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1 WSTĘP 
 
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030 jest podstawowym instrumentem 

długofalowego zarządzania Gminą. Określa strategiczne kierunki rozwoju Gminy w perspektywie do 
2030 roku oraz pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości działania władz Gminy, niezależnie od 
zmieniających się uwarunkowań politycznych. Umożliwia ona również efektywne gospodarowanie 
własnymi zasobami, takimi jak: środowisko przyrodnicze i kulturowe, zasoby ludzkie, infrastrukturalne, 
czy środki finansowe oraz stanowi formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków 
o finansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych. 

Poprzednia Strategia Rozwoju Gminy Kietrz obejmowała lata 2012-2020. Jeszcze na jej mocy 
były realizowane przedsięwzięcia, które związane są z okresem ostatniego programowania w Unii 
Europejskiej, czyli latami 2014-2020. Poprzednia strategia została opracowana w roku 2011 
w odpowiedzi na zmieniające się zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju gminy.   

W pracy nad opracowaniem niniejszego dokumentu zastosowaliśmy metodykę analizy 
zebranych danych (pierwotnych oraz wtórnych) oraz informacji niezbędnych do opracowania diagnozy 
o stanie Gminy Kietrz. Sięgnęliśmy po informacje Głównego Urzędu Statystycznego, wyniki raportów 
i analiz regionalnych, opracowań programowych Gminy, aktów prawnych gminy, sprawozdań, ankiety, 
raporty z warsztatów (w ramach konsultacji społecznych odbyły się  cztery warsztaty w dn. 5.11.2021, 
9.11.2021, 16.11.2021, 17.11.2021, adresowanych odpowiednio do grup: przedstawiciele oświaty, 
instytucji kultury; organizacje społeczne, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kietrzu, radni,  
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych; przedsiębiorcy). Zebrane dane, będące częścią 
ewaluacji ex ante, zostały poddane analizie SWOT, która – w połączeniu z diagnozą o stanie gminy – 
stała się podstawą do zidentyfikowania obszarów problemowych oraz opracowania części strategicznej, 
czyli wskazania rozwiązań, które powinny w pozytywny sposób wpłynąć na ograniczenie tych 
problemów. Rozwiązania zaproponowane w niniejszym dokumencie zostały zaplanowane do roku 
2030. Lata te dają możliwość skupienia własnych i zewnętrznych środków programowych na 
konkretnych działaniach i pozwalają na rzetelne opracowanie ewaluacji strategii. 
W tym czasie realizatorzy strategii, wszystkie podmioty zaangażowane w zaproponowane działania 
powinny wykorzystać potencjał funduszy unijnych oraz innych (fundusze krajowe, partnerstwa 
publiczno-prywatne, partnerstwa publiczno-społeczne). Zaznaczamy jednak, że niniejszy dokument 
powstał w chwili, gdy większość unijnych programów operacyjnych ma co prawda wersje ostateczne 
na kolejny okres programowania 2021-2027, ale wciąż nie ma odnoszących się do nich rozporządzeń. 
Dokument dzieli się na siedem głównych rozdziałów: Dokument dzieli się na siedem głównych 
rozdziałów: wnioski z diagnozy obszaru, identyfikacja obszarów problemowych, analizę SWOT, część 
strategiczną, czyli cele i przedsięwzięcia, obszary funkcjonalne, identyfikację źródeł finansowania 
przedsięwzięć, monitoring i ewaluację oraz część poświęconą zgodności przyjętych celów 
z dokumentami regionalnymi i krajowymi. 

Istotnym zapisem w dokumencie jest określenie wizji rozwoju gminy, która powinna w równym 
stopniu odnosić się do aspektów: gospodarczych, społecznych, technicznych i kulturowych. Zbliżenie 
się do wizji, czyli idealnego celu - długofalowej koncepcji rozwoju, która nie ogranicza się do dat 
wyznaczonych kadencyjnością - jest możliwe dzięki osiągnięciu celów strategicznych, a te z kolei 
z realizacją celów operacyjnych, czyli konkretnych działań. Realizacja działań zaproponowanych 
w strategii wymaga udziału wielu podmiotów – nie jest to dokument, który stanowi program działań 
tylko samorządu lokalnego. Uczestnicy życia społecznego, to prócz administracji publicznej (w tym 
jednostki organizacyjne gminy) organizacje społeczne, przedsiębiorcy, a także każdy z mieszkańców.  
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Metodykę prac wyznaczały etapy: 
1. Na proces opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata: 2021-2030 składały się 

następujące etapy prac: 

2. Przeprowadzenie sondażowego badania ankietowego wśród mieszkańców, które 

dotyczyło jakości usług publicznych; 

3. Opracowanie statystycznej i strategicznej diagnozy społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej gminy; 

4. Podjęcie Uchwały nr XXV/302/20 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030 

oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, 

w tym trybu konsultacji; 

5. Opracowanie wniosków z diagnozy oraz badań ankietowych; 

6. Wypracowanie przez udział w warsztatach konsultacyjnych założeń Strategii Rozwoju 

Gminy Kietrz na lata 2021-2030; 

7. Opracowanie projektu dokumentu strategii o zakresie i treści zgodnej z art. 10e ust. 2-4 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

8. Prezentacja założeń strategicznych podczas sesji Rady Miejskiej w Kietrzu; 

9. Przeprowadzenie konsultacji społecznych strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami, 

lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz 

z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 

10. Przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych oraz zebranie opinii w ramach 

ewaluacji; 

11. Opracowanie wersji strategii po zmianach wynikających z konsultacji wymienionych w 

pkt. 9, 10; 

12. Przeprowadzenie procedury opiniowania dokumentu strategii przez Zarząd Województwa 

Opolskiego; 

13. Realizacja procedury w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym uzgodnienia 

z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz państwowym wojewódzkim 

inspektorem sanitarnym; 

14. Opracowanie ostatecznej wersji Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030 

i uchwalenie przez Radę Miejską w Kietrzu. 

Strategia Rozwoju Gminy Kietrz obejmuje lata 2021-2030, co jest zgodne z okresem kolejnej 

perspektywy budżetowej UE (2021-2027) wraz z dodatkowym okresem rozliczania środków 

pozyskanych na realizację projektów, będących elementami strategii. Strategia została sformułowana 

w ścisłej korelacji z kluczowymi dokumentami planistycznymi szczebla krajowego oraz regionalnego: 

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

Strategią Rozwoju Regionalnego 2030; Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”. 

Zapisy Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030 zostały wypracowane we współpracy 

środowisk, będących składowymi życia społecznego i gospodarczego Gminy Kietrz, strategia jest 

bowiem narzędziem umożliwiającym rozwój nie tylko samorządu, ale również powinna prowadzić do 

podejmowania decyzji rozwojowych przez partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych 
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podmiotów publicznych, tak, by jak najrozsądniej wykorzystać zasoby i możliwości rozwojowe tego 

obszaru w celem osiągnięcia założonej wizji i celów strategicznych. 

Strategia gminy jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania wspólnotą na poziomie 

lokalnym. Powinna mieć charakter zrównoważony (w odniesieniu do wykorzystywanych zasobów) oraz 

zintegrowany (w odniesieniu do realizowanych celów). 

Strategia ma charakter elastyczny – w trakcie jej obowiązywania, a zatem i monitorowania, jest 

rekomendowane wprowadzanie zmian oraz aktualizacji, wynikających ze zmian w otoczeniu 

realizowania dokumentu lub też w odniesieniu do zmian, które wprowadzają inne dokumenty 

o charakterze strategicznym. 

W przypadku zaobserwowanych istotnych zmian w obszarach objętych diagnozą obszaru 

niezbędna będzie ponowna analiza tego załącznika oraz skonfrontowanie aktualnych danych 

z wyznaczonymi w strategii celami. 
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Prace nad opracowaniem analizy zasobów były zgodne z zasadami: 

• wielopodmiotowości, tj. współzależność procesów zarządzania od decyzji i działań wielu 
podmiotów na terenie gminy i w otoczeniu: dzięki uczestnictwu w badaniach szerokiej 
reprezentacji społecznej oraz w warsztatach – przedstawicieli samorządu, organizacji 
społecznych, placówek oświatowych, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej. 

• otwartości i jawności – przez upublicznienie opracowania podczas warsztatów, w Urzędzie 
Miejskim w Kietrzu oraz na stronie internetowej w celu poddania zapisów dokumentu 
konsultacjom. 

• koncentracji zasobów – wybór najważniejszych dla rozwoju obszaru zadań i skierowanie ku nim 
zasobów społecznych i materialnych.  

Zaproponowane rozwiązania – które są odpowiedzią na wskazane obszary problemowe - zostały 
dostosowane do możliwości finansowych budżetu Gminy Kietrz (rozdział poświęcony gminnym 
finansom został opracowany w formie umożliwiającej odniesienie do danych w trakcie obowiązywania 
niniejszej strategii), potencjału społecznego oraz doświadczenie jednostek organizacyjnych. Nie 
wskazywaliśmy zadań, które nie mają wpływu na ograniczenie występujących na obszarze gminy 
problemów, a które wynikają z bieżącej pracy administracji samorządowej. 

Przeprowadzenie analizy stany faktycznego na podstawie dostępnych źródeł i danych ma na celu 
wskazanie obszarów problemowych, które zostaną uszczegółowione podczas warsztatów 
z interesariuszami przeprowadzanych w Gminie Kietrz działań i będą stanowić podstawę do określenia 
wizji oraz celów Strategii. Diagnoza dotyczy najważniejszych aspektów funkcjonowania gminy jako 
społeczności, zamieszkującej określony obszar – wspólnoty, którą łączą te same problemy 
i oczekiwania. Ponieważ żadna z gminnych wspólnot nie funkcjonuje samodzielnie w izolowanym 
środowisku należy w odniesieniu do najważniejszych aspektów problemowych poznać sytuację 
sąsiednich gmin (odnieśliśmy się tylko do gmin polskich, które ze względu na swoją specyfikę stanowią 
zarazem najpoważniejsze zagrożenie dla rozwoju Gminy Kietrz, jak i największą szansę tej 
społeczności). Ze względu na trendy obniżające potencjał obszaru, jak zmiana struktury 
demograficznej, niesprzyjający rynek pracy oraz obniżająca się jakość życia, ale też dlatego, że szanse 
wykorzystywane są w podobny sposób przyjęliśmy jako odniesienie dla gminy Kietrz pozostałe gminy 
powiatu głubczyckiego, a w wybranych sytuacjach również gminę Piotrowice Wielkie (woj. śląskie). 
W odniesieniu do obszarów problemowych dane dla gminy Kietrz zostały również ukazane na tle 
danych regionalnych. Diagnoza stała się podstawą do identyfikacji opisanego stanu z opiniami 
uczestników warsztatów oraz do przeprowadzenia analizy SWOT. 
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2 WNIOSKI Z DIAGNOZY 
2.1 ANALIZA ZALEŻNOŚCI GEOGRAFICZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH 

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. Pod 
względem obszarowym jest drugą po Głubczycach gminą powiatu. 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. 

Gmina Kietrz jest położona w odległości 80 km od stolicy województwa, stąd ściślejsze związki, 
mogące mieć wpływ na rynek pracy, rynki zbytu, dostępność handlu i usług, edukację, strukturę 
osadniczą i demografię wiążą mieszkańców gminy z ważnym ośrodkiem administracyjnym, usługowo-
handlowym i gospodarczym, jakim jest miasto Kędzierzyn-Koźle (40 km), a przede wszystkim z bliżej 
położonymi ośrodkami województwa śląskiego: Racibórz (18 km), Rybnik (44 km), Gliwice (70 km) oraz 
czeskimi, jak Opava (24 km). 

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. 

Potencjalnie Gmina Kietrz jest dobrze skomunikowana zarówno z południową częścią 
województwa opolskiego, jak i aglomeracją śląską oraz Republika Czeską. Znaczące dla budowania 
wartościowego układu komunikacyjnego jest położenie na obszarze gmin trzech dróg wojewódzkich: 
DW 416, DW 419, DW 420. 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. 

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.  

Alternatywną formą komunikacji są trasy rowerowe, które na terenie Gminy Kietrz nie mają 
statusu dróg rowerowych czy ciągów pieszo-rowerowych. Do 2007 r. na terenie gminy Kietrz działały 
przejścia graniczne: Ściborzyce Wielkie - Rohov, Ściborzyce Wielkie – Hnevosice, Kietrz -Třebom, Pilszcz 
– Opava, co pozwala rozważać włączenie Gminy Kietrz do infrastruktury tras rowerowych bardzo 
dobrze rozwiniętych w tym względzie szlaków w Republice Czeskiej. 

Jakość dróg, zwłaszcza powiatowych oraz gminnych, nie pozwala na pełne wykorzystanie 
potencjału komunikacyjnego gminy, a co za tym idzie ogranicza możliwości rozwoju gospodarki. 
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Położenie administracyjne – w tym położenie przygraniczne - i drogowe stanowi ważny czynnik 
rozwojowy gminy Kietrz. Jak w wielu przypadkach, tak i ten zasób może być zarówno szansą, jak 
i barierą rozwojową. Bliskość dużych miast województwa śląskiego: Katowic, Gliwic, Rybnika, ale też 
Raciborza stanowi atrakcyjną ofertę edukacyjną i zawodową, zwłaszcza dla osób młodych, które 
decydując się na kształcenie w tych ośrodkach nie mają motywacji, by wrócić w swoje rodzinne strony. 
Ze względu na swoją specyfikę dużych ośrodków miasta te są konkurencyjne również w zakresie oferty 
spędzania czasu wolnego. Z drugiej strony dogodny układ komunikacyjny jest jednym z czynników 
motywujących osoby, które poszukują miejsca do zamieszkania. Mobilność zawodowa nie ogranicza 
obecnie ludzi pracujących, doświadczenie dojazdów do pracy jest obowiązującym trendem na 
współczesnym rynku zatrudnienia. Należy poprawić stan infrastruktury drogowej, która jest zła. Liczba 
kilometrów dróg powiatowych – przy równoczesnych możliwościach inwestycyjnych powiatu – nie 
gwarantują zmiany ich jakości. Tym bardziej, że kilometry te są rozdrobnione na wiele odcinków, nie 
stanowią więc jednego dużego zadania inwestycyjnego. Zaniechanie poprawy infrastruktury ograniczy 
wykorzystanie sieci dróg wojewódzkich. 

Atrakcyjne położenie geograficzne w dorzeczu Troi nie jest wykorzystane, rzeka postrzegana 
jest raczej jako zagrożenie powodziowe niż atut rozwojowy. 

Położenie przy granicy z Czechami i nawiązane partnerstwa mogą być przyczynkiem do 
zainicjowania projektów o charakterze międzynarodowym. 

Nie bez znaczenia dla rozwoju obszaru jest fakt, że w bezpośredniej bliskości gminy położone 
są jeszcze dwa inne miasta powiatu głubczyckiego: Baborów (12 km) i Głubczyce (siedziba władz 
powiatu; 20 km). Położenie administracyjne gminy określa także jej przynależność do określonych 
struktur. Gmina Kietrz należy do obszaru Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” oraz 
stanowi część Subregionu Południowego „Partnerstwo Nyskie”, Powiatowo-Gminnego Związku 
Transportu „Pogranicze”, Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „Opolskie Południe”. Jest również 
członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego i Euroregionu Silesia. 

Gmina Kietrz należy do Obszaru Interwencji Strategicznej (OSI) Subregion Południowy, 
określany w Strategii Województwa Opolskiego „Opolskie 2030” jako „przygraniczny”, 
charakteryzujący się „utrudnioną dostępnością transportową do centrum regionu, zdominowany 
funkcją rolniczą, z barierami zagospodarowania wynikającymi z charakteru terenów górskich 
i podgórskich oraz uwarunkowań historycznych (granica państwowa). Powyższe uwarunkowania miały 
wpływ na wolniejsze w skali regionu tempo rozwoju, co wymaga dodatkowego wsparcia, jeszcze 
skuteczniej wyrównującego różnice rozwojowe, w dużej mierze opartego na wykorzystaniu możliwości 
rozwoju kapitału ludzkiego (np. w oparciu o funkcje akademickie Nysy1). Szansą rozwojową może być 
transgraniczne położenie, rozwój współpracy w ramach Euroregionów i większe wykorzystanie 
walorów turystycznych. (…) W tym subregionie znajdują się również gminy zagrożone trwałą 
marginalizacją: Baborów, Branice, Kamiennik, Otmuchów, Paczków, Pakosławice oraz inne gminy 
o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej (Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce oraz Kietrz 
i Branice). Określone instrumenty wsparcia będą kierowane również do małych miast subregionu: 
Baborowa, Kietrza, Głogówka, Białej, Korfantowa, Głuchołaz oraz Otmuchowa i Paczkowa.”2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Nysa dla potencjalnych studentów Gminy Kietrz nie jest ośrodkiem akademickim pierwszego wyboru. Dane 
uzyskane podczas warsztatów konsultacyjnych. 
2 Cytujemy za: „Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”, str. 50, podkreślenia własne 
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2.2 ANALIZA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

Ze względu na swoją specyfikę funkcjonalność przestrzenna gminy Kietrz dzieli się na dwie 
kategorie przestrzenne: miasto oraz obszary wiejskie gminy. Zróżnicowane są więc i funkcje, jakie 
pełnią te tereny. Miasto jest dla mieszkańców gminy centrum usług administracyjnych, społecznych, 
kulturalnych, rekreacyjnych. 

Centrum Kietrza (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, a także 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. 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. 
Atutem miasta jest jego zwarta zabudowa oraz obiekty służące rozwijaniu umiejętności społecznych 
(Rynek Mały), rekreacji (stadion, place zabaw, pływalnia), zainteresowań (Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury), słabością infrastruktura komunikacyjna oraz nierównomierność estetyczna przestrzeni. 
Wysoka, ale zaniedbana wartość historyczna tkanki miejskiej Kietrza faktycznie uniemożliwia naturalne 
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wytworzenie się reprezentacyjnych przestrzeni publicznych. Małe miasta to tzw. przestrzenie „krótkich 
nóg”, co oznacza, że wszystkie sprawy można załatwiać w odległości dostępności pieszej. Zbyt duża 
liczba samochodów, sprawiająca, że centrum miasta ma spontaniczny charakter parkingu świadczy 
o tym, że układ komunikacyjny (i wspomniana już jego jakość) nie sprzyja poruszaniu się bez 
samochodu. 

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. 

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 
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. 

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.  

Najpoważniejszym problemem gminy jest bardzo niski procent obszaru objęty miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego – na czas opracowania jest to jedynie miasto Kietrz 
i sołectwo Pilszcz. Również Studium, które było aktualizowane w 2014 r. nie odpowiada obecnie na 
potrzeby rozwoju obszaru i oczekiwania mieszkańców gminy – większość zawartych tam treści nie 
odpowiada stanowi faktycznemu, aktualizacja Studium trwa. Ponieważ poza Kietrzem zostały 
wskazane dwie miejscowości, jako miejsca przejęcia określonych funkcjonalności, czyli Pilszcz i Nowa 
Cerekwia, niezbędnym jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej 
właśnie wsi (Pilszcz, jak wspomniano wyżej, MPZP już posiada). 

Miasto spełnia pożądane funkcje, jednak brakuje tej miejscowości wyrazistości, która mogłaby stać 
się wizytówką gminy i zachęcałaby do pozostania w tej przestrzeni dłużej. Ponadto miasto rozwija się 
nierównomiernie. 

Brakuje miejsc, które w znaczący sposób mogłyby poprawić jakość życia w Kietrzu, co jest istotne 
w kontekście pozostawania konkurencyjnym ośrodkiem miejskim w stosunku do pozostałych miast 
powiatu. Wsie gminy – małe społeczności, z doświadczeniem kooperacyjnym – rozwijają się 
równomierniej pod względem przestrzennym. 

Mimo niskiej lesistości na terenie Gminy Kietrz występuje jeden obszar Natura 2000 (Rozumicki 
Las) oraz dwa rezerwaty (Rozumice oraz Góra Gipsowa). 
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2.3 ANALIZA DANYCH DEMOGRAFICZNYCH 

W gminie Kietrz obserwujemy niekorzystny trend demograficzny typowy dla całego 
województwa opolskiego i szerzej – dla całego kraju. Spadek liczby mieszkańców to skutek niskiego 
przyrostu naturalnego oraz migracji do większych miast (Racibórz, Rybnik, Aglomeracja Śląska), a także 
innych państw Unii Europejskiej. Zmniejszająca się liczba mieszkańców to przede wszystkim 
zmniejszenie wpływów do budżetu gminy, a w ujęciu długofalowym konsekwencje w postaci 
zmniejszonych wydatków na inwestycje i przedsięwzięcia związane z rozwojem lokalnym. Mniejsza 
liczba mieszkańców to również mniejsza liczba potencjalnych konsumentów dóbr wytwarzanych przez 
lokalne firmy, które pozbawione możliwości zarabiania i rozwoju, ograniczają bądź likwidują 
działalność. W konsekwencji zauważamy kurczącą się liczbę miejsc pracy i zanik aktywności 
gospodarczej, co w efekcie powoduje zwiększoną migrację zarobkową i jeszcze większy spadek liczby 
ludności. Konsekwencje depopulacji odczuwalne przez mieszkańców, którzy pozostali: 
- finansowe (mniejsze wpływy do budżetu gminy, ograniczone inwestycje) 
- gospodarcze (zanikanie aktywności gospodarczej, ograniczenie dostępności usług i produktów) 
- społeczne (zmiana struktur demograficznych, rozluźnienie więzów rodzinnych, społecznych) 
- ubytek kadr kwalifikowanych (opuszczanie gminy przede wszystkim przez specjalistów – osoby, które 
najszybciej i najłatwiej odnajdą się na innych rynkach pracy). 

Należy też odnotować, że pierwszym krokiem w procesie opuszczania gminy jest wyjazd 
młodych ludzi do szkół ponadpodstawowych oraz na studia do ośrodków akademickich 
w województwie śląskim lub też rozpoczynanie pracy. Ośrodki akademickie oferują możliwości 
edukacji, interesującego sposobu spędzania wolnego czasu, a po zakończeniu nauki – pracę na lepszych 
warunkach, bądź też po prostu pewne zatrudnienie. Zmniejszanie się liczby mieszkańców dla lokalnych 
przedsiębiorców oznacza zmniejszanie potencjalnych konsumentów wytwarzanych i oferowanych 
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przez nich dóbr, usług i produktów, a tym samym konieczność samoograniczania bądź likwidowania 
działalności. W konsekwencji wpływy do budżetu z podatku PIT oraz CIT oraz podatków i opłat 
lokalnych są coraz niższe, a samorząd z powodu braku funduszy przestaje inwestować w rozwój, 
a standard życia na takim obszarze się pogarsza. W efekcie wyludnianie następuje jeszcze szybciej. 

Gmina Kietrz boryka się z takimi samymi problemami demograficznymi, jak całe województwo 
opolskie, jednak spadek liczby ludności jest dużo wyższy niż dla regionu i niemal tak samo intensywny 
jak dla pozostałych gmin powiatu głubczyckiego. Trendy prognozowane dla Europy, Polski, 
województwa i subregionu wskazują, że będzie następować pogłębianie się tej sytuacji, co z kolei 
wygeneruje kolejne problemy rozwojowe. Wpływają na to konsekwencje procesów, jak obniżony od 
wielu lat współczynnik dzietności, który jest już dużo niższy od tzw. prostej zastępowalności pokoleń, 
wzrastająca emigracja ludności za granicę i do większych ośrodków miejskich (zwłaszcza do aglomeracji 
śląskiej). 
Zaobserwowane trendy: 

• spadek liczby populacji w gminie 

• spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym 

• spadek liczby osób w wieku produkcyjnym 

• zjawisko depopulacji. 
 
