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Przedmiotowa Strategia jest podstawowym  
i najważniejszym dokumentem strategicznym, 
przedstawiającym długookresowe założenia 
związane z rozwojem powiatu strzeleckiego. 
Jest ona podstawą do właściwego zarządzania 
powiatem. U podstaw jej powstania stoi 
konieczność racjonalizacji i systematyzacji 
zakładanej polityki rozwojowej – określenie 
wizji, misji, celów oraz głównych kierunków 
działań zmierzających do ich osiągnięcia. 
Zostały one wskazane na podstawie diagnozy 
sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu 
strzeleckiego, a także identyfikacji jego 
potencjałów oraz problemów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRESZCZENIE 
 

 
 

 
3 

7 

  



Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030  
 

 

 
4 

  



STRESZCZENIE 
 

 
 

 
5 

Czy powiat strzelecki jest dobrym miejscem do życia? 

Odpowiedzi dorosłych  

 
Źródło: opracowanie własne, n=321 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi młodzieży  

 
Źródło: opracowanie własne, n=97 
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Wymiary założeń strategicznych  

1 Wymiar partycypacyjny 

 

Założenia planistyczne zostały opracowane w formule uspołecznionej. Ich 
ostateczne brzmienie jest wynikiem zredagowania, natomiast treść, wymowa i 
kontekst zostały opracowane przede wszystkim na bazie wyników 
przeprowadzonego badania ankietowego 

.  

2 Wymiar formalny 

 

Zapisy strategiczne zostały opracowane zgodnie z wytycznymi i dobrymi 
praktykami w zakresie formułowania wizji, celów strategicznych czy 
operacyjnych. Ich zakres tematyczny pokrywa się dziedzinowo z obszarami 
wsparcia, wynikającymi z przepisów prawa określających funkcjonowanie 
samorządu powiatowego. 

 

3 Wymiar strukturalny 

 

Sformułowana sieć celów bazuje na konkretnych obszarach. Ponadto została 
ona uzupełniona zarysowaniem kontekstu oraz konkretną wizją zmiany, którą 
strategia ma realizować i współtworzyć. 

 

4 Wymiar logiczny 

 

Zaproponowane założenia rozwojowe stanowią logiczne kontinuum  
w kontekście całości prac diagnostycznych i badawczych, które identyfikowały 
problemy, a następnie potencjały. Sformułowane zapisy planistyczne mają 
rozwiązać konkretne obiektywne problemy (zjawiska lub procesy), przy 
efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów endogenicznych. 
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Misja i wizja  

Misja powiatu strzeleckiego  

Według jakich zasad i wartości chcemy zorganizować i wdrażać przygotowany plan rozwoju  
w powiecie strzeleckim? 

 

Dbałość o dobrostan wszystkich zamieszkujących Powiat 
Strzelecki oraz działanie na rzecz wzmocnienia spójności  

i integracji obszaru szczególnie w ramach funkcji i czynników 
rozwojowych o znaczeniu ponadlokalnym. 

 

Wizja powiatu strzeleckiego  

Jak docelowo wyobrażamy sobie funkcjonowanie i rzeczywisty obraz powiatu strzeleckiego  
w perspektywie najbliższych dziesięciu lat? 

 

W roku 2030 powiat strzelecki to bardzo atrakcyjny obszar zamieszkania, 
wypoczynku, pracy, akumulowania kapitału ludzkiego i społecznego oraz 

prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach rozwijającej się 
gospodarki, przy efektywnym korzystaniu z posiadanych zasobów.  

Powiat Strzelecki i społeczność lokalna rozwijają się z poszanowaniem dóbr 
naturalnych oraz zasobów dziedzictwa historycznego, ze szczególną rolą 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.  
Powiat strzelecki jest zintegrowany przestrzennie, spójność komunikacyjna  
i dostępność komunikacyjna zasadniczo wzrosły, dzięki czemu ograniczone 

zostało zjawisko wykluczenia komunikacyjnego.  
Swoją infrastrukturą techniczną i społeczną, jej wysoką dostępnością  

i standardami, powiat strzelecki zaspokaja potrzeby na poziomie 
ponadlokalnym i równocześnie pozwala na świadczenie wyspecjalizowanych 

usług na zewnątrz. 
Usługi publiczne, szczególnie te edukacyjne i zdrowotne, charakteryzują się 

dobrą, wzrastającą dostępnością i wysoką jakością. Również obsługa 
administracyjna mieszkańców jest dobrze odbierana, dzięki czemu powiat 

strzelecki jest postrzegany jako przyjazne i bezpieczne miejsce do życia.  
Powiat strzelecki aktywnie wzmacnia i rozwija potencjał społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez budowanie partnerstw, outsourcing usług 
publicznych, wspieranie działań kulturotwórczych i ukierunkowanych na 
tożsamość lokalną oraz budowanie zaufania do instytucji publicznych.  

Aktywnie wykorzystujemy posiadane zasoby, chronimy je i udostępniamy, 
czego wyrazem jest zwiększony ruch turystyczny w ramach turystyki 

dziedzictwa, jak również wypoczynku weekendowego, skierowanego do osób 
przyjezdnych i tych zamieszkujących powiat strzelecki. 
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Obszary planowania strategicznego 

Zaprezentowane na poniższym schemacie domeny strategiczne są kompletne. Co szczególnie istotne, 

odnoszą się one do kluczowych zadań samorządu powiatowego oraz oczekiwań zgłaszanych przez 

mieszkańców. Infrastruktura odnosi się do spójności przestrzennej i terytorialnej Powiatu 

Strzeleckiego oraz jego atrakcyjności gospodarczej. Usługi publiczne to katalog zadań związanych 

z edukacją, wsparciem rodziny, kulturą czy ochroną zdrowia, które budują markę i atrakcyjność 

osiedleńczą powiatu strzeleckiego. Natomiast trzecia z domen wprost odnosi się do kapitału 

ludzkiego i społecznego, kluczowych zasobów rozwoju obok klasycznie wskazywanych: pracy, 

ziemi i kapitału finansowego.  
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Cele strategiczne i operacyjne  

Infrastruktura Usługi publiczne Wspólnota i tożsamość 

Cel 
strategiczny  

1.  

