kosztów kwalifikowanych planowanego 
przedsięwzięcia.  Pozostałą część finansowania Spółka „HYDROKAN” pozyska na zasadach kredytu 
komercyjnego.  Według harmonogramu realizacja budowy budynku, przewidywany termin 
zakończenia budowy i oddania budynku do użytkowania planowany jest w sierpniu 2024 r.  
Podstawowe parametry techniczne i użytkowe budynku: technologia, kubatura, pow. użytkowa, 

liczba kondygnacji, liczba mieszkań itp.) 

• Budynek mieszkalny wielorodzinny projektuje się o wymiarach rzutu poziomego: 
38,00m x 15,66m 

• Budynek będzie 2 klatkowy z dźwigiem osobowym dla każdej klatki, przystosowany 
będzie do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

• Projektuje się 4 pełne kondygnacje naziemne, mieszkalne, poddasze nieużytkowe 
(strych) jak również piwnice z komórkami lokatorskimi.  

• Wysokość budynku wyniesie: 18,34 m 

• Budynek posiadać będzie 28 lokale mieszkalne o powierzchni: podać ilość i pow. 
wszystkich lokali. 

• Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wyniesie: 1402,8 m2 (350,70 m2 na każdej 
kondygnacji) 

• Powierzchnia użytkowa wyniesie: 
Piwnice: 308,79 m2 
Parter: 350,70 m2 
I Piętro: 350,70 m2 
II Piętro: 350,70 m2 
III Piętro: 350,70 m2 

Łącznie: 1711,59 m2; kubatura: 9980 m3; na działce zaprojektowane zostaną: plac zabaw dla dzieci, 
dojścia i dojazd, kącik gospodarczy; miejsca postojowe w ilości 28, przewidziane zostaną wzdłuż ulic 
Okrzei i Wojska Polskiego. 
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5 JAKOŚĆ ŻYCIA 

5.1 USŁUGI PUBLICZNE 
 
Usługi publiczne obejmują dobra publiczne, w odniesieniu do których niemożliwe jest 

wykluczenie kogokolwiek z korzystania z nich. Są to dobra, od których oczekujemy określonej jakości – 
niezależnie od liczby osób z nich korzystających (każdy nowy konsument nie narusza uprawnień 
pozostałych). Obszar usług publicznych obejmuje szeroki zakres aktywności jednostki samorządu 
terytorialnego, przybierający różnorodne formy organizacyjne. Usługi świadczone przez administrację 
publiczną obywatelom bezpośrednio (w ramach sektora publicznego) lub poprzez finansowanie 
podmiotów prywatnych zapewniających daną usługę. Termin ten wiąże się z pojęciem, wyrażanej 
w demokratycznych wyborach zgody społecznej, która przewiduje, że pewne usługi przysługują 
wszystkim bez względu na dochód29. 
 
5.1.1 Edukacja 

W Gminie Kietrz edukacja szkolna i przedszkolna prowadzona jest przed samorząd oraz przez 

organizacje społeczne. Gmina Kietrz prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kietrzu (rejon: Kietrz, 

Kozłówki, Rozumice) oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerekwi (rejon: Nowa Cerekwia, 

Rogożany, Wojnowice, Wojnowice Osiedle). Stowarzyszenia społeczności lokalnych prowadzą 

placówki: 

• Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna 

Społeczność Dzierżysławia; 

• Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Nasiedlu, 

prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu; 

• Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana III Sobieskiego w Pilszczu 

prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu; 

• Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc 

Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich; 

• Publiczne Przedszkole „Akademia Pluszowych Misiów” Stowarzyszenia Rozwój i Odnowa 

w Rozumicach oraz żłobek „Gromadka Niedźwiadka”. 

We wszystkich placówkach prowadzone są zajęcia edukacyjne, wykraczające poza podstawę 

nauczania. Obiekty są systematycznie doinwestowywane. Tabela nr 9 wskazuje na konkretne zasoby 

dla każdej szkoły (przedszkola). Oferta jest zróżnicowana, dostosowana do potrzeb przedszkolaków 

i uczniów, wykraczająca poza obowiązujący standard placówek małych miast i obszarów wiejskich. 

Wyjątkowe w skali regionu jest prowadzenie tak dużej liczby placówek oświatowych przez podmioty 

społeczne (5/7). Szkoły i przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia działają bardziej elastycznie 

i mają większe możliwości szybkiego reagowania na rynek usług oświatowych oraz finansowanie 

swoich działań ze źródeł zewnętrznych (np. środki poddziałania 19.2 PROW 2014-2020). 

Najpoważniejszym problemem jest niedostosowanie placówek do obowiązujących 

standardów wyposażenia w infrastrukturę cyfrową, a w przypadku szkoły ponadpodstawowej – poza 

koniecznością stworzenia warunków do kształcenia w ramach zaawansowanych technologii konieczne 

jest również dostosowanie oferty edukacyjnej do pożądanego na rynku kształcenia zawodowego. 

 

 
29 Źródło: Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie. Redakcja naukowa: B. Kożuch, A. Kożuch. Kraków 2011 
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Tabela 9. Zakres ofert szkół podstawowych na terenie Gminy Kietrz. 

Nazwa szkoły Liczba oddziałów Liczba uczniów Programy autorskie Sala gimnastyczna Boisko Inna 
infrastruktura 
(plac zabaw, sala 
rehabilitacyjna., 
siłownia itp.) 

Ciekawostki (klasa sportowa, 
zajęcia pozalekcyjne) 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa z 
Oddziałem 
Przedszkolnym 
Stowarzyszenia 
Aktywna Społeczność 
Dzierżysławia 

8 94 NIE Sala gimnastyczna 
niepełnowymiarowa 

Wielofunkcyjne 
boisko trawiaste 
przy szkole 

Plac zabaw przy 
szkole 

Zajęcia taneczne z instruktorem 
tańca nowoczesnego - dwie 
grupy tańca nowoczesnego 
Zajęcia na basenie z instruktorem 
pływania 
Zajęcia z robotyki, druku 3D, 
efektywnej nauki oraz 
matematyczno-przyrodnicze w 
ramach projektu "Równy Start" 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej 
Treningi diagnostyczno-
terapeutyczne z wykorzystaniem 
aparatu Biofeedback w ramach 
projektu "Równy Start" 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej 
 

Oddział Przedszkolny 
przy Publicznej Szkole 
Podstawowej z 
Oddziałem 
Przedszkolnym 
Stowarzyszenia 
Aktywna Społeczność 
Dzierżysławia 

1 24 NIE Sala gimnastyczna 
niepełnowymiarowa 

Wielofunkcyjne 
boisko trawiaste 
przy szkole 

Plac zabaw przy 
szkole 

Zajęcia taneczne z instruktorem 
tańca nowoczesnego – jedna 
grupa 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Nowej 
Cerekwi 

8 klas+ 1 
rewalidacyjno-
wychowawcza 
Przedszkole:2 grupy 

64 
Przedszkole 
25 

W roku szkolnym 
2010/2011 w naszym 
przedszkolu był 
realizowany projekt 
edukacyjny „Więcej, 
lepiej, weselej " 

Sala gimnastyczna 162 m2 Boisko trawiaste, 
żwirowe, 
asfaltowe 

NIE SKS 
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Publiczna Szkoła 
Podstawowa z 
Oddziałem 
Przedszkolnym im. 
Marii Konopnickiej w 
Nasiedlu 

Przedszkole1 
oddział mieszany 
szkoła: 
8 oddziałów 

Przedszkole18,  
w tym 1 
niepełnosprawn
y 
szkoła: 44 

NIE Sala gimnastyczna- 
możliwość korzystania z 
sali szkolnej 

Tak Plac zabaw Zajęcia na basenie. 
 
Zajęcia na basenie w ramach 
dodatkowo organizowanych 
wyjazdów opłacanych 
częściowo przez Stowarzyszenie a 
częściowo w ramach projektu na 
Organizację zajęć z 
nauki pływania z Gminą Kietrz. 