Do analizy demograficznej przyjmujemy oficjalne dane GUS, jednak stan faktyczny może 

odzwierciedlać jeszcze mniej obiecujące wskaźniki: liczba ludności opiera się na danych 
rejestrowanych, a ze względu na sytuację w gminie, czy szerzej w powiecie czy regionie, wielu 
mieszkańców zostało zmuszonych do emigracji, przede wszystkim zarobkowej. Nie wszyscy z tych, 
którzy podjęli decyzję o wyjeździe decyduje się na wymeldowanie, niektórzy wykonują pracę w tzw. 
trybie wahadłowym (część roku spędzają za granicę, część na obszarze zameldowania).   
„Wypłukiwanie” ludności następuje także w związku z podejmowaniem przez osoby w wieku 
ponadgimnazjalnym ścieżki edukacyjnej poza granicami Gminy Kietrz. Kierunek wyboru szkół 
ponadpodstawowych to najczęściej Głubczyce, Racibórz (dane pozyskane z wywiadów podczas 
warsztatów), i studiów: Opole, Katowice, Gliwice i inne większe ośrodki miejskie, które budują więź ze 
studentem przez czas kształcenia oraz oferują większe szanse na interesującą pracę, zgodną ze 
zdobytym zawodem, lepiej płatną, dającą większą gwarancję na godne życie. 

W Gminie Kietrz występuje charakterystyczny dla całego powiatu, województwa, kraju i Unii 
Europejskiej, z tym, że w dużo bardziej znaczącym stopniu. 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.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. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LICZBA 11 281 11 221 11 129 11 043 10 953 10 822 10 722
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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%). 
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 %. 

Negatywny trend depopulacyjny odzwierciedla konsekwencje niskiego poziomu dzietności, dla 
którego miarą jest natężenie urodzeń w poszczególnych grupach wiekowych kobiet. 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. 

Na niekorzystaną sytuację demograficzną wpływa ma również utrzymujący się na bardzo 
niskim poziomie przyrost naturalny, czy też raczej – ubytek naturalny. Przyrost naturalny w Gminie 
Kietrz od 2014 r. jest na poziomie ujemnym, 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. 

 

 
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. 

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. 

Depopulacja wpływa na zmiany w strukturze demograficznej obszaru. 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), 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 wybiera miasto niż 
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wieś, ale bywa też mniej mobilna pod względem zawodowym, częściej wybierając pracę w bezpośredniej 
bliskości własnego gospodarstwa domowego. 

Najistotniejsze zmiany zachodzą w latach 2014-2020 w spadku liczby ludności w wieku 
przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) oraz produkcyjnym (kobiety 15-59; mężczyźni 15-64). W ciągu 
siedmiu lat liczba młodych mieszkańców Gminy Kietrz zmniejszyła się w wartościach bezwzględnych 
o 178 osób. Oznacza to, że 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 jego rozwój. To również zmiany związane z rynkiem pracy i deficytem kadr w zawodach 
kojarzonych z pożądanymi specjalizacjami. Należy założyć, 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). 

W kresie 2014-2020 osób w wieku produkcyjny ubyło na obszarze gminy 695, są to ludzie 
podejmujący pracę (są przygotowani do jej podjęcia), tym samym ludność w wieku produkcyjnym jest 
ważnym czynnikiem determinującym rozwój społeczno-ekonomiczny gminy. Najbardziej aktywna 
i wykazująca szczególną mobilność w zakresie wyboru specjalizacji kształcenia, podejmowania 
pierwszej pracy, decydowania o miejscu zamieszkania, decyzji o posiadaniu dzieci grupa, czyli osoby 
w wieku 20-24 lata również się zmniejsza. W roku 2019 Gminę Kietrz zamieszkiwały 662 osoby w tej 
kategorii wiekowej, w tym 330 kobiet. 

Z drugiej strony wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym: 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. 

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, 
- 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 pracy. 

Na poprawę bardzo niskiego współczynnika dzietności nie ma znaczącego wpływu wdrażanie 
programów proludnościowych. Oddziaływanie na utrwalone wzorce dzietności jest ograniczone, 
jednak niezbędne jest podjęcie takich działań, które wpłyną na odwrócenie negatywnych trendów 
demograficznych. Ujemny przyrost naturalny wpływa niekorzystnie na strukturę demograficzną, 
a w konsekwencji na: 
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- niekorzystne zmiana proporcji między osobami w wieku produkcyjnym a nieprodukcyjnym (coraz 
większe obciążenie osób pracujących) 
- w dalszej perspektywie spadek liczby osób w wieku produkcyjnym może grozić kryzysem gospodarki 
(zahamowanie tempa rozwoju) 
- pośrednią konsekwencją tego będzie konieczność sprowadzania "siły roboczej" z zagranicy a to 
z kolei grozi zmianami w strukturze narodowościowej 
- zmiany struktury zatrudnienia (spadek zatrudnienia w przedszkolach, szkołach) 

Depopulacja i „starzenie się” społeczeństwa wymagać będzie korekt w politykach rozwojowych 
i uwzględniania negatywnych skutków zmian demograficznych. Rosnący odsetek osób starszych, 
w wieku poprodukcyjnym, w ludności ogółem niesie konieczność modyfikacji polityki senioralnej, 
w część także polityki ochrony zdrowia. 

Struktura demograficzna w udziale poszczególnych grup wiekowych interesuje nas przede 
wszystkim ze względu na grupy, które mogą wymagać szczególnego wsparcia. Jak ludzie młodzi do 24 
roku życia – w Unii Europejskiej grupa wiekowa zagrożona najwyższym bezrobociem, ale też – 
jednocześnie najbardziej aktywny i skłonny do podejmowania ryzyka gospodarczego sektor. Czy też 
seniorzy, osoby w wieku 65 i więcej lat, które określają szczególny poziom potrzeb i rozwiązywania 
problemów. Prognozy Eurostatu uwzględniają nowe tendencje zachowań demograficznych i wskazują 
na powody zmiany struktury demograficznej, w której znaczenia nabierają osoby starsze, kosztem osób 
młodszych. Są to: 
– spadek liczby ludności, 
– spadek płodności kobiet, 
– wzrost wieku zawierania małżeństw, 
– wzrost średniego wieku kobiet rodzących dzieci, 
– wzrost rozwodów, 
– przedłużenie trwania życia, 
– spadek udziału kobiet rodzących dzieci i wychodzących za mąż, 
– utrzymanie się dzietności poniżej prostej zastępowalności pokoleń, 
– falowanie wyżów i niżów demograficznych3. 

 
3 https://ec.europa.eu/; Raport: Skutki zmian demograficznych. 

https://ec.europa.eu/
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2.4 JAKOŚĆ ŻYCIA - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ MIESZKALNICTWO 

Ustawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest prowadzenie polityki rozwoju, mającej na 
celu tworzenie warunków dla poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Nawiązuje to do idei rozwoju 
zrównoważonego, która w szerokim rozumieniu oznacza strategię poprawy jakości życia. Jest to 
określenie bardzo pojemne, odnoszące się zarówno do danych statystycznych lub innych mierzalnych, 
jak i do indywidualnej, osobistej opinii mieszkańców. W zakresie opracowania niniejszego dokumentu 
skupiliśmy się na tych obszarach, które w sposób bezpośredni wpływają na codzienne życie 
mieszkańców: infrastruktura techniczna, dostęp do zasobów mieszkaniowych i w kolejnym rozdziale 
(2.5): dostęp do oświaty i jej jakość, oferta spędzania wolnego czasu, bezpieczeństwo, opieka 
medyczna i socjalna. 

Mieszkańcy Gminy Kietrz mają niemal w 100% dostęp do sieci wodociągowej, która jedna 
wymaga modernizacji. 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 km do oczyszczalni ścieków w Kietrzu oraz trzech lokalnych oczyszczalni ścieków 
w Wojnowicach, Lubotyniu i Pilszczu (obsługujących mieszkańców były PGR). 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). 

Rozwinięta gospodarka rolna, charakterystyczna dla Gminy Kietrz - ma wpływ na zagrożenie 
pogorszenia stanu wód i szerzej: całego środowiska. Infrastruktura techniczna: sieć kanalizacyjna oraz 
oczyszczalnia ścieków nie wpływają na poprawę tego stanu: sieć kanalizacyjna jest niedostateczna, 
a oczyszczalnia wymaga w najbliższych latach albo modernizacji, albo – co bardziej prawdopodobne, 
biorąc pod uwagę stan tego obiektu – budowę nowej. 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków jest obiektem wiekowym i pomimo starań użytkownika mocno: 
wyeksploatowanym. Odpowiednio prowadzona gospodarka remontowa i utrzymanie urządzeń we 
właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym pozwala na poprawne funkcjonowanie i osiąganie 
dostatecznych wyników pracy. Wiąże się to jednak z dużymi nakładami z uwagi na wiek urządzeń, a co 
za tym idzie dużą awaryjność, energochłonność i rzeczywistą efektywność pracy. Ze względu na 
specyficzne położenie miejscowości względem siebie oraz wsi wobec miasta nie jest możliwe ze 
względów finansowych objęcie siecią kanalizacyjną całej gminy. Konieczne jest opracowanie koncepcji 
lokalnych oczyszczalni ścieków dla poszczególnych miejscowości. Przyjęcie przez Radę Miejską uchwały 
dot. aglomeracji jest fazą wstępną do procesu uzyskania dotacji na tę inwestycję. Atutem Gminy jest 
uruchomienie dotacji do działań zapobiegających dewastacji środowiska i sprzyjających ochronie 
klimatu oraz fakt, że na jej terenie odnotowuje się dobre wskaźniki jakości powietrza. Dzięki 
zaplanowanym inwestycjom zwiększy się liczba zasobów mieszkaniowych Gminy. Przedsiębiorstwo 
Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. będzie inwestorem zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego, 
wielorodzinnego w Kietrzu przy ul. Okrzei, natomiast Gmina Kietrz, będąca członkiem Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o. „Opolskie Południe” planuje utworzenie 60 lokali mieszkalnych na 
gruncie położonym pomiędzy ulicami Matejki i Wojska Polskiego. 
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2.5 JAKOŚĆ ŻYCIA – SFERA SPOŁECZNA 

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”. 

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. Jakość oferty 
edukacyjnej oraz opiekuńczej (żłobki, przedszkola) ma istotny wpływ na podejmowanie decyzji 
o zamieszkaniu młodych rodzin, dlatego też oferta ta musi być wyróżniająca się, co najmniej w skali 
powiatu. 

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. 
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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 

 
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. 

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

Mocną stroną Gminy jest struktura szkół i przedszkoli – z jednej strony zabezpieczająca miejsca 
edukacji i wychowania wszystkim potencjalnym uczniom i przedszkolakom, a z drugiej umożliwiająca 
szkołom wypełnianie roli kulturotwórczej w małych miejscowościach i bezpośrednią dostępność do 
tych placówek. Zróżnicowanie formy działania szkół stanowi atut systemu nauczania w gminie 
i podnosi jakość edukacji. Potencjalnym zasobem rozwojowym jest z pewnością rozpoczynające swoją 
działalność Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, który stanowi najważniejszy element oferty spędzania 
czasu wolnego. Na terenie gminy nie ma miejsca, które mogłoby być wykorzystywane do organizacji 
artystycznych wydarzeń o charakterze masowym. 

Wysoki standard opieki medycznej oraz zróżnicowanie oferty zapewniają mieszkańcom dostęp 
do wszystkich niezbędnych usług medycznych. 

Gmina Kietrz powołała w trakcie opracowywania strategii instytucję kultury, tj. Centrum Kultury 
i Sportu w Kietrzu. Bardzo dobrze swoją działalność organizują podmioty społeczne o charakterze 
sportowym, wprowadzając do oferty spędzania czasu wolnego ważne w regionie imprezy. W relacji 
kultura – sport i rekreacja, to właśnie ta druga kategoria ofert stworzyła markę imprez w Gminie Kietrz. 
Zaplecze sportowe i rekreacyjne jest oferowane w dużo lepszym standardzie niż kulturalne. 

Jakość życia w Gminie Kietrz oceniana jest dość dobrze, przy czym wyniki ankiet dotyczących 
jakości edukacji oraz oferty rekreacyjnej wskazują na słabą informacje oraz komunikację o tym, co 
w tych obszarach się dzieje, a także na fakt, że oceniane wysoko zasoby Gminy nie są wykorzystywane 
w rozwoju oferty oświatowej oraz rekreacyjnej (wyniki ankiet stanowią załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3). 

W trakcie opracowywania strategii został opracowany przez Serwis samorządowy PAP pierwszy 
ranking pn.: "Gmina dobra do życia", badający jakość życia polskich gminach. W kategorii „Gminy 
miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców” Gmina Kietrz zajęła szóste 
miejsce w Polsce. Ranking określał pozycję gminy na bazie przyjętych 48 obiektywnych wskaźników 
jakości życia w gminach 2021 roku (kryteria stanowią załącznik nr 4, źródło: https://samorzad.pap.pl/). 
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2.6 RYNEK PRACY I AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA 

Kietrzański rynek pracy odzwierciedla tendencję krajową: osoby bez wykształcenia mają coraz 
mniejsze szanse na zdobycie zatrudnienia, podobnie absolwenci licencjatów i studiów, tych kierunków, 
które nie odpowiadają na faktyczne potrzeby rynkowe. Na przestrzeni analizowanych lat trendy dla 
całej gminy zmieniają się, przy czym tendencja w mieście jest bardziej zrównoważona. Dane dotyczą 
maksymalnie roku 2020, który ze względu na pandemię różni się od lat poprzednich, przy zachowaniu 
opisanego wyżej trendu. Zdecydowaliśmy się w tej części Strategii przyjąć za okres referencyjny właśnie 
ten rok (w innych rozdziałach jest to maksymalnie rok 2019) ponieważ to właśnie na rynku pracy 
zmiany, które zaszły w czasie pandemii będą najbardziej trwałe. W roku 2020 wzrosła liczba osób 
bezrobotnych ze stażem pracy od 1 roku do 10 lat. 

Najtrudniejszą sytuację na rynku pracy mają osoby w wieku powyżej 55 lat, bez jednoznacznego 
wskazania na którąś z płci – są to osoby szczególnie narażone na konsekwencje wyparcia z rynku pracy. 
Trudno znaleźć nowoczesne i skuteczne działania zwiększające ich szanse, jako pracowników. Na 
terenie Gminy Kietrz nie prowadzi się działań, których celem byłoby powołanie partnerstw publiczno-
prywatnych lub publiczno-społecznych na rzecz dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

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 
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5 w likwidacji. W KRS zarejestrowane są spółki, które są związane z działalnością rolniczą, usługami dla 
rolnictwa, produkcją tkanin dekoracyjnych 

Aktywność gospodarcza związana jest przede wszystkim z realizacją podstawowych usług 
konsumpcyjnych dla mieszkańców oraz z tradycyjna gospodarką tego obszaru: rolnictwem oraz 
budownictwem. 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). Obok tej spółki działalność rolniczą lub 
w zakresie usług wspomagających rolnictwo prowadzą w ramach swojej działalności prowadzą również 
inne firmy. Największym pracodawcą dla mieszkańców Gminy Kietrz jest przedsiębiorstwo EKO OKNA 
(gm. Pietrowie Wielkie). 

Gospodarka nie opiera się na nowoczesnych rozwiązania cyfrowych, jest mało innowacyjna. Mimo 
przewagi gospodarki rolnej na terenie Gminy Kietrz, obszar ten nie kojarzy się z rolnictwem 
ekologicznym i innymi działaniami agrokultury. Lokalne przedsiębiorstwa nie są przygotowane na 
zachodzące zmiany w strukturze demograficznej Gminy Kietrz, na tym terenie nie istnieją w zasadzie 
przedsiębiorstwa silver economy. Gospodarka kietrzańska jest mało konkurencyjna. 

Rozwój przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne jest wspierany przez dotacje, 
począwszy od Powiatowego Urzędu Pracy po Lokalną Grupę Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” 
(udzielane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wsparcie obejmuje przede wszystkim 
przedsiębiorstwa innowacyjne oraz z obszaru silver economy4). 

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. 

 
4 Zgodnie z założeniami przyjętymi w raporcie „The Silver Economy” Komisji Europejskiej, 2018 r. jest to połączenie wszystkich rodzajów 
działalności gospodarczej zaspokajających potrzeby osób w wieku 50 lat i więcej, a więc zarówno osób czynnych zawodowo jak i od dawna 
będące na emeryturze, co za tym idzie o różnych potrzebach, możliwościach czy oczekiwaniach. Opisywana działalność gospodarcza jest 
związana z produkcją, konsumpcją i handlem towarami jak i usługami, prywatnymi i publicznymi. 

Źródło:  https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/a9efa929-3ec7-11e8-b5fe-01aa75ed71a1 
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2.7 FINANSE GMINY 

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. 

Podstawowym źródłem sfinansowania strategii będą środki własne budżetu gminy, środki 
pochodzące z funduszy celowych krajowych oraz funduszy europejskich. Zakłada się, że w zakresie 
skutecznego zabezpieczenia środków własnych na realizację przedsięwzięć strategicznych (w tym 
wskazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy), gmina realizując przyjętą politykę rozwoju, 
aktywnie i efektywnie będzie wykorzystywać dostępne instrumenty dłużne (kredyty, obligacje, 
pożyczki itp.). Środki te powinny być w pierwszej kolejności przeznaczane na wkład własny przy 
realizacji tych przedsięwzięć, które mają wysokie szanse pozyskania dofinansowania z funduszy 
zewnętrznych. Realizując politykę zarządzania długiem, gmina powinna równocześnie zwracać uwagę, 
by mieć możliwość absorpcji funduszy zewnętrznych przez cały okres realizacji strategii. 

Polityka fiskalna jednostki samorządu terytorialnego jest ważnym narzędziem w procesie 
kreowania wzrostu gospodarczego. Jest to dobór źródeł i metod gromadzenia dochodów publicznych 
dla osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych. Przyjęta w gminie polityka podatkowa może 
pobudzać lokalną społeczność do określonych działań oraz aktywizować inwestorów. Z drugiej strony 
polityka fiskalna, może służyć również ograniczaniu pewnych niepożądanych z punktu widzenia gminy 
i lokalnej społeczności rodzajów działalności poprzez ustanowienie maksymalnych stawek 
podatkowych. Stan finansów gminy należy uznać za stabilny, dający możliwość dalszego rozwoju gminy 
poprzez kontynuację założonych przedsięwzięć. 

Polityka inwestycyjna Gminy Kietrz odpowiada na realne potrzeby, uwzględniając możliwości 
budżetu. Przedsięwzięcia są również realizowane we współpracy z innymi samorządami, co gwarantuje 
większe szanse na ich powodzenie oraz optymalizację wydatków. 
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3 ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY ORAZ POTRZEBY 
 

Na podstawie wniosków z diagnozy oraz wyników konsultacji prowadzonych podczas 
warsztatów oraz badań ankietowych nastąpiło wskazanie określonych problemów, których 
rozwiązanie, ograniczenie bądź zaspokojenie umożliwi osiągnięcie wizji rozwojowej Gminy Kietrz 
w roku 2030. Problemy i potrzeby wskazane przez uczestników prac nad dokumentem mają charakter 
zintegrowany, to jest nie odnoszą się jedynie do jednego omawianego sektora, ale wskazują na 
wzajemne oddziaływanie wskazanych problemów i potrzeb oraz zaproponowanych rozwiązań. 

 

3.1 PROBLEM NR 1: DEPOPULACJA 

W gminie Kietrz obserwujemy niekorzystny trend demograficzny typowy dla całego 
województwa opolskiego i szerzej – dla całego kraju. Spadek liczby mieszkańców to skutek niskiego 
przyrostu naturalnego oraz migracji do większych miast (Racibórz, Rybnik, Aglomeracja Śląska), a także 
innych państw Unii Europejskiej. 

Zmniejszająca się liczba mieszkańców to przede wszystkim zmniejszenie wpływów do budżetu 
gminy, a w ujęciu długofalowym konsekwencje w postaci zmniejszonych wydatków na inwestycje 
i przedsięwzięcia związane z rozwojem lokalnym. Mniejsza liczba mieszkańców to również mniejsza 
liczba potencjalnych konsumentów dóbr wytwarzanych przez lokalne firmy, które pozbawione 
możliwości zarabiania i rozwoju, ograniczają bądź likwidują działalność. W konsekwencji zauważamy 
kurczącą się liczbę miejsc pracy i zanik aktywności gospodarczej, co w efekcie powoduje zwiększoną 
migrację zarobkową i jeszcze większy spadek liczby ludności. Konsekwencje depopulacji odczuwalne 
przez mieszkańców, którzy pozostali: 
- finansowe (mniejsze wpływy do budżetu gminy, ograniczone inwestycje) 
- gospodarcze (zanikanie aktywności gospodarczej, ograniczenie dostępności usług i produktów) 
- społeczne (zmiana struktur demograficznych, rozluźnienie więzów rodzinnych, społecznych) 
- ubytek kadr kwalifikowanych (opuszczanie gminy przede wszystkim przez specjalistów – osoby, które 
najszybciej i najłatwiej odnajdą się na innych rynkach pracy). 

Depopulacja jest skutkiem przede wszystkim wyjazdu poza granice gminy młodych 
mieszkańców oraz bardzo niskiego przyrostu naturalnego. Należy też odnotować, że pierwszym 
krokiem w procesie opuszczania gminy jest wyjazd młodych ludzi do szkół ponadpodstawowych oraz 
na studia do ośrodków akademickich w województwie śląskim lub też rozpoczynanie pracy. Ośrodki 
akademickie oferują możliwości edukacji, interesującego sposobu spędzania wolnego czasu, a po 
zakończeniu nauki – pracę na lepszych warunkach, bądź też po prostu pewne zatrudnienie. 
Zmniejszanie się liczby mieszkańców dla lokalnych przedsiębiorców oznacza zmniejszanie 
potencjalnych konsumentów wytwarzanych i oferowanych przez nich dóbr, usług i produktów, a tym 
samym konieczność samoograniczania bądź likwidowania działalności. W konsekwencji wpływy do 
budżetu z podatku PIT oraz CIT oraz podatków i opłat lokalnych są coraz niższe, a samorząd z powodu 
braku funduszy przestaje inwestować w rozwój, a standard życia na takim obszarze się pogarsza. 
W efekcie wyludnianie następuje jeszcze szybciej. 

 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE PROBLEMU: 
ZACHĘCENIE DO ZAMIESZKANIA NA OBSZARZE GMINY 
CZYLI: 
POPRAWA JAKOŚCI UKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH I ICH ROZWÓJ 
DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY 
TWORZENIE WARUNKÓW NA GODNE ŻYCIE – WYSOKI STANDARD JAKOŚCI ŻYCIA 
ROZWIJANIE LOKALNEJ GOSPODARKI – ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC PRACY DLA SPECJALISTÓW 
PROMOCJA OBSZARU GMINY KIETRZ JAKO GMINY DOBREJ DO ŻYCIA 
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3.2 PROBLEM NR 2: ZMIANY W STRUKTURZE DEMOGRAFICZNEJ 

Skutkiem trendów depopulacyjnych jest zmiana struktury demograficznej obszaru. W świetle 
prognoz Eurostatu, udział osób powyżej 65 roku życia w samej tylko populacji Unii Europejskiej, 
wzrośnie do roku 2050 z 17% do 30%, natomiast osób poniżej 24 roku życia spadnie z 30% do 23%. 
Społeczeństwo – w tym i mieszkańcy gminy Kietrz – starzeje się. Spadek urodzeń i niskie natężenie 
urodzeń spowodowały, że w wiek prokreacji wchodzą coraz mniej liczne roczniki. Obecnie nawet 
wzrost współczynnika dzietności do poziomu gwarantującego prostą zastępowalność pokoleń (2,1-
2,15) nie wpłynie w okresie, którego moglibyśmy być bezpośrednimi obserwatorami, do odwrócenia 
tych procesów i nie powstrzyma ani zmniejszania się liczby ludności obszaru, ani jej postępującego 
starzenia. 