Zespół Szkół w Kietrzu Szkoła podstawowa 
21 oddziałów 
Liceum: 4 oddziały 
Szkoła branżowa: 4 
oddziały 

Przedszkole-136 
szkoła 
podstawowa-
383 
liceum- 57 
Szkoła 
branżowa-66 

Realizowany jest 
program autorski: 
„Program wychowania 
fizycznego” 

Sala gimnastyczna, mała 
salka, 

tak Siłownia, 4 
szatnie, natryski, 
plac zabaw 

Jeden rocznik klasy sportowej: kl. 
VII szkoły podstawowej. Zajęcia 
na pływalni w ramach WF (szkoła 
podstawowa). Zajęcia na pływalni 
w ramach WF (szkoła 
podstawowa) 

Szkoła Podstawowa w 
Ściborzycach Wielkich 

7 
oddział 
przedszkolny:1 

35 
przedszkole:9 

Realizujemy program 
autorski doradztwa 
zawodowego, 
Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa, 
projekt Równy Start, 
projekt OSE, projekt 
Książka dla 
Pierwszaka, Program 
dla Szkół (dawniej 
Szklanka mleka, 
Owoce i warzywa w 
szkole), Kubusiowi 
Przyjaciele Natury, 
Czyste Powietrze 
wokół nas. W szkole 
funkcjonują 
organizacje zuchowo-
harcerska, Liga 
Ochrony 
Przyrody. 
 

Sala korekcyjna 
wyposażona w sprzęt SI 

Pełnowymiarowe 
boisko do piłki 
ręcznej 

Plac zabaw  Robotyka, informatyka z drukiem 
3D, efektywną naukę, SKS-y. 
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Publiczna Szkoła 
Podstawowa z 
Oddziałem 
Przedszkolnym im. 
Jana III Sobieskiego w 
Pliszczu 
Stowarzyszenia na 
Rzecz Edukacji i 
Kultury w Pliszczu 

Szkoła podstawowa: 
7 oddziałów 
Przedszkole: 2 
oddziały 

Szkoła: 59 dzieci 
przedszkole: 33 
dzieci 

 NIE Sala gimnastyczna NIE NIE W szkole dzieci uczą się języka 
rosyjskiego, zajęcia na basenie 
odbywają się w ramach 
dodatkowych zajęć (otwarte 
konkursy ofert). 

Publiczne Przedszkole 
„Akademia 
Pluszowych Misiów” i 
Żłobek „Gromadka 
Niedźwiadka” 
Stowarzyszenia 
Rozwój i Odnowa w 
Rozumicach 

3 56- 7 dzieci z 
orzeczeniami 

Dwa autorskie 
programy 

NIE NIE Sala 
rehablitacyjna, 
plac zabaw 

Przedszkole: zajęcia rytmiczne - 
wszystkie grupy 
zajęcia z tarapii ręki i motoryki 
małej - 5 - 6 latki terapia 
logopedyczna - dzieci z wadą 
wymowy 
Żłobek: zajęcia z języka 
angielskiego poprzez "osłuchanie 
się" 
ćwiczenia logopedyczne zajęcia z 
terapeutą SI 
 

Samorządowy żłobek 
w Kietrzu 

       

 
Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: dane szkół podstawowych Gminy Kietrz.
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W trakcie prac nad strategią zostały przeprowadzone badania, m.in. badanie satysfakcji rodziców 

w odniesieniu do placówek oświatowych, do których uczęszczało, uczęszcza, bądź będzie uczęszczać 

ich dziecko (dzieci). Celem była ocena przez mieszkańców – szczególnie rodziców uczniów przyszłych, 

obecnych i byłych - jakości nauczania w gminnych placówkach. Wyniki ankiet stanowią załącznik nr 1. 

5.1.2 Pomoc społeczna 

Zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej prowadzi na terenie 
gminy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu. Celem działania MOPS jest umożliwienie osobom 
i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności 
człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji 
ze środowiskiem. Pomoc społeczna polega w szczególności na: 
1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 
2. pracy socjalnej 
3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej 
4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 
5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 
6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 
 
W odniesieniu do gmin powiatu głubczyckiego w Gmina Kietrz odnotowano najmniejszą liczbę osób, 
które zmuszone są do korzystania z pomocy społecznej; liczba ta w okresie referencyjnym spada, na co 
ma wpływ również znaczący spadek liczby mieszkańców. W porównaniu z sąsiednią gminą Pietrowice 
Wielkie (woj. śląskie) dane te są znacznie gorsze, zwłaszcza że ubytek liczby mieszkańców w gminie 
Pietrowice Wielkie jest dużo niższy. 
 
Tabela 10. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności – porównanie dla gmin powiatu głubczyckiego oraz gminy 
Pietrowice Wielkie – lata 2014-2019 

GMINA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

KIETRZ 673 637 570 469 424 411 

BABORÓW 1 002 932 824 807 735 554 

BRANICE 1 191 1 142 1 145 959 839 817 

GŁUBCZYCE 863 832 807 752 690 622 

PIETROWICE WIELKIE 371 333 263 250 200 142 
Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020; brak danych za rok 2020 
 

Najczęstszym powodem korzystania przez rodziny ze świadczeń pomocy społecznej są niskie 
dochody, bezrobocie, a także bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego. Osobną grupę stanowią osoby z niepełnosprawnościami oraz długotrwale 
chorzy. Rodziny objęte pomocą społeczną korzystają z tej formy wsparcia najczęściej więcej niż z jednej 
wskazanych wyżej przyczyny. Należy też zaznaczyć, że konsekwencją np. bezrobocia czy 
niepełnosprawności jest najczęściej ubóstwo. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest nie tylko dysponentem środków finansowych. W swoich 
zadaniach ujmuje współpracę z instytucjami i organizacjami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
Sądem Rejonowym, kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczną - Pedagogiczną, Komendą 
Powiatową Policji, Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy, szkołami i przedszkolami, 
a także innymi instytucjami działającymi w sferze socjalnej.  
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5.1.3 Usługi medyczne i opiekuńcze 

Usługi medyczne są świadczone przez Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu, jednostkę 

organizacyjną gminy. Zespół prowadzi oddziały terenowe jako Wiejskie Ośrodki Zdrowia 

w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Pilszczu. GZLO oferuje usługi w ramach poradni ogólnych, diagnostyki (EKG, 

badania laboratoryjne, RTG, USG, cytologii, chorób układu krążenia), pielęgniarskiej opieki 

środowiskowej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, medycyny szkolnej oraz poradni 

specjalistycznych: chirurgicznej, dermatologicznej, ginekologiczno-położniczej, neurologicznej, 

okulistycznej, ortopedycznej, otolaryngologicznej, urologicznej, a także gabinet masażu. Na terenie 

gminy świadczone są również usługi medyczne w ramach praktyk prywatnych. Opiekę szpitalną 

zapewniają: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach oraz Szpital Rejonowy im. 

dr. J. Rostka w Raciborzu. Usługi opiekuńcze świadczy Stacja Opieki „Caritas”, oddział w Kietrzu. 

W stolicy gminy mieści się niepubliczny Dom Pomocy Społecznej w Kietrzu, będący filią DPS w Klisinie, 

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek. Na terenie gminy działają trzy 

apteki. 

5.2 BEZPIECZEŃSTWO 
5.2.1 POLICJA 

O bezpieczeństwo w tym zakresie dba Komisariat Policji w Kietrzu – struktura komisariatu 

opiera się na pracy Komendanta, Kierownika Rewiru Dzielnicowych oraz pięciu dzielnicowych, z czego 

dwóch (wliczając kierownika) obejmuje swoim nadzorem miasto Kietrz, a pozostali – wsie. Praca 

komisariatu obejmuje również obszar gminy Branice. 

Pozyskane dane pozwalają na określenie relacji przestępstw i wykroczeń w odniesieniu do lat 

2018 – 2020. W liczbie ogólnej interwencji policji na terenie Gminy Kietrz odnotowano w 2020 

znacząco większą ich liczbę (1419) w stosunku do roku 2019 (947). Zwiększenie liczby przestępstw 

nastąpiło w przypadku uszczerbków na zdrowiu, kradzieży z włamaniem, przestępstwa wynikające z 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; przestępstwa gospodarcze; prowadzenie pojazdów w stanie 

nietrzeźwości; groźby karalne. 