Do 2050 r. nastąpi zwiększenie liczebności grupy ludności w wieku 65 i więcej lat, jako 
konsekwencja wchodzenia w wiek starości demograficznej licznych roczników z lat 1970-1985. Dane 
Eurostatu wskazują, że w 2050 r. liczba osób w wieku 65 lat i więcej będzie stanowiła na terenach 
wiejskich 224,9% liczby z 2013 r. Obserwujemy także proces zwiększania liczebności osób starszych na 
obszarze gminy, na zmianę struktury demograficznej wpływ ma również wydłużanie się dalszego 
trwania życia. Zgodnie z założeniami prognozy – urodzony w 2050 r. mężczyzna będzie miał przed sobą 
średnio 81,1 lat życia, natomiast przeciętne trwanie życia kobiet wyniesie 87,5 roku. 

Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego do 2025 r. będzie wzrastał 
w strukturze demograficznej udział grupy 65-79 lat (zasilanych osobami urodzonymi w latach 1949-
1965) przy jednoczesnym ubywaniu osób w wieku 80 lat i więcej, urodzonych w latach 1934-1945. 
Natomiast po 2025 r. znacząco wzrośnie odsetek osiemdziesięciolatków i osób starszych - wiek ten 
osiągną osoby urodzone w czasie powojennego wyżu. W 2040 r. osoby 80 i więcej lat będą stanowić 
36% zbiorowości osób starszych (w 2050 odsetek ten spadnie do 32%). Liczba ludności w wieku 80 lat 
i więcej wykazywana w roku bieżącym wzrośnie w roku 2050 r. ponad dwukrotnie – do 29% , przy czym 
62% tej grupy stanowić będą kobiety. 

Seniorzy mogą być docelową grupą potencjalnych przyszłych mieszkańców gminy, a zwłaszcza 
miasta – tańsze mieszkania i utrzymanie oraz dostępność do służby zdrowia, bezpieczna przestrzeń, 
bogata oferta kulturalna mogą być powodem zmiany miejsca zamieszkania nawet osób starszych. 
W przypadku seniorów (ale także osób z małymi dziećmi, od 0 do 5 lat) bardzo ważne jest takie 
gospodarowanie przestrzenią, aby sprostać potrzebom (np. niepełnosprawnościom wieku starszego) 
i oczekiwaniom (np. bezpiecznego spędzania wolnego czasu). Właściwie zagospodarowana przestrzeń 
wpływa w szybki i znaczący sposób na poprawę życia mieszkańców, a także na rozwój lokalnej 
gospodarki. Tworzenie obszarów o charakterze zgodnym z profilem gminy (rolnictwo, usługi 
senioralne) i jej zasobami środowiskowymi wpłynie na zmianę wizerunku gminy, jako miejsca 
pożądanego do zamieszkania. Rozpoczynając pracę nad zmianą przestrzeni publicznych i ich 
dostosowaniem do potrzeb obecnych i przyszłych mieszkańców, należy dbać o jak najwyższą jakość 
tych zmian i ich dostosowanie do wytycznych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) w zakresie 
tworzenia przestrzeni przyjaznych starzeniu się. Ze względu na konieczność dostosowania się do 
potrzeb i oczekiwań różnych grup społecznych, a nie tylko seniorów, ważnym elementem w budowaniu 
tej przestrzeni powinno być zapewnienie dostępu do infrastruktury dla osób w każdym wieku: 
mieszkańców gminy, odwiedzających, turystów, osób z niepełnosprawnościami (likwidacja barier 
architektonicznych, przyjazne chodniki itp.).Dzięki poprawie wizualnej jakości przestrzeni publicznej 
gminy nastąpią zmiany w postawach właścicieli gospodarstw indywidualnych oraz przedsiębiorców. 
Mimo niewątpliwych atutów, jakimi są niskie ceny nieruchomości, gmina Kietrz rzadko wybierana jest 
na miejsce zamieszkania w ramach tzw. pierwszego wyboru. Największym problemem jest brak 
informacji o zasobach gminy oraz spójnej koncepcji promocji sukcesów wszystkich podmiotów życia 
społecznego tego obszaru. 

Właściwie zagospodarowana przestrzeń publiczna ma umożliwiać bezproblemowe poruszanie 
się, spacery, aktywną rekreację, uprawianie sportów. Można także przewidzieć miejsca do prezentacji 
sztuki i wydarzeń artystycznych, w tym również imprez masowych, o charakterze ponadlokalnym. 
Zaniedbanie rozwiązania tego problemu może doprowadzić do wzrostu negatywnych zjawisk. Źle albo 
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wcale nie zagospodarowana przestrzeń publiczna ma wpływ na cenę nieruchomości prywatnych 
położonych w jej otoczeniu, a także stan zdrowia mieszkańców. Najważniejszym obecnie powodem, 
dla którego w gminie należy zainwestować w przestrzeń publiczną jest związek jej stanu z rozwojem 
młodego pokolenia – możliwością uprawiania w bezpieczny sposób sportów, rekreacji jako oferty 
spędzania wolnego czasu, spotykania się, wzrostu poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, a tym 
samym zwiększenie świadomości obywatelskiej i poczucia związku ze swoją małą ojczyzną. Należy też 
pamiętać, że ważnym partnerem w kształtowaniu przestrzeni publicznej są organizacje pozarządowe, 
które w sprzyjających okolicznościach mogą samodzielnie podejmować działania, których celem będzie 
poprawa estetyki obszaru. Należy zwrócić zwłaszcza uwagę na fakt, że w Kietrzu mieści się biuro 
Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, co z pewnością wyróżnia samo miasto wśród 
innych miejscowości powiatu głubczyckiego, ale też może być partnerem, dla działań promocyjnych 
gminy, ze względu na kontakt z mieszkańcami pozostałych sześciu gmin obszaru objętego działaniem 
LGD. 

 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE PROBLEMU: 
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA SENIORÓW 
CZYLI: 
STWORZENIE SYSTEMU OPIEKI I WSPARCIA SENIORÓW - DOPASOWANIE DOTYCHCZASOWEJ 
OFERTY PRODUKTÓW CZY USŁUG, KONIECZNOŚĆ ROZWOJU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ 
DEDYKOWANYCH OSOBOM STARSZYM 
WŁĄCZENIE SENIORÓW DO ŻYCIA PUBLICZNEGO 
ODPOWIEDNIE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

CYFRYZACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ - ZINTEGROWANE USŁUGI OPIEKI I LEPSZĄ 
ŁĄCZNOŚĆ 
ROZWÓJ SREBRNEJ TURYSTYKI – NOWA OFERTA, POŁĄCZONA Z LIKWIDACJĄ BARIER, 
WDROŻENIEM USPRAWNIEŃ TRANSPORTOWYCH 
ROZWÓJ OFERTY MIESZKANIOWEJ DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB OSÓB STARSZYCH, 
W TYM PROMOWANIE IDEI COHAUSINGU5. 
TWORZENIE PARTNERSTW PUBLICZNO-SPOŁECZNYCH DO REALIZACJI WSPÓLNYCH CELÓW 

 

3.3 PROBLEM NR 3: SŁABA INNOWACYJNOŚĆ OBSZARU 

Procesy, jakie zachodzą w związku z rozwojem technologii, zmniejszeniem liczby ludności 
i dostępem do innowacji w obszarze Unii Europejskiej rodzą skutki społeczne, a te z kolei konsekwencje 
gospodarcze. Z jednej strony następuje wzrost wymiany myśli, towarów i usług, rozwój nowych 
technologii, z drugiej zmienia się charakter pracy (etatyzm zastępowany jest nową organizacją 
zatrudnienia na umowach cywilno-prawnych, B2B, a w odniesieniu do formy samej pracy: pracy 
zdalnej czy hybrydowej; to z kolei wymusił, a następnie potwierdził stan pandemii). Coraz większe jest 
zapotrzebowanie na wysokie kwalifikacje, a maleją oferty związane z pracą wymagającą niskich 
kwalifikacji, kwalifikacje zresztą coraz szybciej tracą na wartości, w związku z czym rozwija się potrzeba 
ustawicznego kształcenia, pracownicy obecni i potencjalni są dużo bardziej mobilni (kompetencyjnie 
oraz geograficznie), zmienia się charakter rodziny. Ważne też jest to, że innowacyjność nie musi 
kojarzyć z bezpośrednim wdrożeniem konkretnej technologii, ale również z rozwiązaniami 
niestosowanymi wcześniej na obszarze. Innowacje te mogą mieć także charakter społeczny i mogą 
dotyczyć codziennych aspektów życia mieszkańców. Mogą mieć również wymiar nieinwestycyjny, jak 
np. tworzenie innowacyjnych instytucji tworzenia biznesu czy inkubatorów dla firm kategorii start up 
(rozpoczynających działalność innowacyjną). 

 
5 Przyjmujemy definicję Dick’a Urban’a Vestbro: Mieszkalnictwo ze wspólnymi przestrzeniami i dzielonymi 
udogodnieniami dla mieszkańców. 
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Edukacja cyfrowa powinna być traktowana jako priorytet, dzięki któremu można stworzyć 
w Gminie Kietrz zaplecze wysoko wykwalifikowanych kadr, które z natury rzeczy często pracują zdalnie 
lub hybrydowo, doceniając prócz ambitnych stanowisk pracy i godnych zarobków również jakość życia. 
Wdrożenie z jednej strony infrastruktury, dzięki której dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje 
kompetencje na poziomie wyższym od rówieśników zamieszkujących inne obszary wpłynie też 
w przyszłości na ich przedsiębiorczość, a tym samym rozwój gospodarczy Gminy Kietrz, innowacyjne 
inicjatywy lokalne i rozwiązywanie kolejnych problemów rozwojowych. 
 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE PROBLEMU: 
 STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU INNOWACJI LOKALNYCH 
CZYLI: 
TWORZENIE PARTNERSTW: SAMORZĄDU, PRZEDSIĘBIORCÓW, JEDNOSTEK NAUKOWYCH 
URUCHOMIENIE INKUBATORA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, INICJUJĄCEGO ORAZ 
KOORDYNUJĄCEGO WDRAŻANIE PROJEKTÓW AKTYWIZUJĄCYCH OBSZAR GOSPODARCZO 
I SPOŁECZNIE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA WYSOKICH TECHNOLOGII 
TWORZENIE PARTNERSTW PUBLICZNO-PRYWATNYCH I PUBLICZNO-SPOŁECZNYCH 
PROMOCJA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ – WSPARCIE LOKALNYCH STARTUPÓW 

 
3.3 PROBLEM NR 3: NIEDOSTATECZNY ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Istotnym problemem związanym z lokalnym rynkiem pracy jest sytuacja materialna tych grup, 
które odczuwają realne zagrożenie egzystencji: stracili bądź są przekonani, że stracą pracę, a ich wiek, 
mobilność czy kwalifikacje nie odpowiadają potrzebom rynku. Z drugiej strony osoby zainteresowane 
powrotem na teren gminy oczekują porównywalnych do tych uzyskiwanych za granicą pensji, 
umożliwiających im życie na poziomie, do którego się przyzwyczaili.  Takich warunków nie spełnią 
tradycyjne miejsca pracy w firmach, które w związku z wysokimi kosztami zatrudnienia w Polsce starają 
się te koszty jak najbardziej ograniczyć i oferują zazwyczaj wynagrodzenie nie odpowiadające 
oczekiwaniom oraz kwalifikacjom potencjalnych pracowników. Charakterystyka lokalnego rynku pracy 
to przede wszystkim handel i usługi oraz przewaga działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby 
fizyczne, rolnictwo (Kombinat Rolny Kietrz) czy też firma „Eko Okna”. Obecny system edukacji nie 
odpowiada potrzeb rynku pracy, związanym z poszukiwaniem wykwalifikowanego pracownika 
z wykształceniem zawodowym. 

W lokalnej strukturze przedsiębiorstw nie ma firm odpowiadających na potrzeby zmieniającej 
się struktury społecznej. Mimo zauważalnych zmian demograficznych w strukturze wieku nie pojawiły 
się na obszarze gminy firmy oferujące usługi dla osób w wieku poprodukcyjnym, czyli działających 
w branży silver economy, tj. wspieranie aktywności zawodowej ludzi starszych. Ze względu na 
wydłużenie życia mieszkańców, zmiany struktury demograficznej i zwiększenie liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym oraz seniorów w wieku 65 i więcej lat priorytetowym działaniem stało się zwiększenie 
wskaźnika zatrudnienia osób starszych oraz skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na 
wiek w zatrudnieniu. W odniesieniu do grupy osób wymagających opieki nie rozwinęła się 
infrastruktura wspierająca. 

Gmina Kietrz nie dysponuje nieruchomościami, w których niezależnie mogłaby tworzyć strefy 
aktywności gospodarczej. Dlatego też rozwiązanie tego problemu powinno toczyć się dwiema 
ścieżkami: zakupem terenów oraz współpracą z właścicielami nieruchomości i wspólna promocja 
obszarów jako stref. Na terenie Gminy Kietrz brakuje miejsc noclegowych, z których mogliby korzystać 
potencjalni turyści czy osoby odwiedzające gminę. 
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PROPONOWANE ROZWIĄZANIE PROBLEMU: 
STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
CZYLI: 
WDROŻENIE NARZĘDZI WSPARCIA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 
PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI – DZIAŁKI, BUDYNKI, POMIESZCZENIA – POD DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ I INWESTYCYJNĄ JAKO „KIETRZ AKTYWNY GOSPODARCZO” (KAG) 
SPÓJNA PROMOCJA LOKALNYCH GAŁĘZI GOSPODARKI 
AKTUALIZACJA ORAZ OPRACOWANIE NOWYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

 

3.4 PROBLEM NR 4: NIEDOSTATECZNA PROMOCJA GMINY 

Gmina Kietrz ma duży potencjał związany z rozwojem jakości życia; nowych form edukacji 
i innowacyjnych przedsiębiorstw. Nic z tych rzeczy jednak się nie dzieje się obecnie w postaci jednego 
spójnego produktu. Chociaż na terenie gminy są realizowane różnego rodzaju przedsięwzięcia, to 
zdarzają się one niezależnie od siebie. Nie została obecnie wypromowana marka gminy, mimo istnienia 
niezależnych podmiotów – gospodarczych i społecznych (np. Kombinat Rolny Kietrz, LGD „Płaskowyż 
Dobrej Ziemi”, Gminne Centrum Kultury i Sportu, szkoły stowarzyszeniowe, wyspecjalizowane w swojej 
działalności lokalne organizacje społeczne) – które są w tym obszarze niezwykle skuteczne. Ze względu 
na zindywidualizowanie działań nie ma efektu synergii, który spowodowałby większe zainteresowanie 
gminą, czyli spójnym i atrakcyjnym obszarem. Brakuje wspólnego dla podmiotów publicznych, 
gospodarczych oraz społecznych systemu identyfikacji wizualnej – zaakceptowanego przez wszystkie 
podmioty życia społecznego. Nie ma też wypracowanych zasad promocji obszaru dostosowanych do 
współczesnych narzędzi komunikacji, brakuje też wyróżniającej (bądź też nie jest jeszcze 
wypromowana) imprezy charakterystycznej dla gminy i wykorzystującej zasoby obszaru.  
 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE PROBLEMU: 
STWORZENIE SYSTEMU SPÓJNEJ PROMOCJI GMINY KIETRZ Z UDZIAŁEM 
WSZYSTKICH PODMIOTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO 
CZYLI: 
WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ELEKTRONICZNYCH NARZĘDZI SYSTEMOWYCH 
UTWORZENIE CYFROWEGO MUZEUM PREZENTUJĄCEGO I PROMUJĄCEGO TRADYCJĘ WŁÓKIENNICZĄ 
MIASTA 
ORGANIZACJA WYDARZEŃ O CHARAKTERZE PONADLOKALNYM 
POPRAWA JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
BUDOWANIE MARKI „GMINA KIETRZ” Z UDZIAŁEM PARTNERÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH 
OBSZARU 
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4 ANALIZA SWOT 
 
Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej 

sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): S (Strengths) – mocne strony: 
wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego podmiotu, W (Weaknesses) – słabe 
strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego podmiotu,  O (Opportunities) – 
szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego podmiotu szansę korzystnej zmiany, T (Threats) – 
zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego podmiotu niebezpieczeństwo zmiany 
niekorzystnej. Informacje zostały opracowane na podstawie części I niniejszej strategii - Raportu 
o stanie gminy, danych pozyskanych podczas otwartych warsztatów i z formularzy elektronicznych 
umieszczonych na stronie www.kietrz.pl 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 
UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE I KOMUNIKACYJNE 

• Strategiczne położenie w bezpośrednim 
oddziaływaniu dużych miast województwa 
śląskiego oraz rozwijających się ośrodków 
województwa opolskiego: Kędzierzyn-Koźle, 
Krapkowice. 

• Położenie przygraniczne, długa linia graniczna 
z Czechami. 

• Dostępność atrakcyjnych rynków pracy i 
rynków zbytu, oferty edukacyjnej, usług 
publicznych, oferty spędzania czasu wolnego. 

• Dostępność komunikacyjna dzięki trzem 
drogom wojewódzkim: 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. 

• Miasto Kietrz cennym zasobem historycznym 
i kulturowym na mapie województwa 
opolskiego. 

• Zwarta zabudowa miasta – przestrzeń 
„krótkich nóg”. 

• Dominacja gruntów rolnych, która kształtuje 
przeważającą gospodarkę na terenie gminy 
(istnienie największego w swojej kategorii w 
Unii Europejskiej Kombinatu Rolnego 
„Kietrz”). 

• Istnienie w obrębie miasta nieruchomości – 
działek i obiektów, w których można 
prowadzić działalność gospodarczą, 
produkcyjną, przemysłowa i magazynową. 

• Zadbane przestrzenie wiejskie o wysokim 
stopniu funkcjonalności, odpowiadającej na 
potrzeby mieszkańców. 

• Zły stan techniczny dróg gminnych 
i powiatowych. 

• Brak dróg rowerowych i niedostateczna 
ilość ciągów pieszo-rowerowych, 
umożliwiających bezpieczne poruszanie się 
między miejscowościami oraz po mieście. 

• Niewielki obszar gminy objęty 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

• Różnice w zagospodarowaniu przestrzeni 
miasta Kietrz – zadbane centrum 
w odniesieniu do nierewitalizowanych 
peryferyjnych części miasta. 

• Mała wyrazistość miasta i jego 
nierównomierny rozwój. 

• Ciągi piesze i pieszo-rowerowe nie są 
dostosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami oraz dla wózków 
dziecięcych i małych dzieci. 

• Niewykorzystanie miejskiej zabudowy do 
tworzenia oferty turystycznej oraz 
budowania marki gminy. 

• Wsie gminy Kietrz pozbawione 
specyficznych funkcjonalności, mało 
wyróżniające się pod względem oferty 
spędzania wolnego czasu. 

• Skupienie intensywności inwestycyjnej 
i projektowej w mieście, marginalizacja 
w tym zakresie wsi. 
 

 

http://www.kietrz.pl/
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• Zrewitalizowane centrum miasta, pełniące 
funkcję estetyczną, integracyjną, 
komunikacyjną. 

• Dobre połączenie komunikacyjne 
miejscowości Nowa Cerekwia (droga 
wojewódzka 419) oraz Pilszcz (droga 
wojewódzka 420 oraz granica z Czechami). 

JAKOŚĆ ŻYCIA: USŁUGI PUBLICZNE I KAPITAŁ SPOŁECZNY 
• Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego 

(polica, straż pożarna). 

• Spadek liczby bezrobotnych i korzystających 
z pomocy społecznej. 

• Obecność w gminie organizacji społecznych, 
z doświadczeniem w samodzielnej realizacji 
projektów: stowarzyszenia prowadzące 
szkoły, organizacje sportowe (Gryf, Włókniarz) 
oraz inne podmioty społeczne budujące 
markę gminy: koła gospodyń wiejskich, 
jednostki ochotniczych straży pożarnych. 

• Zorganizowane środowisko seniorów 
i seniorek. 

• Utworzenie instytucji kultury pod nazwą 
Gminne Centrum Kultury i Sportu, integrującej 
działania w ramach swojej nowej oferty. 

• Aktywność kulturalna mieszkańców 
przejawiająca się m.in. dużą liczbą 
uczestników wydarzeń kulturalnych 
i rozrywkowych. 

• Duża liczba szkół prowadzonych przez 
organizacje społeczne, dające możliwość 
szybszego i bardziej elastycznego 
dostosowania się do zmieniających się 
technologii i nowoczesnych sposób nauczania. 

• Dostęp do oświaty ponadpodstawowej 
z interesującą ofertą edukacyjną w Zespole 
Szkół w Kietrzu. 

• Baza sportowa i rekreacyjna systematycznie 
rozbudowywana. 

• Dostęp do usług medycznych dzięki działaniu 
Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego 
w Kietrzu, jednostki organizacyjnej gminy. 
Zespół prowadzi oddziały terenowe jako 
Wiejskie Ośrodki Zdrowia w Dzierżysławiu, 
Nasiedlu i Pilszczu. 

• Działanie na terenie gminy medycznych 
praktyk prywatnych. 

• Popularność miasta Kietrz jako miejsca 
zamieszkania. 

• Siedziba Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż 
Dobrej Ziemi”. 

• Znaczący spadek liczby mieszkańców 
w okresie 2014-2020. 

• Wysoki ujemny przyrost naturalny (ubytek 
naturalny) w latach 2014-2020. 

• Zmiany w strukturze demograficznej 
społeczności: postępujący proces starzenia 
się społeczności lokalnej. 

• Spadek liczby ludności w wieku 
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. 

• Wysoki wskaźnik obciążenia 
demograficznego. 

• Niedostateczna oferta poradni 
specjalistycznych oraz opieki medycznej 
w odniesieniu do potrzeb. 

• Niski poziom cyfryzacji placówek 
oświatowych. 

• Brak wykorzystania w tworzeniu marki 
gminy jej zasobów historycznych (tradycje 
włókniarskie). 

• Bardzo niska ocena działalności szkół 
w zakresie równych szans rozwoju, 
przekazywanych wartości, przyjaznego 
środowiska, zajęć pozalekcyjnych, poziomu 
nauczania w anonimowej ankiecie 
adresowanej do mieszkańców gminy 
w ramach konsultacji społecznych. 

• Niedostateczna działalność informacyjna 
placówek edukacyjnych oraz Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu – informacje 
pozyskane z anonimowych ankiet 
adresowanych do mieszkańców gminy 
w ramach konsultacji społecznych (wysoka 
liczba odpowiedzi: nie wiem). 

• Niewystarczająca ilość mieszkań socjalnych 
i komunalnych. 

• Brak programów mieszkaniowych 
atrakcyjnych z punktu widzenia młodej 
rodziny. 
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AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA: GOSPODARKA I RYNEK PRACY 
• Identyfikacja Gminy Kietrz z działalnością 

rolniczą i największym pracodawcą tego 
obszaru – Kombinatem Rolnym Kietrz, 
największym przedsiębiorcą tej kategorii 
w Europie. 

• Działalność podmiotów związanych z obsługą 
rolnictwa. 

• Działalność podmiotów związanych 
z historycznym profilem Kietrza i produkcją 
tkanin. 

• Stała oferta pracy popularnego zakładu pracy 
z Pietrowic Wielkich (woj. śląskie) – firmy Eko-
Okna. 

• Zajęciowe przez Gminę Kietrz wysokiej pozycji 
– szóste miejsce w Polsce – w rankingu gmin 
dobrych do życia 

• Zjawisko emigracji naukowej – najczęściej 
do województwa śląskiego, 
a w konsekwencji odpływ kadr i ludzi 
przedsiębiorczych. 

• Traktowanie firmy Eko-Okna jako 
pracodawcy pierwszego wyboru – 
możliwość godnych zarobków bez 
kwalifikacji. 

• Niedostateczna liczba ofert pracy dla osób 
55 i więcej lat. 

• Obszar niekreujący specjalistów. 

• Brak podmiotów, działających w branży 
silver economy (srebrnej gospodarki). 

• Małe zainteresowanie przedsiębiorców 
nawiązaniem współpracy z placówkami 
oświatowymi (praktyki, staże). 

• Brak możliwości rozwoju zawodowego 
osób młodych na terenie Gminy Kietrz. 

• Niski wskaźnik podmiotów związanych 
z podstawowymi usługami. 

• Brak mechanizmów wsparcia dla 
przedsiębiorców. 

• Słabe zaawansowanie technologiczne 
podejmowanych aktywności 
gospodarczych (brak wąskich specjalizacji, 
kwalifikacji cyfrowych, odpowiedzi na 
zmieniający się pod względem pracy 
świat). 

ŚRODOWISKO, REKREACJA I TURYSTYKA 
• Brak zakładów przemysłowych o dużej 

uciążliwości dla środowiska naturalnego. 

• Ujęcie w istniejących dokumentach 
planistycznych nieruchomości na potrzeby 
wykorzystania energii odnawialnej. 

• Dobra jakość powietrza na terenie gminy – 
zwłaszcza w odniesieniu do innych gmin 
powiatu głubczyckiego oraz województwa 
śląskiego.  

• Uczestnictwo w programach rządowych 
związanych z ograniczeniem niskiej emisji. 

• System dopłat do wymiany nieekologicznych 
źródeł ciepła oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

• Doskonałe gleby i rozwinięte rolnictwo: II i III 
klasa to ponad 80 wszystkich gruntów rolnych. 

• Opracowana koncepcja tras rowerowych. 

• Popularna wśród mieszkańców powiatu 
głubczyckiego, Raciborza i Rybnika pływalnia 

• Konieczność modernizacji infrastruktury 
wodociągowej ze względu na często 
występujące awarie sieci. 

• Konieczność wybudowania oczyszczalni 
ścieków. 

• Ograniczona jedynie do miasta dostępność 
sieci infrastruktury technicznej: 
kanalizacyjnej, gazowej (sieć gazowa jest 
dostępna jedynie na obszarze miasta 
Kietrz). 

• Gmina jest skanalizowana jedynie w 11,5%. 

• Zła jakość wód w ciekach płynących przez 
gminę. 

• Zagrożenie powodziami przez rzekę Troję. 

• Niska lesistość terenu gminy. 

• Słaba baza noclegowa i gastronomiczna. 

• Brak dróg rowerowych, pozwalających 
rozwijać turystykę rowerową. 

• Rozwinięta gospodarka rolna ma 
niekorzystny wpływ na zagrożenie 
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Hydrosfera – obecnie w Zarządzie Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu. 

• Rozwinięta infrastruktura rekreacyjna: boiska, 
place zabaw, siłownie zewnętrzne, miejsca 
odpoczynkowe. 

• Występowanie obszaru Natura 2000 – 
Rozumicki Las oraz rezerwatu „Góra Gipsowa” 
– niewielkie zasoby przyrodnicze gminy Kietrz 
są znaczące w skali województwa i kraju. 

• Organizacja imprez o charakterze 
ogólnopolskim. 

pogorszenia stanu wód i szerzej: całego 
środowiska. 

• Spora liczba miejsc publicznych 
wymagających interwencji – zaniedbane 
parki, dzikie wysypiska śmieci, 
zdegradowane tereny zielone. 

• Niedostateczna ochrona 
przeciwpowodziowa. 
 

ZARZĄDZANIE I FINANSE SAMORZĄDOWE 
• Funkcjonowanie gminy w organizacjach 

i partnerstwach ponadlokalnych: Subregion 
Południowy – Stowarzyszenie „Partnerstwo 
Nyskie”, Euroregion Silesia, Lokalna Grupa 
Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi", 
partnerstwa międzynarodowe. 

• Zbliżona dynamika wzrostu wydatków 
i dochodów. 

• Doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu 
środków pozabudżetowych na realizację 
projektów. 

• Wdrażanie Funduszu Sołeckiego – budowanie 
doświadczeń wiejskich społeczności 
w zarządzaniu projektami. 

• Wysoka dostępność administracji dla osób 
z potrzebami. 

• Działanie na obszarze gminy spółki ze 100% 
udziałem gminy – Hydrokan sp. o.o. 

• Niskie dochody i wydatki w przeliczeniu na 
1 mieszkańca. 

• Spadek poziomu dochodów własnych, 
rosnący udział dotacji w strukturze 
dochodów ogółem. 

• Niedostateczna forma promocji działań 
gminy Kietrz – mało działań 
zintegrowanych, łączących efektywne 
działania różnych podmiotów. 

• Bardzo wysoki udział w budżecie 
wydatków na oświatę poza subwencją. 

SZANSE ZAGROŻENIA 
• Prorodzinna polityka państwa. 

• Trendy osadnicze, popularność migracji 
z dużych miast na tereny mniej 
zurbanizowane. 

• Pogłębianie się współpracy międzygminnej 
w ramach Stowarzyszenia „Partnerstwo 
Nyskie” oraz innych partnerstw 
ponadlokalnych. 

• Inwestycje zewnętrzne wzmacniające 
dostępność komunikacyjną oraz atrakcyjność 
osadniczą gminy. 

• Wzrost dostępności środków zewnętrznych 
(fundusze unijne, fundusze norweskie, 
programy rządowe, fundusze celowe, 
dodatkowe fundusze na obszary 
przygraniczne) w celu: 
o poprawy jakości komunikacji dającej w 

efekcie wzrost atrakcyjności 
mieszkaniowej i inwestycyjnej; 

• Prognozowany spadek liczby mieszkańców 
gminy oraz zmiany w strukturze 
demograficznej (wzrost odsetka osób 
starszych przy jednoczesnym ubytku osób 
w wieku przed- i produkcyjnym). 

• Postępujące zmiany klimatyczne oraz 
wynikające z nich anomalie pogodowe: 

o Występowanie gwałtownych 
deszczy nawalnych i zagrożenie 
powodziowe, 

o Deficyty opadów uzupełniających 
zasoby wód powierzchniowych 
i głębinowych – zagrożenie suszy. 

• Niepewna sytuacja gospodarcza i na rynku 
pracy związane z obecna i potencjalnymi 
epidemiami, co wpłynie na: 

o stabilne warunki działań 
inwestorów, 
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o modernizacji i rozwoju infrastruktury 
wodno-ściekowej, w tym budowy 
oczyszczalni ścieków oraz budowy 
lokalnych oczyszczalni ścieków. 

o rozwoju tras, dróg i ciągów pieszo-
rowerowych rowerowych, w tym 
zintegrowanych z trasami na pozostałych 
gmin powiatu głubczyckiego oraz Czech. 

o Wykorzystanie materialnego 
i niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego gminy Kietrz w budowaniu 
marki gminy; 

o Rozwoju działalności w obszarze silver 
economy (srebrnej gospodarki) związanej 
z sektorem produktów i usług dla 
adresowanych do osób starszych; 

o rozwoju infrastruktury społeczności 
cyfrowych. 

• Ważny pod względem politycznym i 
społecznym priorytet związany z ochroną 
środowiska – ograniczanie naruszenia 
środowiska, badanie potrzeb, inwestycje 
poprawiające jakość środowiska. 

• Polityka państwa związana z dobrobytem 
osób starszych, osób 
z niepełnosprawnościami oraz całych rodzin – 
dedykowane programy i systemy finansowe, 
w tym dla samorządów i organizacji 
pozarządowych; 

• Moda na zdrowy i aktywny tryb życia, 
rekreację, turystykę jednodniową oraz 
weekendową. 

• Rozwój turystyki weekendowej. 

• Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej w 
gminach sąsiednich – możliwość łączenia 
projektów, a tym samym tworzenie 
ciekawszej, spójnej oferty spędzania wolnego 
czasu. 

• Wzrost zainteresowania koncepcjami eko 
życie, slow life, slow food. 

• Prorozwojowa polityka podatkowa dla 
nowopowstałych przedsiębiorstw. 

• Redystrybucja środków unijnych przez 
organizację działającą w Kietrzu (LGD 
„Płaskowyż Dobrej Ziemi). 

• Wzrost zainteresowania Gminą Kietrz jako 
potencjalnym miejsca zamieszkania wśród 
osób na emeryturze. 

• Wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców. 

o ograniczenie rozwoju dla 
przedsiębiorstw i zakładów już 
istniejących na terenie gminy. 

• Zagrożenie zubożenia społeczności 
lokalnej. 

• Zmniejszenie się przychodów z podatków 
dochodowych związane z regresem 
gospodarczym, czyli: 

o zagrożenie dla stabilności budżetu 
gminy i kontrolowanego poziomu 
zadłużenia, 

o ograniczanie możliwości gminy 
w zakresie podjętych planów 
finansowo-inwestycyjnych, 

o ograniczenie rozwoju i 
podnoszenia jakości usług 
publicznych. 

• Duży fiskalizm państwa – wysokie stawki 
podatkowe, wysokie koszty pracy jako 
bariera ograniczająca rozwój gospodarczy. 

• Biurokracja, w tym przerost procedur 
związanych z pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych oraz jej wpływ na poziom 
świadczonych usług publicznych. 

• Wydłużenie czasu oraz rosnące koszty 
przygotowania i realizacji inwestycji. 

• Wzrost kosztów, a tym samym 
w konsekwencji opłat dla mieszkańca za 
usługi komunalne, w szczególności za 
gospodarkę odpadami. 

• Częste zmiany prawa oraz wzrost zadań 
nakładanych na gminę bez jednoczesnego 
wzrostu nakładów finansowych na ich 
realizację. 

• Problemy finansowe publicznej służby 
zdrowia, problemy z dostępnością usług 
i specjalistów, obnażone dodatkowo przez 
pandemię koronawirusa. 

• Skomplikowane i często zmieniające się 
przepisy prawa oświatowego, w tym 
utrudniające sprawne i efektywne 
zarządzanie tą sferą na poziomie gminy. 

• Duże koszty i skomplikowane procedury 
związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

• Polityka państwa skupiająca się na 
potrzebach mieszkańców dużych 
aglomeracji. 

• Przestrzenne skutki emigracji zarobkowej 
i pozostawianie obiektów bez właścicieli – 
pogarszająca się tkanka budowlana na 
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• Bliskość znaczących ośrodków akademickich 
województwa śląskiego. 

wsiach. 

• Wysokie koszty indywidualne związane z 
ochroną środowiska. 

• Migracja młodzieży związana z edukacją 
i poszukiwaniem pracy. 

• Cykliczność kryzysów gospodarczych w UE 

• Zbyt długi czas wdrażania funduszy 
unijnych („mrożenie” pieniędzy 
przedsiębiorców) 

• Deficyt w rozwoju nowych technologii 
w województwie. 

• Postępująca indywidualizacja życia 
społecznego. 

• Promocja celebryckiego stylu życia, a tym 
samym postaw odrzucających związek 
z obszarami wiejskimi. 

• Przyzwyczajenia wynikającej z 
hermetyczności środowiska kulturowego 
(stosunek wobec obcych, przybyszów, 
tradycyjna i utrwalona rola kobiet). 

• Uznanie w „Strategii Województwa 
Opolskiego „Opolskie 2030” Kietrza za 
miasto tracące funkcje społeczno-
gospodarcze. 

 
 
Główne wnioski z analizy SWOT: 
 
Co wynika z mocnych stron, czyli atuty i podstawa rozwoju Gminy Kietrz: 

• Inicjowanie przedsięwzięć wynikających z rozwoju gospodarczego regionu położonego 
w dogodnym układzie komunikacyjnym i blisko dużych miast województwa śląskiego, a także 
na pograniczu polsko-czeskim, co może wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności Gminy Kietrz 
jako miejsca zamieszkania przy odpowiednim wdrożeniu wysokiej jakości usług publicznych 
i skutecznej, nieszablonowej promocji, przez zwrócenie uwagi na dostęp do oferty kulturalnej, 
oświatowej i sportowej oraz na wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców i dobrą jakość 
powietrza. Dostępność do nowych rynków zbytu dzięki położeniu komunikacyjnemu. 

• Promocja zdrowego stylu życia, związanego z odpowiednią, zrównoważoną produkcją rolną, 
a także z możliwością wdrażania innych działań w tym obszarze, jak slow life czy slow food. 
Przeniesienie wybranych funkcjonalności poza granice miasta Kietrz. Wspieranie seniorów 
przez zachęcanie do tworzenia przedsiębiorstw związanych z silver economy. 

• Utworzenie miejsc rozwoju i wsparcia gospodarczego. Wspieranie działań zaawansowanych 
technologicznie i związanych z poprawą jakości życia w Gminie Kietrz. 

• Uzupełnienie zrewitalizowanego centrum Kietrza przeprowadzonymi kolejnymi działaniami 
modernizacyjnymi w obrębie peryferii miasta. Docenienie wartości dziedzictwa kulturowego 
oraz historii i wykorzystanie gospodarczej historii miasta w promocji całej gminy. 

• Utworzenie sieci tras, dróg i ciągów pieszo-rowerowych, będących częścią infrastruktury 
pogranicza. 

• Rozwinięcie oferty edukacyjnej dzięki dostosowaniu jej do potrzeb i oczekiwań współcześnie 
ukształtowanych dzieci i młodzieży. 

• Istniejąca infrastruktura publiczna, zwłaszcza rekreacyjna poprawia standard życia i może być 
elementem zachęcającym do zamieszkania na terenie gminy. 
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Co wynika ze słabych stron, czyli nad czym powinniśmy pracować? 

• Należy poprawić jakość życia mieszkańców przede wszystkim w kategorii jakości dróg, 
utworzenia dróg do komunikacji alternatywnej (rowery) i modernizować ciągi piesze. 
Jednocześnie trzeba zaplanować wdrożenie programów mieszkaniowych, których celem 
będzie zwiększenie liczby mieszkańców w Gminie Kietrz, a także ująć w planach współpracę 
z inwestorami (deweloperami). 

• Należy systematycznie inwestować w rozwój infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja, 
sieć gazowa, światłowody. 

• Istnieje potrzeba zwiększenia wsparcia adresowanego do lokalnych przedsiębiorców, w tym 
promocja pod wspólną nazwą terenów aktywności gospodarczej. 

• Dostosowanie rynku usług – w tym usług społecznych i oferty kulturalnej – oraz rynek pracy do 
zmieniającej się struktury demograficznej i coraz większej liczby seniorów stanowi odpowiedź 
na zmiany w strukturze demograficznej. 

• Zwiększenie obszaru gminy objętego miejscowymi planami rozwoju gospodarczego. 

• Wdrożenie systemu wspierania innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem nowych 
technologii – współpraca z przedsiębiorcami i ośrodkami akademickimi. 

• Zwiększenie liczby zasobów mieszkaniowych i w związku z tym brak oferty adresowanej do 
potencjalnych mieszkańców, którzy mogliby wpłynąć na poprawę sytuacji demograficznej 
gminy. 

 
Co wynika z szans, czyli znajdź szanse i je wykorzystaj: 

• Uczestnictwo w programach rządowych wpływających na ograniczenie depopulacji. 

• Rozwój regionu poprzez wykorzystanie środków zewnętrznych, które wpłyną na podniesienie 
atrakcyjności obszaru. 

• Wykorzystanie trendów globalnych związanych z rozwojem wsi i miasta zgodnie z potrzebami 
starzejącego się społeczeństwa. 

• Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z wdrażaniem przepisów unijnych i krajowych, 
zwłaszcza z zakresu ochrony środowiska, wspierających pożądany rozwój obszaru gminy. 

• Realizacja przedsięwzięć z innymi gminami powiatu głubczyckiego oraz partnerami czeskimi. 

• Nawiązanie współpracy z ośrodkami akademickimi. 

• Zbudowanie stabilnej i interesującej marki „Gmina Kietrz”. 
 
Co wynika z zagrożeń, czyli: eliminuj i/lub unikaj: 

• Słaby rozwój przedsiębiorczości w związku z zaostrzeniem przepisów podatkowych i rosnących 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

• Niedostateczne wykorzystanie funduszy z powodów niespójnego często zmieniającego się 
prawa. 

• Migracja ludzi młodych – studia i praca; inne, lepsze rynki pracy; dostępność rynków 
europejskich. 

• Zmiany klimatyczne, pogarszający się stan środowiska powiązany z koniecznością 
wydatkowania środków na te właśnie działania i tym samym ograniczanie innych, równie 
potrzebnych przedsięwzięć. 

• Koszty realizacji zadań publicznych zlecane gminom przez państwo wpływają na ograniczenia 
budżetowe w zakresie inwestycji. 

• Powtarzalność kryzysów gospodarczych, epidemii, zawirowań geopolitycznych, których 
skutkiem będzie ograniczenie działań samorządu Gminy Kietrz i jej mieszkańców. 

• Utrwalanie stereotypowego wizerunku Gminy Kietrz jako miejsca nieatrakcyjnego, skazanego 
na niepowodzenie gospodarcze, społeczne, infrastrukturalne. 
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5 OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI 
 

W związku z występowaniem określonych problemów oraz potrzeb, przy założeniu zasobów 

wyrażonych w słabych i mocnych stronach analizy SWOT nastąpiło podczas warsztatów 

konsultacyjnych określenie obszarów interwencji, które powinny zostać wskazane jako obszary 

priorytetowe w realizacji strategii. Są to obszary, które ze względu na koncentrację różnorodnych 

czynników doprowadzają do sytuacji kryzysowej bądź na jej powstanie wpływają. W Strategii 

Województwa Opolskiego „Opolskie 2030” strategiczne obszary interwencji, tzw. OSI są 

zidentyfikowane w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa opolskiego6. Gmina 

Kietrz należy do OSI regionalnej Subregion Południowy. Zgodnie ze strategią wojewódzką jest to obszar 

usytuowany na południu, negatywnie wyróżniający się w kwestiach odległości do centrum regionu oraz 

dostępności komunikacyjnej, zdominowany przez funkcję rolniczą, z licznymi barierami 

zagospodarowania wynikającymi w szczególności z charakteru terenów górskich i podgórskich oraz 

położenia przygranicznego, które stanowi jednocześnie kluczową szansę rozwojową (w parze 

z rozwojem oferty wykorzystującej walory turystyczne. Szansą rozwojową jest też lepsze wykorzystanie 

możliwości rozwoju kapitału ludzkiego (np. w oparciu o funkcje akademickie Nysy). W subregionie 

znajdują się również gminy zagrożone trwałą marginalizacją oraz inne o najtrudniejszej sytuacji 

rozwojowej, do których adresowane będzie dedykowane wsparcie. 

Wsparcie dla tego obszaru będzie odbywać się poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

(ZIT) – dedykowane subregionom, uznanym jako OSI o znaczeniu regionalnym. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”, str. 47 
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Kierunki rozwoju gminy to obszary strategicznej interwencji ujęte w strategii regionalnej, 

realizowane na poziomie lokalnym, które mają znaczenie kluczowe dla przyszłości tego obszaru, 

zwłaszcza że w strategii województwa opolskiego miasto Kietrz wskazane jest jako miasto tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze. Ustalenie kierunków rozwoju na poziomie lokalnym pozwala z jednej 

strony na ukierunkowanie działań ograniczających zidentyfikowane problemy oraz wskazane potrzeby, 

a zarazem umożliwia niepowielanie założonych na poziomie OSI regionalnych zadań. To również punkt 

wyjścia do opracowania celów strategicznych, a przede wszystkim wizji rozwoju gminy. Kierunki 

rozwoju Gminy Kietrz wskazują konkretne obszary koncentracji podejmowanych działań nie tylko przez 

lokalny samorząd, ale przez wszystkie podmioty i uczestników życia społecznego. Ujęte w formie wizji, 

celów strategicznych i operacyjnych umożliwią ocenę cząstkową (w ramach prowadzonego 

monitoringu) oraz końcową (w formie ewaluacji) rezultatów wdrażanych w ramach strategii działań 

dzięki wskaźnikom ich osiągnięcia. Interwencje planowane w ramach celów wzajemnie się przenikają 

i uzupełniają, uzyskując efektu synergii, niezbędny dla strategii o charakterze zrównoważonym oraz 

zintegrowanym. 
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5.1 JAKOŚĆ ŻYCIA 

Stworzenie warunków dla osadnictwa nowych mieszkańców oraz spełnienie oczekiwań 
obecnych przez utworzenie zintegrowanej oferty związanej z potrzebą udziału w nowoczesnym 
wymiarze kultury związanej z historią miasta i gminy oraz rekreacji, wykorzystującej zasoby i położenie 
geograficzne, łączącej: 
- rozwój mieszkalnictwa, wdrażanie programów poprawiających jakość komunalnych zasobów 
mieszkaniowych oraz usługowych, 
- rozwój i poprawę jakości układów komunikacyjnych, w tym tras i dróg rowerowych, które wpływają 
z kolei na ograniczenie niskiej emisji, 
- zwiększenie powierzchni gminy objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 
priorytetowo traktując miejscowości, którym przypisano w ramach strategii rozwój nowych 
funkcjonalności (Pilszcz, Nowa Cerekwia), 
- poprawę jakości powietrza i monitorowanie wskaźników, 
- kanalizacja gminy: budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 
wsparcie budowy chroniącego środowisko indywidualnego systemu oczyszczania ścieków, 
opracowanie dokumentacji na potrzeby budowy lokalnych oczyszczalni ścieków, modernizacja sieci 
wodociągowej. 
- wzmocnienie Nowej Cerekwi oraz Pilszcza jako miejscowości przejmujących nowe funkcjonalności: 
ekologicznego rolnictwa (zagospodarowanie centrum Nowej Cerekwi na potrzeby organizacji agro-
targów) oraz turystyki (utworzenie punktu informacji turystycznej oraz schroniska młodzieżowego 
i/lub pola namiotowo-kempingowego w Pilszczu), 
- organizacja cyklicznych wydarzeń o potencjalnym charakterze ponadlokalnym: Drift Open, Jarmark 
Bożonarodzeniowy, biegi przełajowe, zawody pływackie, agro-targi. 
 