W zakresie wykroczeń – ogółem odnotowano ich w roku 2018 – 87, natomiast w roku 2019 – 

60. W obu latach najwięcej ujawnionych wykroczeń wystąpiło w odniesieniu do artykułu 119 kw, czyli 

kradzieży lub przywłaszczenia. W analizowanych latach spadła liczba sporządzonych „niebieskich kart” 

– w 2018 było ich 23, w 2019 – 11. 

5.2.2 STRAŻ POŻARNA 

Na terenie Gminy Kietrz działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym trzy należące 

do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego: OSP Dzierżysław, OSP Kietrz oraz OSP Ściborzyce 

Wielkie. Jednostki mają w sumie do dyspozycji 11 wozów ratowniczo-gaśniczych, jednostkę pływającą, 

Jednostka z Dzierżysławia otrzymała w ramach wsparcia projektów dot. przeciwdziałania COVID-19 

w roku 2020 wyposażenie związane z ochroną zdrowia w przypadku wystąpienia epidemii/pandemii. 

5.3 OFERTA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO 
5.3.1 Uczestnictwo w życiu kulturalnym 

Jednym ze wskaźników dostatniego życia oraz wskaźnika oceniającego aktywność społeczną, 

a także jedną z przesłanek wpływającą na decyzję o zamieszkaniu na określonym obszarze jest jego 

oferta kulturalna. Na terenie Gminy Kietrz zadanie to pełni instytucja kultury organizująca bezpłatne 

zajęcia dla mieszkańców gminy, niezależnie od wieku. Od 30 czerwca 2020 r. instytucja ta nosi nazwę 

Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu. W ramach Centrum działają Wiejskie Domy Kultury – 
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w Dzierżysławiu, Nasiedlu, Nowej Cerekwi i Pilszczu, biblioteka publiczna, świetlice wiejskie 

w Ściborzycach Wielkich, Chróścielowie, Kozłówkach, Rogożanach, Wojnowicach, Ludmierzycach, 

Lubotyniu, Rozumicach oraz miejski dom kultury. Ośrodek oferuje zajęcia w ramach sekcji plastycznej, 

literackiej oraz w ramach otwartych spotkań pod hasłem „Kietrzańskie Forum Myśli i Słowa”. Częścią 

Centrum będzie również pływalnia „Hydrosfera” oraz obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym stadion 

„Włókniarza” oraz boiska orlika. Ofertę kulturalną Gminy tworzą również organizacje pozarządowe, 

w tym szkoły stowarzyszeniowe oraz placówki oświatowe. 

5.3.2 Sport i rekreacja 

W związku z powołaniem nowej instytucji, jaką jest Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu sytuacja 
w tworzeniu oferty sportowej i rekreacyjnej w Gminie ulegnie zmianie, dlatego w tej części diagnozy 
odniesiemy się do istniejących zasobów. 

Oferta sportowa i rekreacyjna Gminy wiąże się z trzema głównymi kierunkami: grami 
zespołowymi, biegami oraz pływaniem. Działalność w zakresie sportów zespołowych i biegania 
prowadzą organizacje pozarządowe: Gminny Ludowy Klub Sportowy Kietrz, Kietrzańskie 
Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe "Gryf", Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sparta", Ludowy 
Zespół Sportowy "Błyskawica" w Rozumicach, Ludowy Zespół Sportowy "Football Club" Pilszcz, Ludowy 
Zespół Sportowy "Pogoń" Wojnowice, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 2, Uczniowski Klub 
Sportowy "Granica" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilszczu, Uczniowski Klub Sportowy 
"Zdrowie" przy Zespole Szkół w Kietrzu, Uczniowski Klub Sportowy Nasiedle, Stowarzyszenie Hobby 
Sport.  

Do swojej dyspozycji organizacje mają miejskie obiekty sportowe: stadion sportowy „Włókniarz 
Kietrz”, orlik, pływalnię Hydrosfera. Organizacje we współpracy z samorządem organizują imprezy 
sportowe o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym (polsko-czeskim). 
Na obszarach wiejskich do dyspozycji organizacji oraz mieszkańców są publicznie dostępne boiska, 
place zabaw, siłownie zewnętrzne. 

Realizacja przedsięwzięć sportowych jest finansowana w ramach otwartych konkursów ofert oraz 
w ramach Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii. Dzięki wsparciu organizacji pozarządowych, działających w sferze 
pożytku publicznego organizowane są zajęci nauki pływania dla dzieci i młodzieży, amatorskie turnieje 
sportowe, rozgrywki piłki nożnej, imprezy biegowe. 

Informacje o ocenia tych zasobów zostały zebrane w ankiecie, której wyniki są zaprezentowane 
w Załączniku nr 2 (należy jednak pamiętać, że badanie zostało przeprowadzone w czasie zmian w 
działalności domu kultury). 
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6 RYNEK PRACY 

6.1 BEZROBOCIE 
 

Rynek pracy charakteryzują z jednej strony poszukujący pracy (w tym osoby zarejestrowane jako 

bezrobotni) z ich wykształceniem, kwalifikacjami, doświadczeniem, a z drugiej strony przedsiębiorcy, 

którzy miejsca pracy tworzą i poszukują pracowników o określonych predyspozycjach. Na podstawie 

sprawozdań sporządzanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach30 największe trudności 

w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia mają osoby nie posiadające wykształcenia w ogóle, 

posiadające wykształcenie zawodowe oraz podstawowe i gimnazjalne. Wśród ofert pracy znikoma 

liczba proponuje pracę osobom bezrobotnym z tak niskim wykształceniem. Należy też wziąć pod uwagę 

zwiększoną dostępność do studiów licencjackich i wyższych od 2006 r., kiedy to zostały obniżone 

wymagania podczas egzaminów maturalnych z 50% do 30%. Większa liczba maturzystów oraz decyzje 

o podejmowaniu przez nich dalszej edukacji na uczelniach wyższych, a jednocześnie brak miejsc pracy 

dla absolwentów szkół wyższych, czyli osób o określonych, wysokich kwalifikacjach sprawił, że są oni 

zainteresowani także pracą poniżej zdobytych kwalifikacji.  

Rynek pracy w odniesieniu do osób bezrobotnych analizujemy w obszarze gmin powiatu 

głubczyckiego (wyłączając gminę Pietrowice Wielkie) ze względu na przyjętą mobilność osób 

bezrobotnych w obszarze granic przede wszystkim gminy, a potem powiatu (nie dalej) oraz zakres 

działania Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach, jako instytucji monitorującej, włączającej osoby 

bezrobotne, animującej i edukującej osoby objęte wsparciem. Liczba bezrobotnych w latach 2014-2020 

systematycznie spada, trzeba jednak brać pod uwagę również zmniejszającą się liczbę osób w wieku 

produkcyjnym i stan ludności w gminach, w tym w gminie Kietrz, ogółem. 

 
Wykres 14. Liczba bezrobotnych ogółem - porównanie dla gmin powiatu głubczyckiego w latach 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie własne na podst. Danych Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 

 

Tabela 14. Liczba osób bezrobotnych dla gmin powiatu głubczyckiego z udziałem osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym 

 
30 Zestawienia statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 
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 Baborów 
%* 

Branice 
% 

Głubczyce 
% 

Kietrz 
% Województwo 

opolskie** 
Polska** 

2014 370 
4301/8.60 

365 
4463/8,18 

1359 
14971/9,08 

636 
8,8 11,8 11,4 

2015 318 
4270/7,45 

333 
4396/7,57 

1094 
14715/7,43 

521 
7,3 10.1 9,7 

2016 268 
4187/6,40 

293 
4224/6,94 

1113 
14524/7,66 

455 
6,4 9,0 8,2 

2017 244 
4101/5,5 

245 
4232/5,79 

861 
14298/6,02 

379 
5,4 7,3 6,6 

2018 213 
4036/5,28 

200 
4163/4,80 

738 
14073/5,24 

321 
4,7 6,3 5,9 

2019 184 
3973/4,63 

173 
4082/4,24 

753 
13872/5,43 

269 
4,0 5,8 5,2 

2020 228 
 

187 
 

823 
 

335 
 6,9 6,2 

Opracowanie własne na podst. Danych Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 

*Stopa bezrobocia - udział procentowy w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd 

Statystyczny; dane na 31 grudnia lat 2014-2020 
** Bezrobocie rejestrowane w latach 2014-2020, źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny; dane na 31 grudnia lat 2014-
2020 

 
Tendencja na rynku pracy w gminach powiatu głubczyckiego oznacza stopniowy spadek udziału liczby osób 
bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym w latach 2014-23019. Rok 2020 zmienił tę tendencję, 
jednak nie można oszacować na ile ona będzie stabilna i czy trend sprzed pandemii powróci i w jakim czasie. 
Dlatego też dane dla roku 2020 traktujemy odrębnie, wskazując na ryzyko wystąpienia podobnych wahań 
w przyszłości i konieczność monitorowania wskaźników. 
 
Na tle pozostałych gmin powiatu głubczyckiego, gmina Kietrz osiąga wyższy wskaźnik, który w roku 2019 
wyniósł 3,84, przy 5,43 w przypadku gminy Głubczyce, 4,63 dla gminy Baborów i 4,24 dla gminy Branice. 
Zauważalny jest też spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, którego różnica w latach 2014-2019 
wyniosła odpowiednio w wartościach bezwzględnych: dla gminy Kietrz – 599 osób, dla gminy Głubczyce – 
1099, dla gminy Baborów – 328, a dla gminy Branice – 381. Różnice te mają znaczenie nie tylko dla rynku 
pracy, ale również dla struktury demograficznej obszaru (rozdz. III) oraz w kosztach opieki społecznej. Co 
ważne, pozycja gmin powiatu głubczyckiego, a zwłaszcza gminy Kietrz na tle województwa opolskiego oraz 
Polski dowodzi, że stopa bezrobocia rejestrowanego jest niższa niż wskaźniki obowiązujące dla regionu 
i kraju. W liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych liczba mieszkańców miasta Kietrz równoważy się 
z mieszkańcami obszarów wiejskich. 
 
Bez istotnych zmian kształtuje się profil wykształcenia osoby bezrobotnej – mieszkańca gminy Kietrz. To 
najczęściej osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym oraz zawodowym (zasadniczym). 
 
Tabela 15. Liczba bezrobotnych wg wykształcenia, lata 2015-2020 (dla roku 2014 brak danych) dla gminy Kietrz 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

wyższe 36 35 26 28 18 33 

policealne i średnie zawodowe 82 63 59 46 31 40 

średnie ogólnokształcące 63 46 39 31 24 34 

zawodowe 151 154 123 99 82 99 

gimnazjalne i podstawowe 189 157 132 117 114 129 
Opracowanie własne na podst. Danych Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 

 
Mimo zmniejszenia w udziale ludności bezrobotnej liczby osób bezrobotnych długotrwale, wciąż wyniki nie 
są satysfakcjonujące. Należy pamiętać, że bezrobocie długotrwałe skutkuje nie tylko coraz mniejszymi 
szansami wejścia ponownie na rynek pracy (w rzeczywistości jest to w zasadzie niemożliwe), ale też 
włączeniem w bezrobocie indywidualne członków rodziny. 
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Tabela 16. Liczba osób długotrwale, lata 2014-2020 dla gminy Kietrz 
 

 Gmina Kietrz 

2014  400 

2015 319 

2016 291 

2017 233 

2018 195 

2019 159 

2020 173 
Opracowanie własne na podst. Danych Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 

 

 

Tabela 17. Liczba bezrobotnych w gminie Kietrz ogółem wg stażu pracy, lata 2015-2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

do 1 roku 66 69 60 56 42 49 

1-5 lat 122 107 93 73 64 90 

5-10 lat 77 58 58 50 38 59 

10-20 lat 101 95 60 55 51 57 

20-30 lat 59 57 40 33 34 35 

30 lat i więcej 15 15 14 14 15 11 

bez stażu 81 54 54 40 25 34 
Opracowanie własne na podst. Danych Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 

 

 

 
Tabela 18. Bezrobotni z prawem do zasiłku, lata 2015-2020 (brak danych za rok 2014) dla gmin powiatu głubczyckiego 

 Baborów Branice Głubczyce Kietrz 

2015 16 26 97 52 

2016 18 27 110 52 

2017 29 22 90 44 

2018 32 36 88 45 

2019 20 29 124 43 

2020 49 27 126 61 
Opracowanie własne na podst. Danych Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 
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Wykres 15. Bezrobotni z prawem do zasiłku, lata 2015-2020 (brak danych za rok 2014) – gminy powiatu 

głubczyckiego. 

Opracowanie własne na podst. Danych Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 

 
Przyjmując metodykę ujętą w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac należy przyjąć, że 
osoby, które kwalifikują się do otrzymania zasiłku to osoby pozostające bez pracy (zatrudnienia), nie 
wykonujący żadnej pracy zarobkowej, bez prawa do emerytury czy renty i innych świadczeń i zasiłków, nie 
posiadający nieruchomości rolnej powyżej 2 hektarów, nie będący więźniami i – co najważniejsze – gotowe 
do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, poszukujący zatrudnienia lub innej formy 
ekonomicznego uniezależnienia się, np. podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.  
Na podstawie sprawozdań PUP w Głubczycach struktura wieku nie wskazuje przewagi żadnej z płci. 
Natomiast duża grupa bezrobotnych to osoby w wieku 25-34 lata oraz powyżej 55 roku życia. Analitycy 
wskazują, że wzrost bezrobocia w tej ostatniej grupie ma różne przyczyny, do najważniejszych należą: 
spadek liczby ofert pracy dla osób pow. 50 lat, nieprzedłużanie prac na umowach na czas określony czy 
cywilnoprawnych, niedostateczna promocja tzw. gospodarki senioralnej, kult młodości, niedostosowane 
do potrzeb rynku, wykształcenie (ten aspekt dotyczy także osób młodych)31. Udział osób młodych w wieku 
18-24 lata w ogóle bezrobotnych to w roku 2020 blisko 14%, co w odniesieniu do trendów panujących 
we współczesnej Europie, gdzie odsetek osób młodych pozostających bez pracy w Unii Europejskiej wynosi 
blisko 30% świadczy o pożądanej wartości wskaźnika, jednak trzeba przyjąć, że może on być zafałszowany 
przez opuszczanie tej najbardziej aktywnej grupy poszukującej zatrudnienia obszaru gminy i szukania pracy 
poza jej granicami. 

  
Tabela 19.  liczba bezrobotnych w roku 2020 w liczba bezwzględnych 

2020 

 Baborów Branice Głubczyce Kietrz 

18-24 45 22 104 46 

25-34 60 41 192 81 

35-44 49 47 199 56 

45-54 39 38 166 61 

55-więcej 35 39 162 91 

Razem 228 187 823 335 
Opracowanie własne na podst. Danych Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 

 
31 Rocznik demograficzny 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014 
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Wykres 16. liczba bezrobotnych w roku 2020 w liczba bezwzględnych – gminy powiatu głubczyckiego. 

 
Opracowanie własne na podst. Danych Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 

 

Dynamika rynku pracy zależy nie tylko od liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotni, ale też od 

ofert, które na danym obszarze się pojawiają. W roku 2020 do PUP w Głubczycach wpłynęło 881 ofert 

pracy, przy czym, zmniejszyła się liczba ofert niesubsydiowanych, tj. tych, z realizacją których nie wiąże 

się wsparcie ze środków publicznych. Ze względu na nietypowość roku 2020, spowodowana pandemią 

i ograniczeniem działalności wielu przedsiębiorstw, odniesiemy się do danych z lat 2015 – 2019. 

Rok 2019 – 1184 oferty pracy, niesubsydiowane: 730 

Rok 2018 – 1546, niesubsydiowane: 935 

Rok 2017 – 1621, niesubsydiowane: 855 

Rok 2016 – 1597, niesubsydiowane: 691 

Rok 2015 – 1643, niesubsydiowane: 911 

Miejsca pracy o charakterze niesubsydiowanym co do zasady dają wyższą gwarancję stałości 

zatrudnienia. Duży udział wsparcia zatrudnienia ze środków publicznych może z jednej strony stworzyć 

możliwość wejścia na rynek osoby bezrobotnej, odbycia i uzyskania potwierdzenia stażu pracy, 

zdobycia nowych kwalifikacji, a z drugiej nie stanowić stabilnego zatrudnienia, wynikającego poza czas 

ujęty w określonym programie. Świadomość tej sytuacji, zwłaszcza wśród ludzi młodych, może mieć 

wpływ na szukanie innych rozwiązań, jak emigracja zarobkowa (poza granice powiatu/gminy, jak 

i kraju). 