5.2 AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA 

Odpowiedź na potrzeby mieszkańców, oczekujących zaspokojenia dostępu do usług oferowanych na 
lokalnym rynku przez: 
- utworzenie stref (działek oraz obiektów) pod nazwą: Kietrz Aktywny Gospodarczo (KAG), 
- wsparcie nowopowstających podmiotów gospodarczych dzięki utworzeniu we współpracy 
z partnerami społecznymi i gospodarczymi Inkubatora Aktywności Gospodarczej, 
 

5.3 AKTYWNOŚĆ KULTURALNA I KULTUROWA 

Zachowanie i twórcze przetworzenie historii miasta Kietrz i miejscowości gminy, w tym: 
- utworzenie cyfrowego muzeum związanego z działalnością Zakładów Tkanin Dekoracyjnych WELUR 
w Kietrzu, 
- rewitalizacja peryferyjnych obszarów miasta o wyjątkowym charakterze dziedzictwa kulturowego, 
w tym architektury i ich gospodarcze wykorzystanie w rozwoju ruchu turystycznego w Kietrzu, 
- rewitalizacja centrum Nowej Cerekwi na potrzeby organizacji wydarzeń związanych z rolnictwem: 
ekologicznych agro-targów oraz wystaw, 
- utworzenie oraz promocja oferty spędzania wolnego czasu jako zintegrowanej oferty wszystkich 
podmiotów działających w obszarze kulturowym i kulturalnym. 
 

5.4 AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA 

Wykorzystanie potencjału położenia przygranicznego, rozwiniętej w tym obszarze infrastruktury 
czeskiej i doświadczeń czeskich partnerów, a także chęci uczestniczenia mieszkańców gminy 
w prozdrowotnych trendach spędzania wolnego czasu. 
- rozwój tras i dróg rowerowych i ich włączenie do infrastruktury krajowej oraz międzynarodowej, 
- tworzenie bezpiecznych miejsc odpoczynku dla osób korzystających z infrastruktury rekreacyjnej, 
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- organizacja cyklicznych wydarzeń rekreacyjnych o charakterze integracyjnym: biegi przełajowe, 
zawody pływackie, zawody nordic-walking, rajdy rowerowe. 
 

5.5 USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH 

Seniorzy mogą być docelową grupą potencjalnych przyszłych mieszkańców gminy, a zwłaszcza miasta 
– tańsze mieszkania i utrzymanie oraz dostępność do służby zdrowia, bezpieczna przestrzeń, bogata 
oferta kulturalna mogą być powodem zmiany miejsca zamieszkania nawet osób starszych. Warto też 
zwrócić uwagę, że część działań adresowanych do seniorów, zwłaszcza tych związanych 
z udogodnieniami w zakresie poruszania się i odpoczynku jest ważna również dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz osób z małymi dziećmi (0-5 lat). Dlatego też rekomendujemy: 
- stworzenie systemu opieki i wsparcia seniorów 
- włączenie seniorów do życia publicznego 
- odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni. 
 

5.6 WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY 

Wprowadzenie na rynek pracy osób ambitnych, z wysokimi kwalifikacjami i związanych z miejscem 
zamieszkania jest wyzwaniem dla każdego samorządu. Istnieje możliwość nadania kompetencji 
wyróżniających dzieci i młodzież przy jednoczesnym zachowaniu ich pasji. 
- nowoczesna infrastruktura cyfrowa w każdym przedszkolu i szkole 
- innowacyjne w skali kraju projekty edukacyjne wykorzystujące nowe technologie i nowe media 
- opracowanie programu wspierania startupów, których celem jest poprawa jakości życia w Gminie 

Kietrz. 

Kierunki rozwoju Gminy Kietrz stały się podstawą do opracowania wizji rozwoju, to jest 

nadrzędnego celu, który stanowi wyzwanie rozwojowe dla wspólnoty i który na podstawie osiągnięcia 

wskaźników przypisanych celom operacyjnym (monitorowanym podczas wdrażania strategii) będzie 

podlegał ewaluacji ex post. 
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6 KIERUNKI ROZWOJU GMINY UJĘTE W WIZJI ORAZ CELACH 

STRATEGICZNYCH I OPERACYJNYCH 
 

Przyjęte na podstawie diagnozy oraz konsultacji kierunki rozwoju Gminy Kietrz znalazły swoje 

odzwierciedlenie w określonych celach strategicznych, które mają charakter długofalowy oraz 

operacyjnych, które mają średni horyzont czasowy. Zidentyfikowane problemy i potrzeby, cele oraz 

kierunki rozwojowe zostały wskazane na podstawie wniosków podczas otwartych warsztatów 

konsultacyjnych, badań ankietowych, pogłębionej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

gminy, a także uzgodnień, będących wynikiem konsultacji społecznych projektowanej wersji 

dokumentu. 

6.1 WIZJA ROZWOJU GMINY KIETRZ 

Wizja rozwoju lokalnego stanowi obraz przyszłości, którą realizatorzy strategii postanowili 

wspólnie wykreować, jest określoną i spójną koncepcją przyszłości gminy. To swoista deklaracja 

zawierająca główne kierunki rozwoju gminy, zgodne z zasobami i możliwościami ich osiągnięcia. 
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6.2 CELE STRATEGICZNE 

Cele strategiczne w sposób pośredni przyczyniają się do osiągnięcia wizji, wynikają z przyjętych 
kierunków rozwoju, które z kolei odnosimy do wyników z diagnozy, analizy SWOT i konsultacji 
społecznych. Cele strategiczne, podobnie jak wizja, są adresowane do całej społeczności Gminy Kietrz. 
Są zgodne z zasadami tworzenia celów wg kryterium SMART (są specyficzne, mierzalne, osiągalne, 
istotne i określone w czasie) przez możliwość oceny ich realizacji na podstawie wskaźników 
przypisanych do celów operacyjnych, wchodzących w skład każdego celu strategicznego. 

Gmina Kietrz na lata 2021-2030 przyjęła trzy cele strategiczne: 

1. FUNKCJONALNE OBSZARY, ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA I WYSOKA 

JAKOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH GMINY KIETRZ. 

ODPOWIEDŹ NA DEPOPULACJĘ I ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ, SŁABĄ 

INNOWACYJNOŚĆ OBSZARU, NIEDOSTATECZNĄ PROMOCJĘ GMINY KIETRZ. 

W 2030 roku Gmina Kietrz jest obszarem wybieranym do zamieszkania ze względu na: 
- funkcjonalną przestrzeń gminy, która sprzyja aktywnej komunikacji oraz integracji; bezpieczną dla 
osób przemieszczających się pieszo lub rowerami; bez barier ograniczających ruch w mieście i na 
wsiach osobom z niepełnosprawnościami oraz małym dzieciom, sprzyjającą organizacji imprez, które 
we współpracy z organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorcami mają charakter wyjątkowy; 
- zagospodarowaną przestrzeń miejską, która określa profil miasta, jako miejsca, gdzie żyje się 
spokojnie, wygodnie i estetycznej zabudowie, słynącego z ciekawej historii, zawartej w wyjątkowej 
w skali regionu zabudowie; 
- dostępności mieszkań oraz innych nieruchomości dla nowych mieszkańców Gminy; 
- wsiom, które dzięki zmodernizowanej i wybudowanej infrastrukturze gwarantują wygodne i spokojne 
życie, połączone z możliwością udziału w kulturze, rekreacji i sporcie; 
- sprofilowanie dwóch miejscowości Gminy: Pilszcza oraz Nowej Cerekwi jako smart villages, czyli 
wiosek inteligentnych, w których nastąpiło połączenie tradycji, geografii, potencjału społecznego  
i nowoczesnych technologii cyfrowych oraz telekomunikacyjnych dla rozwoju społecznego 
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i gospodarczego przez wdrożenie innowacji społecznych i cyfrowych w celu rozwoju specyficznych 
usług dla tych miejscowości: Nowa Cerekwia – rewitalizacja centrum wsi pod kątem prowadzenia 
nowoczesnych form agro-targów, wystaw, wydarzeń, promujących rolnictwo, w tym rolnictwo 
ekologiczne, zdrowe, docierające do konsumenta za pomocą krótkiego łańcuch dostaw; Pilszcz – 
utworzenie punktu informacji turystycznej o wysokim poziomie cyfryzacji, miejsc noclegowych; 
- gwarantującą najważniejszą walutę: czyste powietrze, będące efektem skutecznej edukacji, 
stosowania rozwiązań komunikacyjnych, ograniczających niską emisję (drogi rowerowe i ciągi pieszo 
rowerowe, oświetlenie ulic, wykorzystujące odnawialne źródła energii w oświetleniu przestrzeni 
publicznych; programów, wspierających wymianę tradycyjnych źródeł ciepła i zasilanie obiektów 
z farm fotowoltaicznych oraz kotłowni na biomasę; 
 
- dostęp do podstawowej infrastruktury, gwarantującej ochronę środowiska, wysoką jakość wody, 
możliwość rozwijania różnych form aktywności gospodarczych; 
 
- rozwojowi turystyki weekendowej oraz połączeniu tras rowerowych z infrastrukturą w Republice 
Czeskiej; 
 
- infrastrukturze kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej na najwyższym poziomie, gdzie infrastrukturę tę 
wypełniają projekty społeczne, włączające mieszkańców; 
 
- wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i szkolnej, w której wykorzystuje się zaawansowane 
technologie i poziom cyfryzacji działań odpowiadający normom najbardziej zaawansowanych krajów 
Unii Europejskiej; 
 
- stworzeniu przyjaznych i opiekuńczych warunków życia seniorów, którzy będąc na emeryturze 
chętnie osiedlają się w Gminie Kietrz, a zwłaszcza w mieście, czerpiąc z bogatej oferty kulturalnej 
i rekreacyjnej, mając dostęp do opieki medycznej i społecznej oraz aktywnie włączając się w działania 
społeczne, w tym działalność rzemieślniczą, związaną z tradycyjną gospodarką Kietrza: przemysłem 
włókienniczym; 
 
- poczuciu, że w tworzeniu sukcesu Gminy biorą udział nie tylko władze samorządowe, ale wszystkie 
podmioty życia społecznego, które czują się odpowiedzialne za rozwój obszaru – ta informacja jest 
dostępna, dzięki stworzeniu odpowiednich kanałów informacyjnych. 
 

2. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA GMINY KIETRZ. 

ODPOWIEDŹ NA SŁABĄ INNOWACYJNOŚĆ OBSZARU, NISKĄ AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZĄ, ZMIANY 

STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ. 

W 2030 roku w Gminie Kietrz odnotowujemy pożądane wskaźniki przedsiębiorczości, jak liczba 
podmiotów gospodarczych wpisanych do REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców i zauważalna 
dynamika jej wzrostu, w tym przedsiębiorstw związanych z silver economy, zaawansowanymi 
technologiami i cyfryzacją edukacji, w tym zawodowej. Sprzyja temu: 
- działanie dwóch stref aktywności gospodarczej przy ul. Kościuszki w Kietrzu (KAG nr 1 i KAG nr 2, KAG 
= Kietrz Aktywny Gospodarczo), w których rozwijają swoje działalności podmioty gospodarcze, 
zachęcone do inwestowania na obszarze Gminy dzięki przeprowadzeniu skutecznych działań 
promocyjnych i informacyjnych samorządu Kietrza oraz lokalnych przedsiębiorców; 
- skoncentrowany na ograniczaniu sytuacji kryzysowych w mieście oraz gminie program rewitalizacji, 
a w efekcie jego wdrażania, wskazanie w dokumentach planistycznych nieruchomości w celu 
utworzenia kolejnych stref KAG; 
- zarejestrowanie oraz wdrożenia na terenie Gminy działalności podmiotów gospodarczych sfery silver 
economy, które zapewniają dostęp do wysokiej jakości produktów i usług wspierających osoby starsze; 
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- działający na terenie Gminy Kietrz Inkubator Aktywności Społeczno-Gospodarczej, inspirujący, 
koordynujący i wspierający jako lokalna instytucja otoczenia biznesu działania powstających 
i istniejących przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych i tworzenia partnerstw publiczno-
prywatnych oraz publiczno-społecznych; 
- promocja przedsiębiorczości od edukacji wczesnoszkolnej oraz wdrożenie nowoczesnych form 
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Kietrzu; 
- wspieranie startupów, których innowacyjne rozwiązania rozwiązują problemy społeczne, 
infrastrukturalne oraz gospodarcze; 
- promowanie zdrowego życia i eko żywności, idei slow life oraz korzystania z produktów rolnych 
w ramach skróconych łańcuchów dostaw oraz prowadzenia przez lokalnych rolników działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej, w tym podczas wydarzeń targowych w dostosowanym do tych 
potrzeb centrum Nowej Cerekwi. 
 

3. MARKA „GMINA KIETRZ” – ROZWÓJ OPARTY NA ZASOBACH. 

ODPOWIEDŹ NA DEPOPULACJĘ I ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ, SŁABĄ INNOWACYJNOŚĆ 

OBSZARU, NISKĄ AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZĄ, NIEDOSTATECZNĄ PROMOCJĘ GMINY KIETRZ  

Potencjał Gminy Kietrz i jej wyrazisty wizerunek w roku 2030 jest rozpoznawalny poza jej 
granicami, a nawet poza granicami regionu. Dzięki rozwijaniu innowacyjnych działalności 
gospodarczych, w tym przedsięwzięć adresowanych do osób starszych, poprawie estetyki miasta, 
stworzeniu centrów rozwoju turystyki i lokalnego, zdrowego rolnictwa gmina jest przykładem, jak 
zarządzać zasobami oraz w jaki skuteczny sposób je promować. 

Informacja o Gminie Kietrz ma charakter globalny dzięki utworzeniu wirtualnego, w pełni 
cyfrowego muzeum poświęconemu rozwojowi miasta w oparciu o tradycyjną dla tego obszaru gałąź 
gospodarki, jakim jest przemysł włókienniczy. 

Zachowanie i rewitalizacja wyjątkowego w skali regionu układu urbanistycznego miasta Kietrz 
nie tylko poprawiło estetykę przestrzeni miejskiej, ale również spowodowało, że Kietrz i całą Gminę 
odwiedzają turyści, osoby spoza terenu gminy. Dzięki punktom informacji turystycznej w Kietrzu oraz 
w Pilszczu, wiemy, że nastąpił wzrost w liczbie odwiedzających Gminę. Dużo osób z tej grupy korzysta 
z wygodnych ścieżek rowerowych, które łączą Gminę Kietrz z sąsiednimi gminami oraz z Republiką 
czeską. Dzięki utworzeniu w Pilszczu schroniska oraz możliwości biwakowania i kamperowania coraz 
więcej osób uczestniczących w wydarzeniach Gminy Kietrz może zatrzymać się tutaj na dłużej. 
W bezpośredni sposób liczby te przekładają się na zwiększenie ruchu w placówkach handlowych 
i gastronomicznych, a także powstawanie nowych działalności gospodarczych w obszarze HRC. 

Imprezy, które organizowane są w Gminie Kietrz mają charakter ponadlokalny, a czasami, jak 
w przypadku Drift Open, międzynarodowy. Tworzeniu wydarzeń o charakterze rekreacyjnym sprzyjają 
bardzo dobre warunki infrastrukturalne, zwłaszcza dostępność terenów rekreacyjnych, sportowych 
oraz pływalni krytej „Hydrosfera”. W organizacji wydarzeń kietrzańskie władze wspierają organizacje 
społeczne, zdobywając w ten sposób doświadczenie oraz środki na swoją działalność. 

Gmina Kietrz wykorzystuje outsourcing społeczny, powierzając część zadań publicznych 
organizacjom społecznym na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Nowoczesny administracja sprzyja wzrostowi społecznemu i gospodarczemu. Informacja 
o tym, jak działa Gmina, o jej zasobach, społeczności, wydarzeniach jest wszechobecna. W 2030 roku 
wszystkich realizatorów strategii łączy misja: Marka „Gmina Kietrz”. Tacy jesteśmy. 
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6.3 CELE OPERACYJNE 
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Cele operacyjne stanowią uszczegółowienie celów strategicznych i jako takie mogą zostać 
obwarowane mierzalnymi wskaźnikami ich realizacji. Każdy z celów operacyjnych składa się 
z określonych działań i powinien być uzupełniony o plan ich wdrażania, czego – ze względów 
merytorycznych – nie obejmuje strategia.      

Każdy z celów operacyjny jest w większym lub mniejszym zakresie połączony z innym celem, 
takie zintegrowanie wpływa na zapewnienie ich realizacji efektu synergii, co wzmacnia możliwości 
rozwojowe Gminy.  
 Tabela niżej wskazuje również na potencjalnych realizatorów oraz efekty (w formie 
wskaźników), jakie powinny zostać poddane ocenie w trakcie monitorowania strategii, jak i podczas 
ewaluacji tego dokumentu. Wskazane zostały również źródła finansowania. Tabela ujęta w rozdziale 
10 projektuje czas realizacji celów oraz oszacowane kwoty podejmowanych działań. 

Zaplanowane cele operacyjne mają też bezpośredni wpływ na utworzenie modelu struktury 
funkcjonalno-przestrzennej gminy Kietrz wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie (rozdział 7).
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Cel Nazwa Charakterystyka Wskaźniki Realizatorzy/partnerzy Źródła 
finansowania 

Cele 
zintegrowane 

1.1 Dostępne 
mieszkania. 

Budowa obiektów wielorodzinnych. 
Zmiany w Miejscowych Planach 
Zagospodarowania Przestrzennego, 
dopuszczające wyznaczenie terenów 
pod budownictwo jednorodzinne 
oraz wielorodzinne. 
Wdrożenie programu możliwość 
wynajmu mieszkań po samodzielnym 
wyremontowaniu. 

Liczba mieszkań udostępnionych 
na rynku pierwotnym. 
Liczba zasobów komunalnych 
wyremontowanych w ramach 
programu. 
Liczba zmienionych MPZP w 
zakresie zwiększenia 
nieruchomości pod budownictwo 
wielorodzinne i jednorodzinne. 
Liczba najemców uczestniczących 
w programie. 

SPOŁECZNA INICJATYWA 
MIESZKANIOWA 
„OPOLSKIE POŁUDNIE” 
 
Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
(deweloperzy) 

Budżet Gminy 
Kietrz 
 
 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
(Rządowego 
Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa) 
 
 

1.3 
1.10 
3.2 
3.4 
 

1.2 Bezpieczne drogi 
i rozwiązania 
komunikacyjne 
chroniące 
środowisko. 

Remonty, budowa i przebudowa 
dróg gminnych, przy założeniu, że 
priorytetowe są drogi, które 
wpływają na ułatwienie komunikacji 
z drogami powiatowymi 
i wojewódzkimi. 
Uczestnictwo w projektach 
o charakterze powiatowym 
i wojewódzkim. 
Przyjmowanie w dokumentacji, 
w ramach możliwości projektowych 
i stanu faktycznego, budowę ciągów 
pieszo-rowerowych, dróg 
rowerowych, chodników bez barier 
architektonicznych dla osób 
z trudnościami w poruszaniu się. 
Ronda – bezpieczne skrzyżowania i 
ograniczenie niskiej emisji 
chodniki gładkie, ale nieśliskie, szerokie, 
zwężające się ku drodze 
oświetlenie ulic (wykorzystujące 
odnawialne źródła energii) 
przejrzyste i jednoznaczne oznakowanie 
ulic 

Liczba km wyremontowanych, 
przebudowanych, 
wybudowanych dróg gminnych. 
Liczba km wyremontowanych, 
przebudowanych, 
wybudowanych dróg 
powiatowych. 
Liczba km wyremontowanych, 
przebudowanych, 
wybudowanych dróg 
wojewódzkich. 
 
 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
Powiat 
Głubczycki/Starostwo 
Powiatowe w 
Głubczycach 
 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego/Wojewódzki 
Zarząd Dróg 
 

Budżet Gminy 
Kietrz 
 
Budżet Powiatu 
Głubczyckiego 
 
Budżet 
województwa 
opolskiego (w tym 
drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych) 
 
Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg  
 
Krajowy Plan 
Odbudowy oraz 
dedykowane 
programy operacyjne 
w ramach funduszy 
unijnych i Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

1.3 
1.4 
1.8 
3.2 
3.4 
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1.3 Wysokiej jakości 
alternatywne 
układy 
komunikacyjne, w 
tym trasy i drogi 
rowerowe, 
ograniczające niską 
emisję. 

Przebudowy lub budowy dróg 
transportu rolnego, potencjalnych 
lub istniejących elementów koncepcji 
tras rowerowych oraz innych tras 
rekreacyjnych (bieganie, nordic 
walking). 
Współpraca z Nadleśnictwem Rudy 
Raciborskie w celu poprawy jakości 
dróg, będących w zarządzie Lasów 
Państwowych, położonych na terenie 
Gminy Kietrz. 
 
 

Liczba km nowowybudowanych 
ciągów pieszo-rowerowych, dróg 
rowerowych, chodników bez 
barier. 
Liczba km dróg transportu 
rolnego. 
Liczba km dróg będących w 
zarządzie Nadleśnictwa Rudy 
Raciborskie zmodernizowanych 
na potrzeby dróg rowerowych. 
 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
Powiat 
Głubczycki/Starostwo 
Powiatowe w 
Głubczycach 
 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego/Wojewódzki 
Zarząd Dróg 
 
Nadleśnictwo Rudy 
Raciborskie 

Budżet Gminy 
Kietrz 
 
Budżet Powiatu 
Głubczyckiego 
 
Budżet 
województwa 
opolskiego (w tym 
drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych) 
 
Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg  
 
Krajowy Plan 
Odbudowy oraz 
dedykowane 
programy 
operacyjne w 
ramach funduszy 
unijnych i Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

1.2 
1.4 
1.6 
1.8 
3.2 
3.4 

1.4 Powierzchnia gminy 
objęta miejscowymi 
planami 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Podjęcie uchwał o opracowaniu 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
dla miejscowości: Nowa Cerekwia 

Liczba uchwał podjętych w 
sprawie zmian i/lub uchwalenia 
MPZP. 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 

Budżet Gminy 
Kietrz 

1.1 
1.2 
1.3 
1.6 
1.7 
2.1 
3.2 
3.4 

1.5 Dobra jakość 
powietrza 

Dofinansowanie wymiany 
tradycyjnych źródeł ciepła z budżetu 
gminy. 
Udział w programach rządowych. 

Liczba udzielonych dofinansowań. 
Kwota udzielonych 
dofinansowań. 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 

Budżet Gminy 
Kietrz 
 

1.2 
1.3 
1.8 
3.2 
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Montaż stacji pomiarowych w 
mieście i pozostałych 
miejscowościach Gminy Kietrz. 
Wsparcie uruchamiania farm 
fotowoltaicznych. 
Realizacja Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 
2021-2024 z perspektywą na lata 
2025-2028 oraz Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. 
Działania i kampanie edukacyjne. 

Liczba wniosków złożonych za 
pośrednictwem gminy w ramach 
programów rządowych. 
Liczba zamontowanych stacji 
pomiarowych. 
Liczba przeprowadzonych działań 
i kampanii edukacyjnych. 
Liczba uczestników 
przeprowadzonych działań i 
kampanii edukacyjnych. 

Fundusze ochrony 
środowiska 
 
Krajowy Plan 
Odbudowy oraz 
dedykowane 
programy 
operacyjne w 
ramach funduszy 
unijnych i Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
 

3.4 

1.6 Gospodarka 
wodno-ściekowa 
odpowiadająca 
standardom 
i oczekiwaniom 
mieszkańców. 

Budowa oczyszczalni ścieków. 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej. 
Dofinansowania do budowy 
indywidualnych oczyszczalni ścieków. 
Opracowanie koncepcji budowy 
lokalnych oczyszczalni ścieków. 
Modernizacja sieci wodociągowej. 

Przepustowość średniodobowa 
oczyszczalni. 
Liczba km nowej sieci 
kanalizacyjnej. 
Liczba udzielonych dofinansowań. 
Kwota udzielonych 
dofinansowań. 
Liczba opracowanych koncepcji. 
Liczba km zmodernizowanej sieci 
wodociągowej. 
 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
Hydrokan sp. z o.o. 