6.2 AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA 
 

Pod względem gospodarczym Gmina Kietrz kojarzona jest z działalnością rolniczą 
i największym pracodawcą tego obszaru – Kombinatem Rolnym Kietrz (istniejący od 1961 r., od 1993 
r. działającym jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), przedsiębiorstwem rolnym 
gospodarującym na blisko 9000 ha ziemi przeznaczonej pod uprawy (pszenica ozima, buraki cukrowe, 
kukurydza, rzepak ozimy) oraz hodującym ponad 9000 sztuk bydła, w tym blisko 4000 krów mlecznych 
i produkcję prawie 40 milionów litrów mleka rocznie. Spółka rozwija się pod względem 
infrastrukturalnym i technologicznym. Obok tej spółki działalność rolniczą lub w zakresie usług 
wspomagających rolnictwo prowadzą w ramach swojej działalności prowadzą również: Katolik-Group, 
w skład której wchodzi Agrotim Kietrz, AGRO-EKO, Grupa Producentów Rolnych „Ziarno” z Nasiedla, 
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kółka rolnicze (Dzierżysław); Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne (Chróścielów), Spółdzielnia 
Producentów Zbóż i Rzepaku AGROZAP. 

Według rodzaju działalności gospodarczej w 2020 roku najwięcej podmiotów z terenu Gminy 
Kietrz zaznaczyło we wpisie do CEIDG (działalność prowadzona przez osoby fizyczne) działalność 
związaną z transportem drogowym towarów – 23 oraz sprzedaż detaliczną – 21. Kolejne pozycje zajęły 
działalności związane z budownictwem (roboty budowalne, wykonywanie instalacji, wykonywanie 
robót wykończeniowych), następnie usługi konserwacji i naprawy pojazdów, działalność usługowa 
produkcja roślinna – 10 podmiotów; 11 – obróbka mechaniczna elementów metalowych. Wskazanie 
określonych PKD we wpisie może charakteryzować zakres aktywności gospodarczej w sposób ogólny, 
ponieważ nie ma ograniczeń w wyborze preferowanej i planowanej działalności. 

W Krajowym Rejestrze Sądowym (podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną) 
zarejestrowanych jest 62 przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie Gminy Kietrz, w tym 
5 w likwidacji. W KRS zarejestrowane są spółki, które są związane z działalnością rolniczą, usługami dla 
rolnictwa, produkcją tkanin dekoracyjnych: Zakłady Tkanin Dekoracyjnych "Welur" Spółka Akcyjna, 
Fabryka Dywanów "Kietrz" Spółka Akcyjna, "Welur-Matt" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
(dywaniki samochodowe i łazienkowe), P.P.H.U. Welur-Matt Marian Kut & Czesława Kut Spółka Jawna, 
"BIOCHEM" S. Jabłoński, D. Czyż spółka jawna (środki ochrony roślin), Beaulieu Polska Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością (akcesoria samochodowe logistyka). Największym pracodawcą dla 
mieszkańców Gminy Kietrz jest przedsiębiorstwo EKO OKNA (gm. Pietrowie Wielkie). 

 
Tabela 20.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wg grup sekcji PKD 2007 – Gmina Kietrz (osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą) 

Sekcja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 658 636 615 601 630 648 655 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 33 34 31 28 28 28 25 

Przemysł, budownictwo 115 109 102 97 108 113 115 
Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020, sekcje: A, F 

Przyjęliśmy dane dla dwóch sekcji A (Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) oraz 
F  (Budownictwo), czyli sektor związany ze specyfiką obszaru (A) oraz sektor, w którym odnotowuje się 
najwięcej działalności (F). Analizując liczby działających podmiotów gospodarczych w latach 
referencyjnych zauważalna jest stabilizacja (prócz roku 2017) liczby firm w obu sektorach. Spadek 
odnotowujemy analizując podmioty nowopowstałe w latach 2014-2020. Trend dotyczy wszystkich 
gmin powiatu głubczyckiego, w przypadku gminy Pietrowice Wielkie sytuacja jest odwrotna. 
 
Tabela 21.  Podmioty nowo zarejestrowane wg grup sekcji PKD 2007 – Powiat Głubczycki (gminy: Branice, Baborów, Głubczyce) i Gmina 
Pietrowice Wielkie (woj. śląskie) – ogółem - (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) 
 

Gmina 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kietrz 67 92 43 38 74 49 55 

Branice 25 26 29 23 40 32 19 

Baborów 36 25 26 41 33 42 21 

Głubczyce 144 118 136 162 155 158 127 

Pietrowice 
Wielkie 

26 30 26 26 33 22 29 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 
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W przeliczeniu nowo zarejestrowanej liczby podmiotów na 1000 mieszkańców dane te kształtowały 

się w latach 2014-2020 następująco: 

Tabela 22.  Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców w latach 2014-2020. 

Gmina 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kietrz 5,94 8,20 3,86 3,44 6,76 4,53 3,85 

Branice 3,68 4,23 4,41 3,81 6,13 4,94 3,21 

Baborów 5,83 4,06 4,27 6,79 5,49 7,03 6,12 

Głubczyce 6,26 5,18 6,13 7,19 6,92 7,09 7,11 

Pietrowice Wielkie 3,76 4,31 3,75 3,75 4,78 3,20 3,81 
Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 
 

Poza Gminą Kietrz, pozostałe gminy powiatu głubczyckiego odnotowały zwiększenie liczny 

nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw, prowadzonych przez osoby fizyczne. Wpływ na powstanie 

nowych przedsiębiorstw ma działalność Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” (obejmuje 

wszystkie gminy powiatu głubczyckiego oraz trzy gminy powiatu prudnickiego), która to organizacja 

zajmuje się m.in. redystrybucją środków z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (Kietrz jako miasto z liczbą mieszkańców poniżej 20 000 również w zasadach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich kwalifikuje się do tej pomocy). Na podjęcie działalności gospodarczej LGD 

przyznawało w latach 2014-2020 wsparcie w wysokości 100 000 zł, na podstawie ustalonych dla tego 

obszaru kryteriów. 

Różnicę, wynikającą z liczby nowo zarejestrowanych oraz wyrejestrowanych podmiotów 

gospodarczych przedstawia tabela niżej. 

Tabela 23.  Różnica między podmiotami nowo zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi wg grup sekcji PKD 2007 – Gmina Kietrz -  (osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) w latach 2014-2020; ogółem. 

Sekcja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kietrz 11 29 - 11 - 2 33 19 21 

Branice - 3 12 11 1 6 21 8 

Baborów - 4 - 5 2 9 12 17 6 

Głubczyce - 1 0 18 15 8 48 70 

Pietrowice Wielkie 5 3 5 16 8 2 21 
Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dane 2014-2020 
 

Gminy w ramach swojej działalności wspierają firmy, działające na ich terenie w określony 

przepisami i możliwościami sposób: jako pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku 

od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. W przypadku Gminy Kietrz jest to 

wsparcie dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz tworzących nowe miejsca pracy 

w Gminie Kietrz. W 2020 r. uruchomiono specjalny program pomocowy dla przedsiębiorstw 

poszkodowanych w związku z pandemią COVID-19. 

Na terenie Gminy Kietrz tradycyjne formy gospodarki są w przewadze, natomiast bardzo mało 

lub wcale działa firm, które mają charakter innowacyjny. Trudno zaobserwować wzrost wymiany myśli, 

towarów i usług czy rozwój nowych technologii. Taka innowacyjność nie musi kojarzyć z bezpośrednim 

wdrożeniem konkretnej technologii, ale również z rozwiązaniami niestosowanymi wcześniej na 

obszarze. 
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7 FINANSE GMINY 

Analizując zdolność Gminy Kietrz 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. Dane finansowe zostały przedstawione dla wszystkich Gminy Kietrz 

oraz pozostałych gmin w celu porównania (w zł). 