Budżet Gminy 
Kietrz 
 
Fundusze ochrony 
środowiska 
 
Krajowy Plan 
Odbudowy oraz 
dedykowane 
programy 
operacyjne w 
ramach funduszy 
unijnych i Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
 

1.1 
1.4 
2.1 
3.2 
3.4 

1.7 Nowa Cerekwia 
oraz Pilszcz 
miejscowościami 
przejmujących 
nowe 
funkcjonalności: 
ekologicznego 

Opracowanie strategii smart village 
(digitalizacja wiosek, tzw. wioski 
inteligentne = połączenie tradycji, 
geografii, potencjału społecznego  i 
nowoczesnych technologii cyfrowych 
oraz telekomunikacyjnych dla 
rozwoju społecznego i 

Liczba opracowanych koncepcji 
smart village. 
Liczba otrzymanych 
dofinansowań na realizację 
koncepcji. 
Powierzchnia zrewitalizowanego 
centrum Nowej Cerekwi. 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
Stowarzyszenie na rzecz 
Edukacji i Kultury w 
Pilszczu 
 

Budżet Gminy 
Kietrz (otwarte 
konkursy ofert) 
 
Programy Ministra 
Kultury i 

1.2 
1.3 
1.4 
1.6 
3.4 
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rolnictwa oraz 
turystyki. 

gospodarczego) dla miejscowości 
Nowa Cerekwia oraz Pilszcz: 
wdrożenie innowacji społecznych i 
cyfrowych w celu rozwoju 
specyficznych usług dla tych 
miejscowości (Nowa Cerekwia – 
rewitalizacja centrum wsi pod kątem 
prowadzenia nowoczesnych form 
agro-targów, wystaw, wydarzeń, 
promujących rolnictwo; Pilszcz – 
utworzenie punktu informacji 
turystycznej o wysokim poziomie 
cyfryzacji, prowadzonego przez 
organizację pozarządową w ramach 
zlecania zadań publicznych, 
utworzenie schroniska oraz miejsca 
biwakowego i kempingowego) 

Liczba zorganizowanych 
wydarzeń. 
Liczba uczestników wydarzeń. 
Liczba turystów, którym 
udzielono informacji. 

Lokalna Grupa Działania 
„Płaskowyż Dobrej 
Ziemi” 
 
Nadleśnictwo Rudy 
Raciborskie 
 
Izba Rolnicza 
 
Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 
 
Opolski Związek 
Rolników i Organizacji 
Społecznych w Opolu 
 
Lokalne organizacje 
społeczne 

Dziedzictwa 
Narodowego 
 
Krajowy Plan 
Odbudowy oraz 
dedykowane 
programy 
operacyjne w 
ramach funduszy 
unijnych i Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
 
Partnerstwa 
publiczno-
społeczne 
 
Budżety organizacji 
społecznych oraz 
pozyskiwane przez 
nich dotacje ze 
środków FIO, PROO 
oraz innych. 
 
Partnerstwa 
prywatno-społeczne. 

1.8 Miejsca 
odpoczynku na 
wszystkich trasach 
rowerowych Gminy 
Kietrz. 

Utworzenie miejsc odpoczynku dla 
poruszających się po gminie Kietrz 
turystach, wyposażonych w nośniki 
informacji, , miejsca 
zagospodarowania odpadów, 
siedziska, zadaszenia, miejsca do 
spożywania posiłków. 

Liczba miejscowości, w których 
utworzono miejsca odpoczynku. 
Liczba osób w skali roku 
zakwalifikowanych jako turyści 
bądź odwiedzający. 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
Stowarzyszenie na rzecz 
Edukacji i Kultury 
w Pilszczu 
 

Budżet Gminy 
Kietrz 
 
Krajowy Plan 
Odbudowy oraz 
dedykowane 
programy 
operacyjne w 
ramach funduszy 
unijnych i Program 

1.2 
1.3 
1.7 
3.2 
3.4 
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Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
 

1.9 Nowoczesna 
infrastruktura 
cyfrowa w każdym 
przedszkolu 
i szkole. 

Poprawa jakości dostępu do 
internetu. 
 
Zakup wysokiej klasy wyposażenia: 
projektory multimedialne, 
nagłośnienie, interaktywne tablice 
manipulacyjne, tablety, zestawy do 
prowadzenia zajęć z robotyki, 
wdrożenie platform 
programistycznych, komputery, 
drukarki 3D. 
Wykorzystanie zakupionej 
infrastruktury (wyposażenia) w celu 
tworzenia innowacyjnych rozwiązań 
w ramach „Laboratoriów 
Przyszłości”. 
Wdrożenie innowacyjnych w skali 
kraju projektów edukacyjnych, 
wykorzystujących nowe technologie 
i nowe media. 
 

Liczba placówek objętych 
programem 
 
Liczba uczniów korzystających z 
infrastruktury 
Liczba zrealizowanych projektów 
Liczba uczniów uczestniczących w 
projektach 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
Organy prowadzące 
szkoły. 

Budżet Gminy 
Kietrz 
 
Program rządowy 
„Laboratoria 
Przyszłości” 
 
Krajowy Plan 
Odbudowy oraz 
dedykowane 
programy 
operacyjne w 
ramach funduszy 
unijnych i Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 
 
Budżety organizacji 
społecznych oraz 
pozyskiwane przez 
nich dotacje ze 
środków FIO, PROO 
oraz innych. 

2.2 
2.4 
3.4 
 

1.10 System opieki i 
wsparcia seniorów 
podnosi standard 
życia seniorów 
Gminy Kietrz. 

Utworzenie zintegrowanego cyfrowego 
systemu informacji o zdrowiu seniorów, 
potrzebach socjalnych, potrzebach 
uczestnictwa w życiu społecznym, w 
kulturze i rekreacji. 

 
Stworzenie warunków do otwarcia 
prywatnych gabinetów specjalistycznych 
oraz przestrzeni aktywności fizycznej 
i intelektualnej. 
 

Liczba osób objętych programem. Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
Policja 
Ośrodki zdrowia 
Pomoc społeczna 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu 
Organizacje społeczne 

Budżet Gminy 
Kietrz 
 
Fundusze ochrony 
środowiska 
 
Krajowy Plan 
Odbudowy oraz 
dedykowane 
programy operacyjne 
w ramach funduszy 

1.1 
1.2 
1.7 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
3.2 
3.4 
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Budowa/modernizacja domu na potrzeby 
realizacji cohausingu osób starszych 
i samotnych. 

Właściciele 
nieruchomości 

unijnych i Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

 
 

2.1 Potencjał stref 
utworzonych pod 
nazwą Kietrz 
Aktywny 
Gospodarczo (KAG). 

Opracowanie inwentaryzacji 
zasobów nieruchomości 
komunalnych wyznaczonych zgodnie 
z MPZP dla miasta Kietrz na tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów, w tym instalacji 
fotowoltaicznych o mocy 
przekraczającej 100kW, obiektów 
usługowych handlowych. 
 
Przygotowanie we współpracy z 
właścicielami danych istotnych dla 
inwestorów. 
 
Przeprowadzenie akcji promocyjno-
informacyjnych o terenach KAG. 
 
Wprowadzanie zmian w MPZP w 
odniesieniu do potrzeb wynikających 
z KAG. 
 
Opracowanie gminnego programu 
rewitalizacji. 

Powierzchnia w ha ogłoszonych w 
ramach KAG terenów. 
 
Liczba pozyskanych inwestorów 
w strefach KAG. 
 
Liczba przeprowadzonych akcji. 
 
Liczba projektów objętych 
gminnym programem 
rewitalizacji. 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
Właściciele spoza 
sektora finansów 
publicznych, właściciele 
nieruchomości 
 
Hydrokan sp. z o.o. 

Budżet Gminy 
Kietrz 
 
Wsparcie w ramach 
gminnego 
programu 
rewitalizacji 
 
Krajowy Plan 
Odbudowy oraz 
dedykowane 
programy 
operacyjne w 
ramach funduszy 
unijnych i Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
 
Budżet ministra 
właściwego ds. 
polityki regionalnej 

1.2 
1.4 
1.6 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
3.4 
 
 

2.2 Inkubator 
Aktywności 
Społeczno-
Gospodarczej 
miejscem 
współpracy 
z partnerami 
społecznymi 
i gospodarczymi. 

Utworzenie w ramach Centrum 
Kultury i Sportu Inkubatora 
Aktywności Społeczno-Gospodarczej 
jako miejsca inspirującego, 
koordynującego i wspierającego jako 
lokalna instytucja otoczenia biznesu 
działania powstających i istniejących 
przedsiębiorstw oraz organizacji 
społecznych i tworzenia partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz 
publiczno-społecznych  

Powierzchnia w m2 inkubatora 
 
Liczba podmiotów, którym 
udzielono wsparcia w ramach 
inkubatora. 
 
Liczba utworzonych nowych 
podmiotów gospodarczych. 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
Centrum Kultury i Sportu 
w Kietrzu 
 
Lokalne organizacje 
społeczne 
 
Przedsiębiorcy. 
 

Budżet Gminy 
Kietrz (otwarte 
konkursy ofert) 
 
Programy Ministra 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 
 
Krajowy Plan 
Odbudowy oraz 

1.7 
1.9 
1.10 
2.1 
2.3 
2.4 
2.5 
3.3 
3.4 
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dedykowane 
programy 
operacyjne w 
ramach funduszy 
unijnych i Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
 
Partnerstwa 
publiczn-społeczne 
 
Budżety organizacji 
społecznych oraz 
pozyskiwane przez 
nich dotacje ze 
środków FIO, PROO 
oraz innych. 

2.3 Przedsiębiorstwa 
silver economy 
elementem 
kietrzańskiej 
gospodarki 

Tworzenie zachęt wspierających 
rozwój oraz powstawanie podmiotów 
gospodarczych, których celem jest 
dostarczanie dóbr (produktów i 
usług) seniorom oraz włączanie ich 
do aktywnej działalności społecznej 
lub gospodarczej, w tym związanej z 
rzemiosłem bazującym na lokalnych 
tradycjach włókienniczych 
 

Liczba utworzonych nowych 
podmiotów gospodarczych w 
ramach silver economy. 
 
Liczba seniorów objętych przez 
organizacje społeczne 
programami włączającymi. 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
Pracownicy jednostek 
finansów publicznych. 
 
Centrum Kultury i Sportu 
w Kietrzu 
 
Lokalne organizacje 
społeczne 
 
Przedsiębiorcy. 
 

Budżet Gminy 
Kietrz (otwarte 
konkursy ofert) 
 
Zlecanie zadań 
publicznych przez 
powiat, 
województwo, 
ministerstwa. 
 
Krajowy Plan 
Odbudowy oraz 
dedykowane 
programy 
operacyjne w 
ramach funduszy 
unijnych i Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
 

1.1 
1.2 
1.7 
1.10 
2.1 
2.2 
2.4 
3.2 
3.3 
3.4 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY KIETRZ NA LATA 2021 – 2030 

 

53 
 

Partnerstwa 
publiczno-
społeczne 
 
Budżety organizacji 
społecznych oraz 
pozyskiwane przez 
nich dotacje ze 
środków FIO, PROO 
oraz innych. 

2.4 Innowacyjny 
program 
wspierania 
startupów na rzecz 
poprawy jakości 
życia w Gminie 
Kietrz. 

Utworzenie programu, którego 
efektem będzie doświadczenie 
współpracy z innowacyjną firmą 
technologiczną w celu rozwiązania 
problemów związanych np. z 
ochroną środowiska, transformacja 
cyfrowa, e-usługi dla mieszkańców 
lub zaspokojenia istniejących 
potrzeb. 

Liczba zgłoszonych projektów 
Liczba wdrożonych projektów 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
 
Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki 
 
Uczelnie 

Budżet Gminy 
Kietrz 
 
Programy 
operacyjne 

1.9 
1.10 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.4 

2.5 Wydarzenia o 
charakterze agro-
kulturalnym 
organizowane 
w przestrzeni 
targowo-
wystawienniczej w 
Nowej Cerekwi. 

Organizacja wydarzeń o charakterze 
ponadlokalnym w nowoczesnej 
formie agro-targów, wystaw, 
wydarzeń, promujących rolnictwo. 

Liczba zorganizowanych 
wydarzeń. 
Liczba uczestników wydarzeń. 
 

Lokalna Grupa Działania 
„Płaskowyż Dobrej 
Ziemi” 
 
Izba Rolnicza 
 
Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 
 
Opolski Związek 
Rolników i Organizacji 
Społecznych w Opolu 
 
Lokalne organizacje 
społeczne 

Budżet Gminy 
Kietrz (otwarte 
konkursy ofert) 
 
Programy Ministra 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 
 
Krajowy Plan 
Odbudowy oraz 
dedykowane 
programy 
operacyjne w 
ramach funduszy 
unijnych i Program 

1.4 
1.7 
2.2 
2.3 
2.4 
3.3 
3.4 
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Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
 
Partnerstwa 
publiczno-
społeczne 
 
Budżety organizacji 
społecznych oraz 
pozyskiwane przez 
nich dotacje ze 
środków FIO, PROO 
oraz innych. 

3.1 Utworzenie 
nowoczesnego, 
cyfrowego muzeum 
związanego z 
tradycyjnym dla 
Kietrza przemysłem 
włókienniczym. 

Stworzenie cyfrowego muzeum 
w oparciu o najnowsze technologie. 

Liczba osób korzystających w skali 
roku z dostępu do cyfrowego 
muzeum. 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
Centrum Kultury i Sportu 
w Kietrzu 
 

Budżet Gminy 
Kietrz 
 
Programy Ministra 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 
 
dedykowane 
programy 
operacyjne w 
ramach funduszy 
unijnych i Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
 

1.9 
2.2 
2.4 
3.3 
3.4 

3.2 Rewitalizacja 
peryferyjnych 
obszarów miasta o 
wyjątkowym 
charakterze 
dziedzictwa 
kulturowego, w 

Rewitalizacja miasta (obszar poza 
centrum) zgodnie z programem 
rewitalizacji gminy. 
 
Wdrożenie systemu cyfrowego 
informowania o ofercie turystycznej, 

Powierzchnia zrewitalizowana w 
ha 
 
Liczba obiektów poddanych 
rewitalizacji 
 
Liczba km tras wycieczkowych 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
Centrum Kultury i Sportu 
w Kietrzu 
 

Budżet Gminy 
Kietrz (otwarte 
konkursy ofert) 
 
Programy Ministra 
Kultury i 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.6 
3.4 
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tym architektury i 
ich gospodarcze 
wykorzystanie w 
rozwoju ruchu 
turystycznego w 
Kietrzu. 

w tym o mieście Kietrz połączonego z 
systemem informacji turystycznej. 
 
System informacji turystycznej 
obejmuje dostęp do następujących 
danych: miejsca ujęte na mapie 
turystycznej gminy oznakowane 
kodami QR, mapę przestrzenną, 
aktualizację danych, obecność w 
Internecie. 
 
Opracowanie historycznej gry 
miejskiej (tzw. gry samoobsługowej) 
 
Wyznaczenie tras wycieczkowych 
oraz stworzenie warunków dla pracy 
przewodników turystycznych i ich 
promocja. 

 
Liczba przewodników po mieście 
Kietrz 
 
Liczba turystów, korzystających z 
oferty zwiedzania Kietrza 
(przewodnik lub gra) 

Lokalne organizacje 
społeczne 
 
Przedsiębiorcy z branży 
HRC. 

Dziedzictwa 
Narodowego 
 
Krajowy Plan 
Odbudowy oraz 
dedykowane 
programy 
operacyjne w 
ramach funduszy 
unijnych i Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
 
Partnerstwa 
publiczno-
społeczne 
 
Budżety organizacji 
społecznych oraz 
pozyskiwane przez 
nich dotacje ze 
środków FIO, PROO 
oraz innych. 

3.2 Gmina Kietrz 
miejscem 
cyklicznych 
wydarzeń 
o charakterze 
ponadlokalnym 

Organizacja imprez o charakterze 
ponadlokalnym w celu integracji 
środowisk (organizacji społecznych, 
samorządu, przedsiębiorców, 
rolników), promocji Gminy Kietrz 
poza jej granicami, a tym samym 
budowanie spójnej marki „Gmina 
Kietrz”. 
Proponowane: Drift Open, Jarmark 
Bożonarodzeniowy, biegi przełajowe, 
zawody pływackie, tenisa ziemnego, 
MTB. 

Liczba zorganizowanych 
wydarzeń. 
Liczba uczestników. 
Liczba osób, do których dotarła 
informacja o wydarzeniu. 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
Centrum Kultury i Sportu 
w Kietrzu 
Stowarzyszenie na rzecz 
Edukacji i Kultury w 
Pilszczu 
 
Lokalna Grupa Działania 
„Płaskowyż Dobrej 
Ziemi” 
 

Budżet Gminy 
Kietrz 
 
Partnerstwa 
publiczno-
społeczne 
 
Budżety organizacji 
społecznych oraz 
pozyskiwane przez 
nich dotacje ze 
środków FIO, PROO 
oraz innych. 
 

1.7 
2.2 
2.5 
3.4 
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Lokalne organizacje 
społeczne 
 
Organizatorzy wydarzeń 
cyklicznych spoza 
obszaru Gminy Kietrz, 
np. Family Cup, MTB 

Przedsiębiorcy 

3.4 Nowoczesne 
zarządzanie 
publiczne, służące 
wzrostowi 
społecznemu 
i gospodarczemu. 

Cyfryzacja Urzędu Miejskiego 
w Kietrzu oraz jednostek 
organizacyjnych gminy. 
 
Stworzenie nowoczesnych narzędzi 
komunikacji z mieszkańcami 
(aplikacje teleinformatyczne). 
 
Podnoszenie kwalifikacji cyfrowych 
oraz z zakresu budowania partnerstw 
urzędników oraz pracowników 
jednostek organizacyjnych gminy. 

Liczba wdrożonych programów 
Liczba podmiotów objętych 
cyfryzacją 
Liczba uczestników szkoleń 
podnoszących kwalifikacje 
Liczba wdrożonych aplikacji 
Liczba osób korzystających z 
wdrożonych aplikacji i 
programów 
 

Gmina Kietrz/Urząd 
Miejski w Kietrzu 
 
Jednostki organizacyjne 
gminy 

Budżet Gminy 
Kietrz 
 
programy 
operacyjne w 
ramach funduszy 
unijnych i Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
3.1 
3.2 
3.3 
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7 MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

GMINY KIETRZ WRAZ Z USTALENIAMI I REKOMENDACJAMI 

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I PROWADZENIA POLITYKI 

PRZESTRZENNEJ W GMINIE 
 

Model docelowej struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Kietrz jest zobrazowaniem 

spodziewanych i zaplanowanych w strategii gminy procesów rozwoju i ich wpływu na kształtowanie 

się struktur przestrzennych. 

7.1 OGÓLNE UWARUNKOWANIA MODELU 

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. Pod 
względem obszarowym jest drugą po Głubczycach gminą powiatu. 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. 

Gmina Kietrz jest położona w odległości 80 km od stolicy województwa, stąd ściślejsze związki, 
mogące mieć wpływ na rynek pracy, rynki zbytu, dostępność handlu i usług, edukację, strukturę 
osadniczą i demografię wiążą mieszkańców gminy z ważnym ośrodkiem administracyjnym, usługowo-
handlowym i gospodarczym, jakim jest miasto Kędzierzyn-Koźle (40 km), a przede wszystkim z bliżej 
położonymi ośrodkami województwa śląskiego: Racibórz (18 km), Rybnik (44 km), Gliwice (70 km) oraz 
czeskimi, jak Opava (24 km). 

Potencjalnie Gmina Kietrz jest dobrze skomunikowana zarówno z południową częścią 
województwa opolskiego, jak i aglomeracją śląską oraz Republika Czeską. Znaczące dla budowania 
wartościowego układu komunikacyjnego jest położenie na obszarze gmin trzech dróg wojewódzkich: 
DW 416, DW 419, DW 420. 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. 

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. 

Alternatywną formą komunikacji są trasy rowerowe, które na terenie Gminy Kietrz nie mają 
statusu dróg rowerowych czy ciągów pieszo-rowerowych. Do 2007 r. na terenie gminy Kietrz działały 
przejścia graniczne: Ściborzyce Wielkie - Rohov, Ściborzyce Wielkie – Hnevosice, Kietrz -Třebom, Pilszcz 
– Opava, co pozwala rozważać włączenie Gminy Kietrz do infrastruktury tras rowerowych bardzo 
dobrze rozwiniętych w tym względzie szlaków w Republice Czeskiej. 

Jakość dróg, zwłaszcza powiatowych oraz gminnych, nie pozwala na pełne wykorzystanie 
potencjału komunikacyjnego gminy, a co za tym idzie ogranicza możliwości rozwoju gospodarki. 

Ze względu na swoją specyfikę funkcjonalność przestrzenna gminy Kietrz dzieli się na dwie 
kategorie przestrzenne: miasto oraz obszary wiejskie gminy. Zróżnicowane są więc i funkcje, jakie 
pełnią te tereny. Miasto jest dla mieszkańców gminy centrum usług administracyjnych, społecznych, 
kulturalnych, rekreacyjnych. 
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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 osób7 (lub w innych opracowaniach: 
poniżej 20.000 mieszkańców8). 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. 

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. 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). 

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 

 
7 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
8 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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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 
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.9 

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. 
 

7.2 FUNKCJE TERENÓW W GMINIE 

Miasto Kietrz jako stolica Gminy pełni rolę ośrodka administracyjnego, handlowego, 
usługowego, centrum kultury, sportu i rekreacji. To również przestrzeń, w której występują przede 
wszystkim obiekty mieszkalne wielorodzinne. 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 
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. 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. 

 
9 Raport o stanie Gminy Kietrz za 2020 rok 
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W obrębie miejsc handlowych, przychodni oraz Urzędu Miejskiego zauważalna jest większa liczba 
samochodów, które pogarszają estetykę miasta. Przestrzeń miasta jest mało wyrazista. 

Nie ma równowagi w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i miasta, stąd konieczność nadania 
nowych, ale związanych ze specyfiką wsi, funkcjonalności miejscowościom wskazanym przez 
uczestników konsultacji jako potencjalnie najlepiej przygotowane do pełnienia nowych funkcji. Są to: 
Pilszcz, który ze względu na swoje przygraniczne położenie oraz doświadczenie lokalnych organizacji 
w realizacji projektów może przyjąć na siebie działania związane z rozwojem turystyki, przede 
wszystkim rowerowej. To też miejscowość, gdzie istnieje możliwość stworzenia schroniska o randze 
schroniska młodzieżowego oraz terenów, umożliwiających biwakowanie oraz kamperowanie. Nowa 
Cerekwia to z kolei wieś, będąca do 1937 r. również miastem, co jest widoczne w interesującej 
zabudowie tej miejscowości, sprzyjającej utworzeniu w centrum wsi miejsca targowo-
wystawienniczego, wykorzystywanego na organizacje eko-targów oraz innych działań związanych 
z agrokulturą i ekologicznym, zdrowym sposobem życia. Dostosowanie centrum miejscowości do 
prowadzenia takiej działalności to również wykorzystanie potencjału Gminy Kietrz, kojarzonej – 
zgodnie z profilem tego obszaru – z rolnictwem. Promowanie zdrowego życia i eko żywności, idei slow 
life oraz korzystania z produktów rolnych w ramach skróconych łańcuchów dostaw oraz prowadzenia 
przez lokalnych rolników działalności marginalnej, lokalnej i ograniczone będzie możliwe właśnie dzięki 
przeprowadzeniu interwencji w centrum, Nowej Cerekwi. 