7.1 Dochody i wydatki 
 

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej podstawową jednostką samorządu terytorialnego 

jest gmina. Konstytucja przyznaje gminom osobowość prawną i prawo do sądowej ochrony jej 

samodzielności. Gospodarka finansowa sektora publicznego w Polsce funkcjonuje w oparciu o ustawę 

o finansach publicznych, która określa bardzo szczegółowe zasady gospodarki finansowej państwa 

i jednostek samorządu terytorialnego. W świetle obowiązujących przepisów gmina prowadzi swą 

gospodarkę w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach 

publicznych, co oznacza, że wchodzi ona w skład podmiotów działających w sferze finansów 

publicznych. W ramach prowadzonej gospodarki finansowej gmina realizuje zadania, które zostały 

podzielone na zadania własne gminy oraz zadania zlecone, czyli zadania wykonywane przez gminę, 

a będące zakresami działania innych podmiotów (odbywa się to na mocy ustaw lub umów 

i porozumień). Realizacja zadań wiąże się nierozerwalnie z budżetem gminy, wyznaczonym na mocy 

uchwały budżetowej, czyli decyzji ujętej w ramy finansowe, podejmowanej przez radę – w przypadku 

Gminy Kietrz – przez Radę Miejską. 

Dochody gminy to przede wszystkim tzw. dochody transferowe czyli subwencje i dotacje 

przekazywane przez państwo, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz osób 

prawnych (CIT) oraz podatki i opłaty lokalne oraz dochody z majątku gminy. W przypadku potrzeb, 

których dochody opisane wyżej nie są w stanie pokryć, gmina może korzystać z kredytów, pożyczek 

oraz poręczeń. Uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej pozwala na uzyskanie wsparcia z funduszy 

unijnych. 

Zgodnie z definicją przyjętą w ustawie o finansach publicznych przez dochody bieżące budżetu 

rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Natomiast do dochodów 

majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; dochody ze sprzedaży majątku; 

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Tabela 24. Dochody ogółem w latach 2014-2020 

GMINA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KIETRZ 34 250 926,50 34 817 645,94 37 561 816,23 42 546 380,19 44 257 731,93 48 465 013,06 54 150 453,08 

BABORÓW 18 343 557,02 18 660 174,60 21 177 469,27 20 558 809,16 24 313 046,63 24 402 128,65 31 281 434,16 

BRANICE 20 215 709,26 20 235 354,19 22 608 618,47 25 134 073,60 32 038 160,29 33 558 299,86 33 405 586,79 

GŁUBCZYCE 67 587 893,08 68 986 044,61 80 518 022,79 87 184 621,92 95 090 069,75 99 304 172,57 109 844 583,04 

PIETROWICE 
WIELKIE 22 814 699,30  24 346 870,13  25 012 103,64  26 681 395,26 30 593 372,22  30 551 850,52  35 106 970,51  

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu gmin, dane 2014-2020 
 

W analizowanym okresie dochody Gminy Kietrz rosły – również w roku 2020 (tzw. roku 

pandemii) w przeciwieństwie do pozostałych gmin powiatu głubczyckiego. Podobna sytuacja dotyczy 

również gminy Pietrowice Wielkie. W trakcie opracowywania strategii trwa procedura wprowadzania 

przepisów związanych z programem Nowy Ład – efekty programu związane ze zmianami podatkowymi 
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wpłyną na dochody gmin. Związek Miast Polskich przygotował kalkulator wyliczeń o jaką kwotę mogą 

zmniejszyć się dochody gmin w związku ze zmianami podatkowymi.32 W przypadku Gminy Kietrz 

szacowana kwota opracowana zgodnie z tym algorytmem wskazuje na zmniejszenie wpływu do 

budżetu o 2 122 457 zł w skali roku budżetowego. 

Dowodem aktywności samorządu terytorialnego w kreowaniu podstaw rozwoju lokalnego są 

przede wszystkim wydatki budżetowe. Przez wydatki bieżące budżetu rozumie się wydatki budżetowe 

niebędące wydatkami majątkowymi. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje 

i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych. 

Wydatki gminy w ogólnym pojęciu dzielą się na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, a 
celem podejmowania decyzji o konkretnym wydatku jest dążenie do osiągnięcia założonych celów przy 
efektywnym i zgodnym z obowiązującymi przepisami działaniem. Zgodnie z zasadą bilansową budżet 
po stronie dochodów i wydatków zazwyczaj się równoważy, różnice w tabelach wykazują występowanie 
nadwyżki lub deficytu. 
 
Tabela 25. Wydatki ogółem w latach 2014-2020 

GMINA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KIETRZ 33 985 258,94 33 291 891,19 37 241 656,68 40 543 676,33 42 582 598,71 47 599 979,42 49 755 298,81 

BABORÓW 18 103 876,98 17 739 747,36 20 549 329,45 24 568 912,31 26 168 439,05 26 074 007,96 25 828 021,68 

BRANICE 18 764 732,08 19 937 382,48 21 608 162,12 28 815 001,73 33 458 457,34 33 204 948,86 28 304 463,12 

GŁUBCZYCE 63 421 673,75 64 269 656,93 78 776 926,85 91 960 606,59 94 603 570,29 104 393 208,04 103 124 428,74 

PIETROWICE 
WIELKIE 

27 825 090,81 25 019 903,63 22 762 297,98 25 651 889,73 27 635 247,80 31 264 363,25 32 415 458,55 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu gmin, dane 2014-2020 

Znaczącą pozycję w wydatkach każdej z polskich gmin stanowią wydatki na oświatę, które nie 

są pokrywane w całości w ramach subwencji (występuje więc tzw. deficyt oświatowy) i stanowią 

wydatki bieżące gminy. Udział wydatków oświatowych prezentuje tabela niżej. 

Tabela 26. Wydatki na oświatę ogółem w latach 2014-2020 

GMINA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KIETRZ 12 294 517,05 12 741 590,44 12 850 423,43 14 563 726,09 14 909 658,80 15 884 141,77 16 286 304,99 

BABORÓW 6 019 378,75 5 866 833,93 5 751 049,49 6 026 802,78 6 007 494,57 6 315 697,57 7 282 507,52 

BRANICE 7 880 754,61 7 871 332,06 7 593 957,01 7 895 508,40 8 149 225,67 8 653 526,68 9 091 903,00 

GŁUBCZYCE 24 294 216,47 24 557 155,08 26 245 325,69 28 183 409,92 31 362 038,44 32 679 785,63 33 514 120,78 

PIETROWICE 
WIELKIE 

8 457 196,50 8 936 259,05 9 233 009,00 9 701 364,60 10 703 978,22 11 044 068,07 10 971 783,82 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu gmin, dane 2014-2020 

W celu właściwej oceny potencjału budżetowego gminy należy przeanalizować z jednej strony 

wydatki ogółem na jednego mieszkańca gminy, co przedstawia tabela niżej, a także wydatki 

majątkowe, które wiążą się przede wszystkim z realizacją zdań inwestycyjnych oraz procentowego 

udziału w tych wydatków w budżecie, co prezentują tabele nr 28 oraz 29. 

 

 
32 Szacunek opiera się na średnim ubytku w PIT, podanym przez Ministerstwo Finansów w OSR projektu ustawy (26,8%). Odnosi się do 

planowanej na 2021 r. kwoty udziałów w PIT, podanej wszystkim JST przez Ministra Finansów do planowania budżetu na rok 2021. 
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Tabela 27. Wydatki ogółem na jednego mieszkańca w latach 2014-2020 

GMINA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KIETRZ 3 012,61  2 966,93  3 346,36  3 671,44  3 887,76  4 398,45  4 640,49  

BABORÓW 2 934,18  2 884,04  3 374,83  4 069,05  4 353,43  4 363,12  4 376,89  

BRANICE 2 759,93  2 956,31  3 289,41  4 365,25  5 128,52  5 128,97  4 448,29  

GŁUBCZYCE 2 756,03  2 821,81  3 476,78  4 082,24  4 224,32  4 685,51  4 681,30  

PIETROWICE WIELKIE 4 029,12  3 593,26  3 280,34  3 698,90  3 999,31  4 542,26  4 706,08  

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu gmin, dane 2014-2020 

W latach 2014-2020 następuje systematyczny wzrost wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

gminy. 