Miasto musi zaoferować nowe, wielorodzinne budynki mieszkalne, aby nie pozbawić gminy 
odpływu kolejnych mieszkańców, którzy w poszukiwaniu lepszych warunków życia będą emigrować 
poza granice Gminy Kietrz. 

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 
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 uchwałę10 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). 

Osiągnięcie celów wymaga przeprowadzenia działań inwestycyjnych w tym zakresie. Ponieważ 
nie jest możliwe objęcie terenu siecią kanalizacyjną ze względu na konieczność prowadzenia 
niekwalifikowalnych kosztów tranzytów, niezbędne jest opracowanie koncepcji budowy lokalnych 
oczyszczalni. Taki obiekt w Kietrzu wymaga natomiast pełnej modernizacji lub też należy wybudować 
nową oczyszczalnię. Sieć wodociągowa również wymaga modernizacji – z roku na rok zwiększa się 
liczba awarii tego systemu. 

Na obszarze gminy nie ma wydzielonych dróg rowerowych ani ciągów pieszo-rowerowych, 
została natomiast opracowana koncepcja tras (szlaków) rowerowych po drogach istniejących. Szlaki 

 
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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rowerowe, czy też szerzej: turystyczne, wymagają utworzenia miejsc odpoczynkowych dla turystów, 
które jednocześnie będą mogły pełnić rolę integracyjną dla mieszkańców danej miejscowości. 

Ze względu na zmieniającą się strukturę demograficzną, cała gmina, ale przede wszystkim 
miasto musi dostosować zarówno przestrzeń, obiekty, jak i ofertę do nowej grupy wiekowej, jaką są 
seniorzy. To z kolei wpłynie na możliwość rozwoju zupełnie nowych usług, z zakresu silver economy, 
czyli dóbr i usług, a także tworzenia możliwości kontynuowania aktywności zawodowej dla osób 
w wieku 50 i więcej lat. 

Rozwój lokalnej gospodarki będzie się rozwijać w okresie realizacji strategii w obrębie ulicy 
Kościuszki w Kietrzu - wskazane strefy KAG 1 i KAG2). Strefy aktywności gospodarczej nie muszą być, 
co do zasady, własnością Gminy Kietrz. Promocja tych terenów nastąpi we współpracy z właścicielami 
nieruchomości. 

Bezsprzecznie wartościowym zasobem Gminy Kietrz jest dobra ocena jakości powietrza, co 
stanowi o przewadze tego terenu nad miejscowościami województwa śląskiego. Słabością Gminy jest 
natomiast infrastruktura oświatowa niedostosowana do wykorzystania nowych technologii w edukacji 
przedszkolnej i szkolnej. 

 
W modelu funkcjonalno-przestrzennym zwracamy uwagę na konieczność przeprowadzenia we 

wszystkich miejscowościach interwencji w zakresie: 
- budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych; 
- budowy, przebudowy dróg transportu rolnego jako alternatywnych dróg dojazdowych, 
również szlaków turystycznych; 
- budowy, przebudowy, modernizacji dróg leśnych (we współpracy z Nadleśnictwem Rudy 
Raciborskie) jako alternatywnych dróg dojazdowych, również szlaków turystycznych; 
- budowy dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych; 
- budowa miejsc odpoczynkowych dla turystów; 
- modernizacja sieci wodociągowej; 
- opracowanie koncepcji lokalnych oczyszczalni ścieków; 
- montażu urządzeń pomiarowych monitorujących wskaźniki zanieczyszczenia powietrza. 

 
W miejscowościach: Kietrz, Nowa Cerekwia, Dzierżysław, Nasiedle, Rozumice, Ściborzyce Wielkie, 
Pilszcz dodatkowo interwencji w cyfryzację szkół i przedszkoli. 
 
W Kietrzu i w Pilszczu utworzenie punktów informacji turystycznej w istniejących obiektach, będących 
własnością Gminy Kietrz. 
 
W Pilszczu utworzenie schroniska młodzieżowego oraz pola namiotowego (biwakowego 
i kamperowego) 
 
W Nowej Cerekwi zagospodarowanie centrum wsi na potrzeby organizacji targów i wystaw (centrum 
agrokultury) 
 
W Kietrzu utworzenie dwóch stref aktywności gospodarczej „Kietrz Aktywny Gospodarczo” (KAG) w 
obrębie ulicy Kościuszki. 
 
W Kietrzu utworzenie inkubatora społeczno-gospodarczego w Centrum Kultury i Sportu. 
 
W Kietrzu budowa nowych mieszkań (budynki wielorodzinne): 

- budowa obiektu przy ul. Okrzei w Kietrzu 
- budowa obiektu między ulicami: Matejki i Wojska Polskiego. 
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Rozmieszczenie planowanych interwencji i planowane zmiany w przestrzeni Gminy Kietrz. 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Kietrz – rozmieszczenie planowanych inwestycji w przestrzeni gminy. 
Opracowanie: WILD BOAT Dagmara Duchnowska 
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7.3 USTALENIA I REKOMENDACJE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 

I PROWADZENIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ W GMINIE 

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie 

Kietrz wynikają z dokumentów planistycznych gminy oraz poczynionych ustaleń strategicznych. 

OBSZAR DOKUMENT 
DOKUMENT I/LUB 

DEDYKOWANA UCHWAŁA 
WYTYCZNE DLA AKTUALIZACJI LUB 

SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW 

PLANOWANIE 
I ZAGOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENNE 

Studium 
uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gminy 

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. 

W trakcie aktualizacji. 
Założone cele są zgodne 
z projektowanymi w aktualizowanym 
Studium. 

Miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 

MPZP dla Kietrza, który został 
przyjęty uchwałą NR 
XXXVII/330/2017 Rady 
Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 
czerwca 2017 r. 
UCHWAŁA NR XXXIX/426/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z 
dnia 23 listopada 2021 r.  
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru 
położonego w sołectwie 
Dzierżysław. 
Przystąpienie do opracowania 
MPZP dla miejscowości Pilszcz 
(Uchwała Nr XXXIII/381/2021 
Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 
21-07-2021) 

W przypadku miejscowości Pilszcza 
należy przyjąć rozwój tej 
miejscowości zgodnie ze Strategią, a 
zwłaszcza celami operacyjnymi 1.7, 
1.8. 
 
Rekomenduje się opracowanie MPZP 
dla miejscowości Nowa Cerekwia – 
zgodność z celami operacyjnymi: 1.4, 
1.7, 1.8, 2.5. 

ENERGETYKA 

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

Aktualizacja założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe 
gminy Kietrz. 
Data opracowania: grudzień 
2020 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne, 
burmistrz jest odpowiedzialny za 
opracowanie projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. Projekt 
założeń sporządza się dla obszaru 
gminy co najmniej na okres 15 lat i 
aktualizuje co najmniej raz na 3 lat, 
zgodnie z zakresem określonym w 
ww. ustawie. Projekt założeń podlega 
opiniowaniu przez samorząd 
województwa oraz wyłożeniu do 
publicznego wglądu z możliwością 
składania przez zainteresowane 
strony wniosków, zastrzeżeń i uwag. 
Rada uchwala założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, 
rozpatrując jednocześnie powyższe. 
W trakcie obowiązywania strategii 
dokument będzie aktualizowany trzy 
razy. 

GOSPODARKA 
KOMUNALNA 

Wieloletnie plany 
gospodarowania 

brak 
Rekomenduje się opracowanie 
dokumentu, zgodnie z celem 
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mieszkaniowym 
zasobem gminy 

operacyjnym 1.1 oraz planowanymi 
przedsięwzięciami. 

Wieloletni plan 
rozwoju 
i modernizacji 
urządzeń 
wodociągowych i 
urządzeń 
kanalizacyjnych 

brak 

Rekomenduje się opracowanie 
dokumentu, zgodnie z celem 
operacyjnym 1.6 oraz planowanymi 
przedsięwzięciami 

OCHRONA I OPIEKA 
NAD ZABYTKAMI ORAZ 

ZARZĄDZANIE 
DZIEDZICTWEM 

Gminny program 
opieki nad 
zabytkami 

brak 

Rekomenduje się opracowanie 
dokumentu, zgodnie z celem 
operacyjnym 3.2 oraz planowanymi 
przedsięwzięciami. 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

I ADAPTACJA DO 
ZMIAN KLIMATU 

Gminny program 
ochrony 
środowiska 

Program Ochrony Środowiska 
Dla Gminy Kietrz na Lata 2021-
2024 z perspektywą na lata 
2025-2028 

Dokument aktualny, zgodny z celami 
strategii. W roku 2025 (lub przed) 
aktualizacja lub opracowanie nowego 
dokumentu (zgodnie z Ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska), z uwzględnieniem treści 
zawartych w strategii. 

Plan gospodarki 
niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy 
Kietrz” 
(zatwierdzony przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu oraz 
uchwalony Uchwałą Nr 
XXVI/223/2016 Rady Miejskiej 
w Kietrzu z dnia 29 września 
2016 r.) 

Dokument wyznaczał kierunki 
rozwoju gospodarki niskoemisyjnej 
do roku 2020. Rekomenduje się 
opracowanie nowego programu na 
kolejne lata. 

Program usuwania 
azbestu 

Program Usuwania Wyrobów  
Zawierających Azbest  
z terenu Gminy Kietrz 
uchwalony Uchwałą Nr 
VIII/67/2011 Rady Miejskiej w 
Kietrzu z dnia 26 maja 2011 r. 

Dokument nieaktualny. 
Rekomenduje się opracowanie 
nowego programu na kolejne lata. 

Plany rozwoju 
sieci drogowej 
wraz planami 
finansowania 
w zakresie dróg 
gminnych 

brak 

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych, do 
zarządcy drogi należy w 
szczególności opracowywanie 
planów rozwoju sieci drogowej. 
Rekomenduje się opracowanie 
dokumentu w zgodności z celami 
operacyjnymi: 1.2 i 1.3. 

POLITYKA SPOŁECZNA 

Gminna strategia 
rozwiązywania 
problemów 
społecznych  

Uchwała Nr XXVIII/325/2021 

Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 

25-02-2021 w sprawie 

przyjęcia Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Kietrz 

na 2021 rok 

Dokument opracowywany każdego 
roku. Zgodny z założeniami strategii. 

Gminny program 
rewitalizacji 

brak 

Rekomendowane opracowanie 
dokumentu, który daje większe 
możliwości podjęcia działań 
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rewitalizacyjnych na terenie gminy 
oraz uzyskanie większego wsparcia w 
ograniczaniu problemów 
przestrzennych, gospodarczych i 
społecznych. 

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

Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy na lata 2019-2024 
Uchwała Nr 89/2019 z dnia 
25.04.2019 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy na lata 2019-2024 

Dokument aktualny, zgodny z 
celami strategii. Jego aktualizacja 
nastąpi w czasie wdrażania 
strategii. 

Gminny program 
wspierania 
rodziny 

Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 
2021 – 2024 
UCHWAŁA NR XXIX/337/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z 
dnia 25 marca 2021 r. 

Dokument aktualny, zgodny z 
celami strategii. Jego aktualizacja 
nastąpi w czasie wdrażania 
strategii. 

ROZWÓJ SPOŁECZNY 

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

Uchwała Nr XXXIX/435/2021 

Rady Miejskiej w Kietrzu z 

dnia 23-11-2021 w sprawie 

przyjęcia Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Kietrz 

z organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami 

prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 

2022 

Program przyjmowany uchwałą 
każdego roku. Rekomendowane 
ujęcie planowanych obszarów 
współpracy finansowej 
i niefinansowej zgodnie 
z założeniami strategii, zwłaszcza, 
że podmioty wskazane w Ustawie o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie są 
współrealizatorami strategii. 

Programy odnowy 
miejscowości 

Dla sołectw Gminy Kietrz 
zostały opracowane plany 
odnowy miejscowości, które 
zostały przyjęte odpowiednimi 
uchwałami. 

WOJNOWICE, CHRUŚCIELÓW: plany 
aktualne, zgodne z założeniami 
strategii. 
PILSZCZ: rekomenduje się 
zaktualizowanie dokumentu w celu 
uzgodnienia zakładanych celów z 
celami Strategii (2022 r.) 
NASIEDLE: w trakcie realizacji 
strategii rekomenduje się 
aktualizację dokumentu (2026 r.) 
DZIERŻYSŁAW: w trakcie realizacji 
strategii rekomenduje się 
aktualizację dokumentu (2025 r.) 
ŚCIBORZYCE WIELKIE: w trakcie 
realizacji strategii rekomenduje się 
aktualizację dokumentu (2023 r.) 
LUDMIERZYCE, ROGOŻANY, 
LUBOTYŃ, ROZUMICE, KOZŁÓWKI: 
plan nieaktualny, rekomenduje się 
opracowanie nowego dokumentu 
(2022 r.) 
NOWA CEREKWIA: plan nieaktualny, 
rekomenduje się opracowanie 
nowego dokumentu (2022 r.) oraz 
uzgodnienia zakładanych celów z 
celami Strategii. 

OŚWIATA 
Plan sieci 
publicznych szkół 
podstawowych 

UCHWAŁA NR XX/239/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z 
dnia 28 maja 2020 r. w 

Dokument aktualny, zgodny 
z celami strategii.  
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prowadzonych 
przez gminę 

sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół 
podstawowych oraz określenia 
granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych 
prowadzonych na terenie 
Gminy Kietrz, od dnia 1 
września 2020 r. 

ZARZĄDZANIE 
KRYZYSOWE 

Gminny plan 
zarządzania 
kryzysowego 

brak 

Rekomendowane opracowanie planu 
i jego aktualizacja w odniesieniu do 
zmieniających się warunków 
funkcjonowania (np. w odniesieniu 
do pandemii) 

FINANSE PUBLICZNE 
Wieloletnia 
prognoza 
finansowa  

Uchwała Nr XXXIX/430/2021 
Rady Miejskiej w Kietrzu z dn. 
23 listopada 2021 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 

Dokument aktualny, zgodny 
z zapisami strategii. 
Rekomendowana aktualizacja 
zgodnie z potrzebami. 
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8 SPÓJNOŚĆ STRATEGII ROZWOJU GMINY KIETRZ NA LATA 2021-2030 Z WYTYCZNYMI 

I ZAŁOŻENIAMI ZAWARTYMI W DOKUMENTACH WYŻSZEGO RZĘDU 
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030 jest spójna z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego i regionalnego: 

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

• Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 

• Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030” 

Na czas opracowania niniejszego dokumentu nie został przedstawiony projekt OSI Subregion Południowy, Partnerstwo Nyskie, w granicach którego leży Gmina 
Kietrz. Ten zapis należy zaktualizować w strategii po przedstawieniu przez Partnerstwo Nyskie co najmniej projektu dokumentu wyłożonego do konsultacji. 
 
W tabeli niżej prezentujemy zgodność celów operacyjnych Strategia Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030 z celami zawartymi ww. dokumentach. 
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1. FUNKCJONALNE OBSZARY, ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA I 
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2. INNOWACYJNA 
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I. Trwały wzrost 
gospodarczy 
oparty coraz 
silniej o wiedzę, 
dane 
i doskonałość 
organizacyjną. 

                   

II. Rozwój 
społecznie 
wrażliwy 
i terytorialnie 
zrównoważony. 

                   

III. Skuteczne 
państwo i 
instytucje służące 
wzrostowi oraz 
włączeniu 
społecznemu 
i gospodarczemu. 
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Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym 
1.1 Wzmacnianie 
szans 
rozwojowych 
obszarów 
słabszych 
gospodarczo. 

                   

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

                   

1.3 Przyspieszenie 
transformacji 
profilu 
gospodarczego 
Śląska. 

                   

1.4 
Przeciwdziałanie 
kryzysom na 
obszarach 
zdegradowanych. 
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1.5 Rozwój 
infrastruktury 
wspierającej 
dostarczanie usług 
publicznych 
i podnoszącej 
atrakcyjność 
inwestycyjną 
obszarów. 
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Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych 
2.1 Rozwój 
kapitału ludzkiego 
i społecznego. 

                   

2.2 Wspieranie 
przedsiębiorczości 
na szczeblu 
regionalnym 
i lokalnym. 

                   

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

                   

Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie 
3.1 Wzmacnianie 
potencjału 
administracji na 
rzecz zarządzania 
rozwojem. 

                   

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

                   

3.3 Poprawa 
organizacji 
świadczenia usług 
publicznych. 
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3.4 Efektywny 
i spójny system 
finansowania 
polityki 
regionalnej. 
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 Cel strategiczny 1: Człowiek i relacje – mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę 
Trwałe więzi 
społeczne 

                   

Wykwalifikowani 
mieszkańcy 

                   

Rozwinięte i 
dostępne usługi 

                   

Bezpieczny region                    

Cel strategiczny 2: Środowisko i rozwój – środowisko odporne na zmiany klimatyczne i sprzyjające rozwojowi 
Opolskie 
zeroemisyjne 

                   

Przyjazne 
środowisko i 
racjonalna 
gospodarka 
zasobami 

                   

Wysokie walory 
przyrodniczo-
krajobrazowe 

                   

Cel strategiczny 3: Silna gospodarka – gospodarka inteligentna wzmacniająca konkurencyjność regionu 
Gospodarka 
otwarta na 
współpracę 

                   

Silne branże                    
Region dostępny 
komunikacyjnie 

                   

Ceniona marka 
regionu 
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9 RAMY FINANSOWE I POTENCJALNE ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY KIETRZ 

NA LATA: 2021-2030 
 

Założone w Strategii działania stanowią możliwe do osiągnięcia cele, ale przyjęte ramy 

finansowe są uzależnione od ostatecznego zakresu przedmiotowego i horyzontu czasowego 

realizowanych przedsięwzięć, kondycji finansowej gminy, jej możliwości inwestycyjnych, w tym założeń 

długofalowej polityki finansowej i inwestycyjnej oraz uwarunkowań zewnętrznych. Gmina Kietrz jest 

beneficjentem wielu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych i uzyskanie takiego wsparcie w 

kolejnych latach jest niezbędne, aby przeprowadzić z sukcesem zaplanowane działania, a tym samym 

osiągnąć zakładane cele. Stąd też konieczność identyfikacji różnych źródeł finansowania Strategii oraz 

połączenie działań inwestycyjnych (interwencje w infrastrukturę) oraz nieinwestycyjnych (sposoby 

korzystania z tej infrastruktury). Wśród identyfikowanych potencjalnych źródeł finansowania są nie 

tylko środki publiczne, w tym środki zewnętrzne, ale też fundusze prywatne, które zostaną 

wprowadzone do działań ujętych w strategii w ramach partnerstw: publiczno-prywatnych lub 

publiczno-społecznych. Środki pochodzące z budżetu gminy będą zapewniały niezbędne 

współfinansowanie projektów w ramach programów operacyjnych i innych finansowanych ze źródeł 

krajowych i międzynarodowych, w tym z partnerstw tworzonych z innymi samorządami. 

Przyjmujemy szacowane wyceny realizacji planowanych działań, przyjmując na podstawie 

innych podobnych realizacji (prowadzonych przez Gminę Kietrz oraz inne samorządy) koszt działań tzw. 

bagatelnych do kwoty 130 000 zł, koszt inne – zgodnie z uzyskanymi danymi oraz koszty, które zostały 

ustalone na podstawie istniejącej dokumentacji. 

Zakładamy potencjalne źródła finansowania: 

• środki własne gminy, 

• środki budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego: powiatu i województwa, 

• środki pochodzące z budżetu państwa,  

• środki funduszy celowych,  

• fundusze europejskie dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Inicjatyw Wspólnotowych oraz 
Wspólnej Polityki Rolnej, 

• fundusze w ramach Krajowego Planu Odbudowy, 

• fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (mechanizm norweski), 

• środki sektora prywatnego 

• partnerstwa publiczno-prywatne oraz partnerstwa publiczno-społeczne 

• kredyty bankowe, pożyczki i  inne instrumenty finansowe. 
 

Wyjaśnienia do tabeli.  

Działania realizowane w ramach strategii od podstaw, kwoty oszacowane, przybliżone. 

 
Działania realizowane w ramach strategii na podstawie podpisanych umów, 
kwoty wskazane na podstawie istniejącej dokumentacji lub porównań. 
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CEL NAZWA PLANOWANE ZADANIA 
INWESTYCYJNE 

PLANOWANE DZIAŁANIA 
NIEINWESTYCYJNE 

SZACOWANY 
KOSZT (PLN) 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

LATA 
REALIZACJI 

1.1 Dostępne mieszkania. Budowa obiektu przy ul. Okrzei w Kietrzu 
 
 

 18 000 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego (Rządowego 
Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa) 

2022-2030 

Budowa obiektu między ul. Matejki i 
Wojska Polskiego w Kietrzu 

 18 000 000,00 2023-2030 

Termomodernizacja, remont i budowa 
instalacji gazowych centralnego 
ogrzewania oraz zagospodarowanie terenu 
w budynku wielorodzinnym. 

 1 080 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Program „Polski Ład” 
 

2022-2024 

 Inwentaryzacja zasobów, które będą 
mogły zostać udostępnione do 
samodzielnych remontów w ramach 
programu. 
 
Opracowanie i wdrożenie programu. 

12 000,00 Budżet Gminy Kietrz 2023-2024 

1.2 Bezpieczne drogi 
i rozwiązania komunikacyjne 
chroniące środowisko. 

Przebudowa drogi 416: Kietrz – granica 
województwa (zadanie połączone z 
budową kanalizacji realizowaną przez 
Gminę Kietrz). 

 27 585 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Budżet województwa 
opolskiego 
Fundusze UE 

2022-2023 

Budowa drogi przy ul. Zielonej w Kietrzu  2 280 000,00 Budżet Gminy Kietrz 2022-2023 

Remont odcinka ulicy Krasickiego w 
Pilszczu będącej drogą publiczną 
gminną nr 108832 O” 

 297 431,00 Budżet Gminy Kietrz 
Program „Polski Ład” 
 

2022 

Zagospodarowanie terenów zielonych. 
Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy 
ul. Kościuszki w Kietrzu 

 678 536,00 Budżet Gminy Kietrz 
Program „Polski Ład” 
 

2022 

Poprawa jakości dróg gminnych: budowa, 
przebudowa, modernizacja. 
 
Współfinansowanie poprawy jakości dróg 
powiatowych: budowa, przebudowa, 
modernizacja. 
 
Współfinansowanie poprawy jakości dróg 
wojewódzkich: budowa, przebudowa, 
modernizacja. 

 11 000 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Budżet Powiatu 
Głubczyckiego 
Budżet województwa 
opolskiego (w tym drogi 
dojazdowe do gruntów 
rolnych) 
Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg  

2022-2030 
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Przebudowa chodników wraz z 
ograniczaniem barier architektonicznych. 
 
Budowa rond – bezpiecznych skrzyżowań, 
ograniczających niską emisję. 
 
Oświetlenie ulic z wykorzystaniem OZE. 

Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych i 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

1.3 Wysokiej jakości alternatywne 
układy komunikacyjne, w tym 
trasy i drogi rowerowe, 
ograniczające niską emisję. 

Opracowanie koncepcji budowy dróg 
rowerowych oraz ciągów pieszo-
rowerowych na terenie Gminy Kietrz. 
 
Budowa, przebudowa, modernizacja, 
remont dróg. 

Oznakowanie szlaków turystycznych 
zgodnie z istniejąca koncepcją. 