Tabela 28. Wydatki majątkowe ogółem w latach 2014-2020 

GMINA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KIETRZ 2 707 622,63 1 721 039,34 1 424 117,43  2 059 887,86 2 800 054,73 3 857 040,50 2 565 057,68 

BABORÓW 2 480 652,02 1 922 420,45 2 535 769,10 5 052 133,21 6 217 266,94 3 643 415,87 1 326 872,72 

BRANICE 644 422,09 2 237 940,26 1 124 256,21 6 823 523,73 10 400 711,90 7 463 216,57 1 040 175,46 

GŁUBCZYCE 3 921 640,16 4 513 520,07 8 065 046,85 14 565 337,04 10 477 051,34 11 395 621,12 7 818 286,29 

PIETROWICE 
WIELKIE 

9 615 638,78 6 584 917,96 1 626 831,69 2 878 876,14 2 389 449,01 4 153 323,99 3 395 818,75 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu gmin, dane 2014-2020 

 
Tabela 29. Procentowy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2014-2020 

GMINA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KIETRZ 7,97 5,17 3,82 5,08 6,58 8,10 5,16 

BABORÓW 13,70 10,84 12,34 20,56 23,76 13,97 5,14 

BRANICE 3,43 11,22 5,20 23,68 31,09 22,48 3,67 

GŁUBCZYCE 6,18 7,02 10,24 15,84 11,07 10,92 7,58 

PIETROWICE 
WIELKIE 

34,56 26,32 7,15 11,22 8,65 13,28 10,48 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu gmin, dane 2014-2020 

 
Tabela 30. Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca w latach 2014-2020 

GMINA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KIETRZ 240,02 153,38 127,96 186,53 255,64 356,41 239,23 

BABORÓW 402,05 312,54 416,45 836,72 1 034,31 609,67 224,86 

BRANICE 94,78 331,84 171,15 1 033,71 1 594,22 1 152,80 163,47 

GŁUBCZYCE 170,42 zł 198,17 zł 355,95 zł 646,57 zł 467,83 511,47 354,91 

PIETROWICE 
WIELKIE 

1 392,36 945,70 234,45 415,12 345,80 603,42 493,01 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu gmin, dane 2014-2020 

Mimo mniejszej kwoty wydatków majątkowych przypadających na jednego mieszkańca w roku 2020 

należy pamiętać, że był to dla świata rok specyficzny, który zahamował trend wzrostu wydatków 

majątkowych w Gminie Kietrz. 
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7.2 FUNDUSZ SOŁECKI 
 

Fundusz sołecki to pula środków gminy zarezerwowana dla sołectw w jej budżecie. Konkretne 

sołectwa mają prawo do wskazania, na co należy wydatkować kwoty przypadające im z tej puli. Są to 

więc środki w budżecie gminy, tyle że wydzielone z przeznaczeniem wyłącznie dla sołectw, które się 

w niej znajdują. Korzyścią dla gminy są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, które w przypadku 

nieutworzenia funduszu nie przysługują. 

Tabela 31. Wydatki na fundusz sołecki w latach 2014-2020 

GMINA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KIETRZ 200 772,22 200 472,63 219 797,35 209 527,11 235 500,56 263 013,36 280 678,78 

BABORÓW 141 543,56 154 058,86 150 232,56 149 480,87 172 376,35 174 366,12 181 141,11 

BRANICE 258 812,35 289 145,59 272 651,38 269 973,35 317 915,14 338 722,77 366 219,75 

GŁUBCZYCE 484 363,10 483 316,47 520 373,18 511 490,84 611 405,71 661 530,95 732 263,68 

PIETROWICE 
WIELKIE 

195 316,49 243 554,51 236 890,48 234 129,36 251 924,18 263 569,63 310 159,40 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu gmin, dane 2014-2020 

 

7.3 INWESTYCJE 
 

Gmina Kietrz prowadziła w latach 2014-2020 politykę inwestycyjną zgodną z założeniami 

budżetowymi, pozyskując na zaplanowane zadania środki ze źródeł zewnętrznych, co prezentuje tabela 

niżej. 

Tabela 32. Wydatki na inwestycje finansowane ze źródeł zewnętrznych w latach 2014-2020 

GMINA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KIETRZ 507 828,53 1 134 993,23 54 603,14 466 593,15 758 165,53 2 203 326,18 658 570,78 

BABORÓW 706 087,23 1 125 105,19 1 042 197,64 115 780,20 2 600 921,41 39 103,85 3 973 437,00 

BRANICE bd bd bd bd bd bd bd 

GŁUBCZYCE 1 582 129,00 2 235 490,00 3 094 583,00 4 319 642 2 838 766,00 2 629 478,00 4 753 807,00 

PIETROWICE 
WIELKIE 

569 992,05  2 399 603,48 527 612,09 35 170,10  379 190,33 331 633,95 2 399 603,48 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu gmin, dane 2014-2020 

Udział procentowy zadań finansowanych ze środków zewnętrznych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 33. Wydatki na inwestycje finansowane ze źródeł zewnętrznych w latach 2014-2020 w odniesieniu do budżetu gminy w % 

GMINA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KIETRZ 1,49 3,41 0,15 1,15 1,78 4,63 1,32 

BABORÓW 3,90 6,34 5,07 0,47 9,94 0,15 15,38 

BRANICE bd bd bd bd bd bd bd 

GŁUBCZYCE 2,49 3,48 3,93 4,70 3,00 2,52 4,61 

PIETROWICE 
WIELKIE 

2,05 9,59 2,32 0,14 1,37 1,06 7,40 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu gmin, dane 2014-2020 
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W ramach tych wydatków zostały zrealizowane następujące zadania. 

Tabela 34. Projekty realizowane przez Gminę Kietrz, współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. 

Tytuł projektu 

 

Lokalizacja Okres 

realizacji 

Kwota 

całkowita 

Kwota 

dofinansowania 

Program/ Fundusz 

Doposażenie Wiejskich 

Domów Kultury w stoły                     

i krzesła  

Nasiedle, Pilszcz, 

Dzierżysław, 

Nowa Cerekwia  

 

2014 - 2015  31 009,42  22 885,00 zł Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 

II Festiwal Szachowy 

"Klucze do Bramy 

Morawskiej" 
 

Kietrz 2014  - 2015  33 304,62 zł 21 661,54 zł Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013,  

Doposażenie świetlic 

wiejskich w stoły i 

krzesła  

Chróścielów, 

Kozłówki, 

Lubotyń, 

Wojnowice, 

Ludmierzyce, 

Rogożany, 

Rozumice   

 

2014 - 2015  35 324,00 zł 22 974,96 zł Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013,  

Budowa sieci 

wodociągowej w 

miejscowości Wojnowice   

Wojnowice 

 

2014 - 2015   136 776,00 zł 32 337,00 zł Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013,  

Rekultywacja i 

zagospodarowanie 

składowisk odpadów w 

Branicach i Kietrzu 

Kietrz 2007 – 2015  952 688,11 zł 809 784,89 zł Fundusz Spójności w 

ramach Programu 

Operacyjnego 

Infrastruktura             i 

Środowisko 

„Přijeďte nás navštívit 

aneb zazpívejme si 

hlučínské a polské lidové 

písně“ / „Przyjedźcie nas 

odwiedzić. Zaśpiewajmy 

hluczinskie i polskie 

pieśni ludowe” 

Kietrz 2015  – 2015  11738,48 € 9977,71 € Interreg IIIA, Fundusz 

Mikroprojektów                    

w Euroregionie Silesia, 

budżet państwa 

Ograniczenie 

antropopresji na 

różnorodność 

biologiczną, dziedzictwo 

kulturowe i historyczne, 

zrównoważony rozwój 

Gór Opawskich i Bramy 

Morawskiej 

W tym Gmina Kietrz 

zadanie pn: 

„Rewaloryzacja rynku w 

Kietrzu” 

Kietrz  2015- 2019 Koszty 

całkowite 

objęte 

projektem - 

2 769 418,14  

zł, 

Koszty 

kwalifikowal

ne objęte 

projektem – 

2 751 443,88 

zł 

2 270 649,64 zł 

kwota po 

podpisaniu 

aneksu umowy o 

dofinansowanie 

Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego 

Programu Rozwoju 

Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020  
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Zgodnie z 

aneksem do 

umowy o 

dofinansowa

nie projektu 

(30.02.2019 

r.) 

 

Całkowite 

koszty 

realizacji 

inwestycji 

4 676 757,79 

zł 
 

Adaptacja pomieszczeń 

szkolnych na klub 

seniora - Utworzenie 

Klubu Senior + w Kietrzu, 

ul. Kościuszki 14, 48-130 

Kietrz 

Kietrz 2018 -2018 129 951,10 zł  80 000,00 zł  Program Wieloletni 

„Senior+” na lata 2015-

2020 

Budowa siłowni 

plenerowej w ramach 

Otwartej Strefy 

Aktywności 

Kietrz 

 

2018-2018 49 150,80 zł 24 900,00 zł Minister Sportu                  i 

Turystyki, Program 

rozwoju małej 

infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej                       o 

charakterze 

wielopokoleniowym – 

Otwarte Strefy Aktywności 

(OSA) Edycja 2018 

Doposażenie OSP  w 

Gminie Kietrz 

Kietrz 2018-2018 53 594,00 zł 53 058,06 zł Ministerstwo 

Sprawiedliwości, Fundusz 

Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – 

Funduszu Sprawiedliwości 

Rozwijamy kompetencje 

uczniów szkół gminy 

Kietrz 

Kietrz 2016 -2017 359 552,91 zł 341 503,35 zł Europejski Fundusz 

Społeczny w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020  

Jestem więc pływam Kietrz 12016 – 

11.2016 

96 939,96 zł 40 080,00 zł Ministerstwo Sportu i 

Turystyki - Program 

Powszechnej Nauki 

Pływania 

Przez życie wpław Kietrz 

 

2017-2017 71223,37 zł 29486,48 zł Ministerstwo Sportu i 

Turystyki - Program 

Powszechnej Nauki 

Pływania 
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Pływać każdy może Kietrz 2018-2018 65 147,96 zł 24 756,22 zł Ministerstwo Sportu i 

Turystyki - Program 

Powszechnej Nauki 

Pływania 

Opracowanie Lokalnego 

Programu Rewitalizacji 

Miasta Kietrz 

Kietrz 2016 – 

31.01.2017  

14 164,08 zł 12 747,67 zł Fundusz Spójności 

Program Operacyjny 

Pomoc Techniczna 

Strażacy w akcji Kietrz, Nasiedle 01.03.2017 – 

2017 

8 139,46 €  7325,51€ Interreg IIIA, Fundusz 

Mikroprojektów                    

w Euroregionie Silesia, 

budżet państwa 

Jak postępować z 

gatunkami inwazyjnymi 

roślin na Hluczyńsku i w 

polskich gminach 

Kietrz 

 

2018 – 2019 27 130,80 zł 25 773,50 zł Interreg IIIA, Fundusz 

Mikroprojektów                            

w Euroregionie Silesia, 

budżet państwa Projekt 

partnerski, wartości 

podano tylko dla Gminy 

Kietrz. 

Rozwijanie współpracy 

miasta Bilovec i Gminy 

Kietrz z okazji jubileuszu 

powstania Jednostek 

OSP 

Kietrz  

 

2017 – 2017 3 324,29 € 29991,52 € Interreg IIIA, Fundusz 

Mikroprojektów w 

Euroregionie Silesia, 

budżet państwa 

W poszukiwaniu 

minionego czasu 

Kietrz 2018  –2018  3 872,08 € 3484,87 € Interreg IIIA, Fundusz 

Mikroprojektów w 

Euroregionie Silesia, 

budżet państwa 

 Zapewnienie 

funkcjonowania Klubu 

SENIOR +   

Kietrz. 

 

2019 – 2019 25 000,00 zł 15 000,00 zł Program Wieloletni 

„Senior+” na lata 2015-

2020 

Aktywnie, pozytywnie, 

twórczo – edukacja 

dzieci w przedszkolach 

Gminy Kietrz 

Kietrz, Nowa 

Cerekwia 

2018-2021 407 939,38 zł 345 708,38 zł Europejski Fundusz 

Społeczny w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 

Prezentujemy 

hluczyńsko i polskie 

gminy 

Kietrz  2018 - 2019 9 831,00 €  8 847,90 € Interreg IIIA, Fundusz 

Mikroprojektów                 

w Euroregionie Silesia, 

budżet państwa 

Jak ryba w wodzie Kietrz 2019-2019 46 512,00 zł 14 000,00 zł Ministerstwo Sportu i 

Turystyki - Program 

Powszechnej Nauki 

Pływania 

Żłobek samorządowy w 

Kietrzu 

Kietrz 

  

06.03.2019 – 

odebranie 

promesy,  

31.12.2019 

planowana 

915 425,11 zł 552 000,00 zł Program MALUCH +, 

Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. 
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data 

zakończenia 

Aktywnie, razem, bez 

granic 

Kietrz, ,  2019 -2020 23 495,52 € 21 145,96 € Interreg IIIA, Fundusz 

Mikroprojektów                 

w Euroregionie Silesia, 

budżet państwa 

Wyposażenie biblioteki 

miejskiej w Kietrzu w 

nowoczesny sprzęt i 

urządzenia 

Kietrz 2020 58568,16 zł 37266,00 zł  

Budowa integracyjnego 

placu zabaw, ul. 

Głowackiego w Kietrzu 

Kietrz 2020 118 000,00 zł 44 541, zł Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 

Budowa integracyjnego 

placu zabaw, ul. Reja w 

Kietrzu 

Kietrz 2020 87 863,00 zł 87 863,00 zł Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 

Rowerem po szlaku 

atrakcji regionu 

Kietrz, 

Dzierżysław, 

Ściborzyce 

Wielkie, Pilszcz, 

Ludmierzyce, 

Lubotyń 

2019-2021 25 597,87  € 23 038,07  € Interreg IIIA, Fundusz 

Mikroprojektów                 w 

Euroregionie Silesia, 

budżet państwa 

Aktywnie i kreatywnie 

przez świat – wspieramy 

rozwój przedszkolaków z 

Gminy Kietrz 

Kietrz, Nowa 

Cerekwia 

2020-2022 423 590,46 zł 359 924,46 zł Europejski Fundusz 

Społeczny                             w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020  

Resortowy program 

rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do 

lat 3 „MALUCH+” 2020 – 

moduł 2 

 2020 53 000,00 zł 41 850,00 zł Resortowy programie 

rozwoju 

instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH+” 2020 

Moduł II – Zapewnienie 

funkcjonowania Klubu 

Senior + 

 2020 12 553,28 zł 4 687,60 zł Program Wieloletni Senior 

+ na lata 2015-2020 

Doposażenie w sprzęt do 

zdalnego nauczania 

Zdalna Szkoła 

 2020 69 913,20 zł 69 913,20 zł Program Operacyjny 

polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 

Doposażenie w sprzęt do 

zdalnego nauczania 

Zdalna Szkoła + 

 2020-2021 54 215,94 zł 54 215,94 zł Program Operacyjny 

polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 

Opracowanie własne Wild Boat; Źródło: Urząd Miejski w Kietrzu. 
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Budżet Gminy Kietrz odzwierciedla trendy typowe dla gmin wiejsko-miejskich, w tym wysokie 

obciążenie wydatkami na oświatę ze względu na konieczność uzupełniania subwencji ze środków 

własnych. Za szczególnie udany należy uznać rok 2019, kiedy to zarówno po stronie dochodów, jak 

i wydatków, w tym inwestycyjnych kwoty wzrosły znacząco w stosunku do roku 2018. Rok 2020 

stanowi na razie jedynie daną statystyczną, konsekwencje roku pandemii będzie można odnotować 

w kolejnych trzech latach i uznać, czy trend powróci do roku 2019, czy też dochody i wydatki będą 

efektem trwałych zmian, które zaszły w roku 2020. Należy zwrócić uwagę na fakt, że uzyskiwane 

wsparcie pochodzi z różnych źródeł, co wskazuje na bardzo wysoki poziom identyfikowania tych źródeł 

oraz skuteczność pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu w ich pozyskiwaniu. 

 

 

 