2 500 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Budżet Powiatu 
Głubczyckiego 
Budżet województwa 
opolskiego (w tym drogi 
dojazdowe do gruntów 
rolnych) 
Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg  
Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych i 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
EOG (mechanizm norweski) 

2023-2030 

1.4 Powierzchnia gminy objęta 
miejscowymi planami 
zagospodarowania 
przestrzennego 

 Podjęcie uchwał o opracowaniu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla miejscowości: 
Nowa Cerekwia 

130 000,00 Budżet Gminy Kietrz 2023-2026 

1.5 Dobra jakość powietrza Montaż stacji pomiarowych w mieście 
i pozostałych miejscowościach Gminy 
Kietrz. 
 

Dofinansowanie wymiany tradycyjnych 
źródeł ciepła z budżetu gminy. 
Udział w programach rządowych. 
Działania i kampanie edukacyjne. 

130 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Fundusze ochrony 
środowiska 
Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych i 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
EOG (mechanizm norweski) 

2023-2030 

1.6 Gospodarka wodno-ściekowa 
odpowiadająca standardom 
i oczekiwaniom mieszkańców. 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu 
(zadanie połączone z inwestycją 
przebudowy DW 416) 

 3 608 000,00 Budżet Gminy Kietrz 2022-2030 
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Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompownią ścieków na terenie Gminy 
Kietrz – Krotoszyn (wieś Dzierżysław) 

 677 990,00 Budżet Gminy Kietrz 
Program „Polski Ład” 
 

 

Budowa oczyszczalni w Kietrzu  12 000 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Budżet spółki HYDROKAN 
Fundusze ochrony 
środowiska 
Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych i 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

2023-2025 

Modernizacja, przebudowa i budowa sieci 
wodociągowej na terenie Gminy Kietrz 

 770 000,00 2022-2025 

Modernizacja stacji uzdatniania wody   670 000,00 

 Dofinansowania do budowy 
indywidualnych oczyszczalni ścieków. 

225 000,00 Budżet Gminy Kietrz 2022-2030 

 Opracowanie koncepcji budowy 
lokalnych oczyszczalni ścieków. 

130 000,00 Budżet Gminy Kietrz 2024-2026 

1.7 Nowa Cerekwia oraz Pilszcz 
miejscowościami 
przejmujących nowe 
funkcjonalności: ekologicznego 
rolnictwa oraz turystyki. 

 Opracowanie strategii smart village dla 
obu miejscowości. 

20 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

2023-2024 

Rewitalizacja centrum Nowej Cerekwi pod 
kątem prowadzenia nowoczesnych form 
agro-targów, wystaw, oraz wydarzeń, 
promujących rolnictwo. 

 3 000 000,00 Budżet Gminy Kietrz  
Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych i 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
EOG (mechanizm norweski) 

2027-2029 

Utworzenie punktu informacji turystycznej 
oraz schroniska oraz miejsca biwakowego 
i kempingowego w Pilszczu. 

 1 000 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych i 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
Programy: FIO, NIW. 
Partnerstwa publiczno-
społeczne 

2027-2029 
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Partnerstwa prywatno-
społeczne. 
EOG (mechanizm norweski) 

1.8 Miejsca odpoczynku na 
wszystkich trasach rowerowych 
Gminy Kietrz. 

Przestrzeń publiczna, wyposażona w 
nośniki informacji, miejsca 
zagospodarowania odpadów, siedziska, 
zadaszenia, miejsca do spożywania 
posiłków. 

 560 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych i 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

2023-2030 

1.9 Nowoczesna infrastruktura 
cyfrowa w każdym przedszkolu 
i szkole. 

Zakup wysokiej klasy wyposażenia: 
projektory multimedialne, nagłośnienie, 
interaktywne tablice manipulacyjne, 
tablety, zestawy do prowadzenia zajęć z 
robotyki, wdrożenie platform 
programistycznych, komputery, drukarki 
3D. 
Wykorzystanie zakupionej infrastruktury 
(wyposażenia) w celu tworzenia 
innowacyjnych rozwiązań w ramach 
„Laboratoriów Przyszłości”. 

Wdrożenie innowacyjnych w skali kraju 
projektów edukacyjnych, 
wykorzystujących nowe technologie 
i nowe media. 
 

1 000 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Program rządowy 
„Laboratoria Przyszłości” 
Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych i 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 
Budżety organizacji 
społecznych oraz 
pozyskiwane przez nich 
dotacje ze środków FIO, 
PROO oraz innych. 
EOG (mechanizm norweski) 

2023-2030 

1.10 System opieki i wsparcia 
seniorów podnosi standard 
życia seniorów Gminy Kietrz. 

 Utworzenie zintegrowanego cyfrowego 
systemu informacji o zdrowiu 
seniorów, potrzebach socjalnych, 
potrzebach uczestnictwa w życiu 
społecznym, w kulturze i rekreacji. 

130 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Fundusze ochrony 
środowiska 
Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych i 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
EOG (mechanizm norweski) 

2024-2026 

Stworzenie warunków do otwarcia 
prywatnych gabinetów specjalistycznych 
oraz przestrzeni aktywności fizycznej 
i intelektualnej. 

 400 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Fundusze ochrony 
środowiska 
Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 

2025-2030 
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operacyjne w ramach 
funduszy unijnych 

Budowa/modernizacja domu na potrzeby 
realizacji cohausingu osób starszych 
i samotnych. 

 8 000 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Fundusze ochrony 
środowiska 
Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych 
EOG (mechanizm norweski) 

2027-2030 

2.1 Potencjał stref utworzonych 
pod nazwą Kietrz Aktywny 
Gospodarczo (KAG). 

 Opracowanie inwentaryzacji zasobów 
nieruchomości komunalnych 
wyznaczonych zgodnie z MPZP dla 
miasta Kietrz na tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, 
w tym instalacji fotowoltaicznych o 
mocy przekraczającej 100kW, obiektów 
usługowych handlowych. 
 
Przygotowanie we współpracy z 
właścicielami danych istotnych dla 
inwestorów. 
 
Przeprowadzenie akcji promocyjno-
informacyjnych o terenach KAG. 
 
Wprowadzanie zmian w MPZP w 
odniesieniu do potrzeb wynikających z 
KAG. 
 
Opracowanie gminnego programu 
rewitalizacji. 

130 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Wsparcie w ramach 
gminnego programu 
rewitalizacji 
Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych i 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
Budżet ministra właściwego 
ds. polityki regionalnej 

2024-2026 

2.2 Inkubator Aktywności 
Społeczno-Gospodarczej 
miejscem współpracy 
z partnerami społecznymi 
i gospodarczymi. 

 Utworzenie w ramach Centrum Kultury 
i Sportu Inkubatora Aktywności 
Społeczno-Gospodarczej jako miejsca 
inspirującego, koordynującego 
i wspierającego jako lokalna instytucja 
otoczenia biznesu działania 
powstających i istniejących 
przedsiębiorstw oraz organizacji 
społecznych i tworzenia partnerstw 

130 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
(otwarte konkursy ofert) 
Programy Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych i 

2023-2025 
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publiczno-prywatnych oraz publiczno-
społecznych 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
Partnerstwa publiczno-
społeczne 
Budżety organizacji 
społecznych oraz 
pozyskiwane przez nich 
dotacje ze środków FIO, 
PROO oraz innych. 

2.3 Przedsiębiorstwa silver 
economy elementem 
kietrzańskiej gospodarki 

 Tworzenie zachęt wspierających rozwój 
oraz powstawanie podmiotów 
gospodarczych, których celem jest 
dostarczanie dóbr (produktów i usług) 
seniorom oraz włączanie ich do 
aktywnej działalności społecznej lub 
gospodarczej 

130 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
(otwarte konkursy ofert) 
Zlecanie zadań publicznych 
przez powiat, 
województwo, 
ministerstwa. 
Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych i 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
Partnerstwa publiczno-
społeczne 
Budżety organizacji 
społecznych oraz 
pozyskiwane przez nich 
dotacje ze środków FIO, 
PROO oraz innych. 

2024-2030 

2.4 Innowacyjny program 
wspierania startupów na rzecz 
poprawy jakości życia w Gminie 
Kietrz. 

 Utworzenie programu, którego 
efektem będzie doświadczenie 
współpracy z innowacyjną firmą 
technologiczną w celu rozwiązania 
problemów związanych np. z ochroną 
środowiska, transformacja cyfrowa, e-
usługi dla mieszkańców lub 
zaspokojenia istniejących potrzeb. 

240 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Programy operacyjne 
EOG (mechanizm norweski) 

2024-2030 

2.5 Wydarzenia o charakterze agro-
kulturalnym organizowane 
w przestrzeni targowo-
wystawienniczej w Nowej 
Cerekwi. 

 Organizacja wydarzeń o charakterze 
ponadlokalnym w nowoczesnej formie 
agro-targów, wystaw, wydarzeń, 
promujących rolnictwo. 

130 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
(otwarte konkursy ofert) 
Programy Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

2029-2030 
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Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych i 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
Partnerstwa publiczno-
społeczne 
Budżety organizacji 
społecznych oraz 
pozyskiwane przez nich 
dotacje ze środków FIO, 
PROO oraz innych. 

3.1 Utworzenie nowoczesnego, 
cyfrowego muzeum związanego 
z tradycyjnym dla Kietrza 
przemysłem włókienniczym. 

 Stworzenie cyfrowego muzeum 
w oparciu o najnowsze technologie 
(aplikacja prezentująca muzeum 
istniejące wirtualnie) 

130 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Programy Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych 
i Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

2025-2026 

3.2 Rewitalizacja peryferyjnych 
obszarów miasta 
o wyjątkowym charakterze 
dziedzictwa kulturowego, w 
tym architektury i ich 
gospodarcze wykorzystanie 
w rozwoju ruchu turystycznego 
w Kietrzu. 

Rewitalizacja miasta (obszar poza centrum) 
zgodnie z programem rewitalizacji gminy. 
 

 BD Budżet Gminy Kietrz 
(otwarte konkursy ofert) 
Programy Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
Krajowy Plan Odbudowy 
oraz dedykowane programy 
operacyjne w ramach 
funduszy unijnych i 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
Partnerstwa publiczno-
społeczne 
Budżety organizacji 
społecznych oraz 
pozyskiwane przez nich 
dotacje ze środków FIO, 
PROO oraz innych. 

2027-2030 

 Wdrożenie systemu cyfrowego 
informowania o ofercie turystycznej, w 
tym o mieście Kietrz połączonego z 
systemem informacji turystycznej. 
 
System informacji turystycznej 
obejmuje dostęp do następujących 
danych: miejsca ujęte na mapie 
turystycznej gminy oznakowane 
kodami QR, mapę przestrzenną, 
aktualizację danych, obecność w 
Internecie. 
 
Opracowanie historycznej gry miejskiej 
(tzw. gry samoobsługowej) 
 

240 000,00 2028-2030 
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Wyznaczenie tras wycieczkowych oraz 
stworzenie warunków dla pracy 
przewodników turystycznych i ich 
promocja. 

3.3 Gmina Kietrz miejscem 
cyklicznych wydarzeń 
o charakterze ponadlokalnym 

 Organizacja imprez o charakterze 
ponadlokalnym w celu integracji 
środowisk (organizacji społecznych, 
samorządu, przedsiębiorców, rolników), 
promocji Gminy Kietrz poza jej 
granicami, a tym samym budowanie 
spójnej marki „Gmina Kietrz”. 

240 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
Partnerstwa publiczno-
społeczne 
Budżety organizacji 
społecznych oraz 
pozyskiwane przez nich 
dotacje ze środków FIO, 
PROO oraz innych. 
Przedsiębiorcy 

2022-2030 

3.4 Nowoczesne zarządzanie 
publiczne, służące wzrostowi 
społecznemu i gospodarczemu. 

 Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Kietrzu 
oraz jednostek organizacyjnych gminy. 
 
Stworzenie nowoczesnych narzędzi 
komunikacji z mieszkańcami (aplikacje 
teleinformatyczne). 
 
Podnoszenie kwalifikacji cyfrowych 
oraz z zakresu budowania partnerstw 
urzędników oraz pracowników 
jednostek organizacyjnych gminy. 

1 200 000,00 Budżet Gminy Kietrz 
 
Programy operacyjne 
w ramach funduszy 
unijnych i Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
 

2022-2030 
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10 MECHANIZMY I INSTRUMENTY REALIZACJI STRATEGII 
 

Projekty i zadania w ramach Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata: 2021-2030 będą 
realizowane w różnych okresach czasowych: od działań określonych w budżecie na określony rok, przez 
zadania przewidziane na więcej niż rok oraz przedsięwzięcia wdrażane w sposób ciągły, przez cały czas 
obowiązywania Strategii.  

 
Wykorzystane zostaną różne mechanizmy wdrażania strategii, w tym w ramach partnerstw: 

Subregion Południowy „Partnerstwo Nyskie”, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z o.o. 
„Opolskie Południe”, Euroregion Silesia, Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. 
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030 będzie wdrażana przy wykorzystaniu określonych 
i zróżnicowanych instrumentów:  
 

• finansowych: uchwały budżetowe Rady Miejskiej w Kietrzu, wieloletnia prognoza finansowa, 
projekty realizowane z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych oraz wdrażanych na 
podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także systemów 
wsparcia adresowanego do mieszkańców, w tym przedsiębiorców; 

• prawnych – uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu, zarządzania Burmistrz Kietrza, akty prawa 
miejscowego, decyzje administracyjne, umowy, kontrakty i porozumienia pomiędzy gminą 
i innymi samorządami, administracją państwową, parterami społecznymi i gospodarczymi, 
w tym partnerstwa publiczno-prywatne oraz partnerstwa publiczno-społeczne; 

• wdrożeniowych – ukierunkowane programy i plany branżowe o charakterze specjalistycznym; 

• projektowych – inicjowanie, zarządzanie lub współudział w projektach nie ujętych w strategii, 
ale wpływających na osiągnięcie zakładanych w dokumencie celów; 

• planowania przestrzennego - udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym, przez 
włączenie ich w procedury opracowania i zmian miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego;  

• zarządzania publicznego – w ramach wdrażania przyjaznych form zarządzania w administracji 
publicznej (Urząd Miejski w Kietrzu, jednostki organizacyjne gminy), cyfryzacja działań 
administracji publicznej, podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji; 

• kontrolnych – zgodnie z przyjętymi regulaminami oraz dokumentami; 

• społecznych – wprowadzanie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, 
konsultowanie podejmowanych działań, tworzenie i rozwijanie odpowiednich kanałów 
dystrybucji informacji, budowanie sieci komunikacji między podmiotami – realizatorami 
strategii oraz mieszkańcami Gminy Kietrz. 
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11 REALIZACJA, MONITOROWANIE, EWALUACJA 
 

11.1 REALIZACJA STRATEGII 

 
Realizacja założeń strategii, to nie obowiązek administracji, ale całej wspólnoty, która 

zamieszkuje obszar gminy Kietrz. Oczywiście, można założyć, że realizatorami o najwyższych 
kompetencjach (wiedzy i umiejętnościach) są pracownicy Urzędu Miejskiego w Kietrzu, jednostek 
organizacyjnych oraz radni. Osiągnięcie założonych celów nie będzie jednak zależeć tylko od nich, 
niezbędne jest zatem przygotowanie pozostałych podmiotów życia społecznego do wdrażania 
i monitorowania tego dokumentu. W ramach prac przygotowawczych do realizacji założeń 
strategicznych należy zatem przewidzieć konsultacje i warsztaty oraz konferencje i seminaria 
o charakterze lokalnym adresowane do podmiotów z terenu gminy. Administracja samorządowa będzie 
odpowiedzialna za sieciowanie podmiotów, zarządzania logistycznego, działań promocyjnych oraz 
informacyjnych. Wspierać w tych działaniach będzie inkubator społeczno-gospodarczy. 
W każdym społeczeństwie istnieją trzy grupy podmiotów: 
- podmioty o charakterze publicznym (dostarczające dobra publiczne) – nazywane sektorem pierwszym 
- podmioty o charakterze prywatnym (dostarczające dobra komercyjne), podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą – nazywane sektorem drugim 
- podmioty o charakterze prywatnym (dostarczające dobra publiczne) czyli organizacje pozarządowe – 
nazywane sektorem trzecim. 

Funkcjonowanie lokalnej gospodarki w największym stopniu związane jest z sektorem drugim. 
Włączenie sektora prywatnego w lokalny rozwój gospodarczy może mieć charakter programowej 
współpracy opartej na partnerstwie publiczno-prywatnym. Należy pamiętać, że firmy prywatne 
angażują się w rozwój gospodarczy poprzez swoją aktywność tam, gdzie istnieją warunki umożliwiające 
im uzyskanie zwrotu zaangażowanego kapitału. 

Na poziomie lokalnym dużego znaczenia nabiera partnerstwo sektorów: publicznego, 
prywatnego i pozarządowego. Na takim poziomie zakłada się rozwój endogeniczny, czyli rozwój 
opierający się o własne zasoby. By było możliwe właściwe ich wykorzystanie samorząd lokalny 
przyjmuje na siebie obowiązek podejmowania działań związanych z wsparciem powstawania nowych 
przedsiębiorstw i wspomaganiem już istniejących, organizowaniem instytucji zajmujących się 
stymulowaniem rozwoju, udzielaniem pomocy w uzyskiwaniu kapitału, przepływie rozwiązań 
nowatorskich, wiedzy i umiejętności, współdziałaniu z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie 
rozpoznawania rynków zbytu. 
                Aby taka współpraca przyniosła realne efekty musi powstać platforma współpracy i wymiany 
idei, doświadczeń i dobrych praktyk. Wymiany informacji, analizowanie potrzeb rynku, ocena 
realizowanych działań, których beneficjentami są przedstawiciele drugiego i trzeciego sektora to 
podstawa działalności pewnego forum. Narzędziem promocji i informacji o jednoczesnym działaniu 
konsultacyjnym byłoby powołanie Forum Społeczno-Gospodarczego – zespołu, w skład którego 
wchodziliby przedstawiciele administracji samorządowej i jednostek organizacyjnych gminy, organizacji 
pozarządowych oraz przedsiębiorców. Zespół taki mógłby jednocześnie monitorować osiąganie 
wskaźników strategicznych oraz – w razie potrzeby – reagować na zmiany zachodzące w subregionie, 
wprowadzając zmiany do niniejszej strategii.  

Forum powinno mieć charakter otwartych debat organizowanych nie rzadziej niż raz na 
kwartał. Debaty powinny być poświęcone jednemu wiodącemu tematowi, który zostanie wybrany na 
podstawie sugestii i opinii zgłaszanych przez instytucje i organizacje. W spotkaniach powinni 
uczestniczyć eksperci danego tematu.  
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11.2 MONITOROWANIE STRATEGII 

 
 Podstawowym celem monitoringu jest umożliwienie sprawnego projektami, które w niniejszej 
strategii zapisane są w formie celów operacyjnych. Umożliwia to właściwą koordynację poszczególnych 
zadań i ocenę postępu ich realizacji oraz skuteczności ich wdrażania. W sytuacji idealnej, do której będą 
dążyć koordynatorzy strategii, monitoring będzie dzielił się na monitoring rzeczowy, który wykaże, czy 
założone w programie wskaźniki zostały uzyskane i czy odstępstwa od wytycznych wpływają na stopień 
osiągnięcia celów operacyjnych, a co za tym idzie operacyjnych. Drugi obszar poddany monitoringowi 
to wskaźniki finansowe. Ze względu na specyficzną działalność, jaką jest funkcjonowanie jednostki 
samorządu terytorialnego wskaźniki finansowe mogą być oceniane jedynie w odniesieniu do wydatków 
przeznaczonych w budżecie na realizację projektów (osiąganie celów operacyjnych). Bez szczegółowych 
wiarygodnych badań trudno byłoby stwierdzić, jaki wpływ na pobudzenie lokalnej gospodarki i wzrost 
dochodowości istniejących i powstających firm ma realizacja niniejszego programu. W przypadku 
strategii najbardziej interesujące będą dla nas wskaźniki rzeczowe – ilościowe.  
                Koordynatorzy programu będą zobowiązani do kwartalnego monitorowania wskaźników 
przypisanych do celów operacyjnych i działań. Po zaplanowaniu projektu, który związany jest 
z konkretnym celem operacyjnym, rozpoczyna się najważniejsza część – jego wdrażanie. Bardzo rzadko 
zdarza się, by realizacja projektu przebiegała dokładnie według planu. W rzeczywistości często okazuje 
się, że wdrażanie projektu idzie w kierunku lub nabiera tempa w sposób, którego zupełnie nie 
przewidziano na etapie planowania. Zarządzający projektem mają w takim przypadku do wykonania 
ważne i trudne zadanie polegające na zapewnieniu wystarczającej kontroli nad realizacją projektu, tak 
aby zapewnić, by jego realizacja przebiegała w kierunku osiągnięcia celów. Dokonuje się tego poprzez 
monitorowanie projektu, które można zdefiniować jako systematyczne i ciągłe zbieranie, analizę 
i wykorzystanie informacji dla kontroli zarządzania i podejmowania decyzji. Monitorowanie projektu 
stanowi integralną część codziennego zarządzania. Jego celem jest dostarczenie informacji, na 
podstawie których zarządzający mogą zidentyfikować i rozwiązać problemy związane z wdrażaniem, 
ocenić postęp w stosunku do pierwotnych planów.  
Cechy monitorowania wdrażania: 
- jest to systematyczne działanie w ramach zarządzania 
- osiągany postęp jest porównywany do planu w celu wskazania na konieczne działania naprawcze  
- ma miejsce na wszystkich poziomach zarządzania  
 - wykorzystuje zarówno formalne raportowanie jak i komunikaty nieformalne  
 - skupia się na zasobach, działaniach i wynikach w ramach matrycy logicznej 
  

11.3 EWALUACJA STRATEGII 

Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena strategii, tj. jego założeń, procesu realizacji 
i rezultatów pod względem stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności 
podjętych w jego ramach działań. Powinna dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji o obiekcie 
badania wspierając w ten sposób proces decyzyjny oraz współdziałanie wszystkich partnerów 
zaangażowanych w realizację programu. Podczas przeprowadzania ewaluacji powinniśmy dowiedzieć 
się, jak program jest oceniany przez poszczególne osoby lub grupy osób, będących beneficjentami 
strategii. 
Etapy projektowania ewaluacji 
Definiowanie przedmiotu ewaluacji (przedmiot, kwestia, czas) 
Sformułowanie kluczowych pytań badawczych – ogólne pytania, które sami sobie zadajemy Określenie 
kryteriów ewaluacji – według przyjętych standardów (np. zgodne z formalnymi założeniami badanego 
projektu) 
Dobór metod badawczych 
Określenie próby badawczej (biorąc pod uwagę pieniądze i czas) 
Zbieranie danych 
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Określenie formy prezentacji danych (raportu) (kto otrzyma raport?) 
                W fazie ewaluacji instytucja finansująca projekt ocenia go po to, by stwierdzić co zostało 
osiągnięte i wyciągnąć wnioski. Celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć projektu w stosunku do 
planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji projektu do poprawy 
schematu przyszłych projektów i programów. Przy dokonywaniu ewaluacji korzysta się z rutynowych 
raportów przygotowanych w trakcie wdrażania projektu, ewaluacja może także obejmować dodatkowe 
badania za pomocą monitorowania zewnętrznego lub specjalnie powołanych misji.  
Ewaluacja - cechy:  
- jest oceną sukcesu projektu  
- w ramach ewaluacji dokonuje się oceny odpowiedniości, skuteczności, efektywności, wpływu 
i trwałości projektu w stosunku do jego określonych celów  
- koncentruje się bardziej na stosunku wyników do celu i celu do celów ogólnych  
- sprawdza spójność planowania w ramach projektu  
- sprawdza wpływ ważnych założeń  
- oparta jest na podstawowych zasadach: bezstronności, niezależności i wiarygodności  
 

 

 