Budowanie atrakcyjności 
inwestycyjnej obszaru w oparciu 
o nowoczesną infrastrukturę  
i ochronę środowiska 
naturalnego 

Cel 
strategiczny 2.  

Poprawa dostępności oraz 
podniesienie jakości 
świadczonych przez powiat 
strzelecki usług publicznych 

Cel 
strategiczny 3.  

Tworzenie aktywnego 
i zintegrowanego społeczeństwa 
obywatelskiego 

Cel operacyjny 
1.1  

Wzmocnienie konkurencyjności 
powiatu i tworzenie 
sprzyjających warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości. 

Cel operacyjny 
2.1 

Rozwijanie systemu szkolnictwa 
Cel operacyjny  

3.1  

Stymulowanie wspólnoty 
mieszkańców poprzez wspieranie 
inicjatyw i podmiotów 
społeczeństwa obywatelskiego 

Cel operacyjny 
1.2  

Atrakcyjna przestrzeń i rozwój 
infrastruktury technicznej 

Cel operacyjny 
2.2  

Przeciwdziałanie 
nierównościom społecznym 

Cel operacyjny  
3.2  

Budowanie tożsamości 
zamieszkujących obszar 
w oparciu o zwiększenie 
dostępności oferty kulturalnej 

Cel operacyjny 
1.3  

Przeciwdziałanie zmianom 
klimatu 

Cel operacyjny 
2.3  

Sprawny system usług 
zdrowotnych 

Cel operacyjny  
3.3  

Zwiększanie poziomu 
bezpieczeństwa na terenie 
powiatu strzeleckiego 

 
Cel operacyjny 

2.4  
Aktywizacja lokalnego rynku 
pracy 

Cel operacyjny  
3.4  

Dbałość o dziedzictwo 
historyczne i kulturowe Ziemi 
Strzeleckiej 

 
Cel operacyjny 

2.5  

Wzmocnienie jakości 
świadczonych usług 
administracyjnych 

  

 
Cel operacyjny 

2.6  

Ograniczanie wykluczenia 
komunikacyjnego poprzez 
rozwijanie systemu transportu 
publicznego 
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Priorytetowe zadania strategiczne  

 Tytuł zadania / przedsięwzięcia / projektu Miejsce realizacji, lokalizacja 

1 Remont instalacji wodnej i kanalizacji 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Strzelcach Opolskich 2 Adaptacja części pomieszczenia magazynowego na pracownię logistyki 

3 Wyłożenie kostką brukową chodnika wzdłuż parkingu w miejsce trylinki betonowej 

4 

Projekty drogowe 

Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – 
Grodzisko – Kadłub  

5 
Rozbudowa drogi powiatowej 2133 O ul. Kościuszki w Kolonowskiem na odcinku od DW 463 
do ul. Żeromskiego  

6 
Przebudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd na odcinku Jaryszów – Ujazd wraz 
z budową ścieżki rowerowej 

7 
Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku 
Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudowa drogowych obiektów 
inżynierskich  

8 
Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo-Rekreacyjno-Turystycznego Góra Św. Anny 
poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdzieszowice / 
Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice – Etap 1  

9 
Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny 
poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdzieszowice / 
Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice – Etap 3  

10 Rozbudowa drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko na odcinku Izbicko - Krośnica  

11 
Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych i rozwój powiatowej infrastruktury drogowej 
poprzez budowę chodników wraz z odwodnieniem, odnowę nawierzchni bitumicznych dróg 
oraz przebudowę obiektów mostowych w stanie przedawaryjnym  

12 
Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach 
Opolskich 

13 Utworzenie jednostki Centrum Usług Wspólnych Strzelce Opolskie 
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 Tytuł zadania / przedsięwzięcia / projektu Miejsce realizacji, lokalizacja 

14 Stworzenie stanowiska promującego Powiat Strzelecki 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich/ Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich 

15 Utworzenie interaktywnego - sensorycznego placu zabaw dla dzieci Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.  

16 Termomodernizacja ścian zabytkowego zamku Zawadzkie, ul. Czarna 

17 Termomodernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Pawilon 1980 Budynek DPS ul. Czarna 

18 Termomodernizacja budynków mieszkalnych DPS Zawadzkie Budynek DPS ul. Czarna 

19 
Uzupełnienie ubytków w elewacji, malowanie na zewnątrz i wewnątrz sali 
gimnastycznej 

Strzelce Op. ul. Krakowska 38 

20 
Budowa mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy 
zastępczej 

Powiat Strzelecki 

21 EkoSkwerek Teren zielony przylegający do parkingu za budynkiem Strzeleckiego Starostwa  

22 „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny” 
Projekt zlokalizowany jest w województwie opolskim, powiecie strzeleckim, Gminie Leśnica 
(sołectwo Góra Św. Anny) 

23 Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze Św. Anny SSM w Górze Św. Anny  

24 
Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą 
pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg CKZiU w Strzelcach Opolskich 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich,  
ul. Powstańców Śl. 3,  
47-100 Strzelce Opolskie 

25 
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie 

26 
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącego z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich 

Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego, ul. Krakowska 
38, 47-100 Strzelce Opolskie 

27 
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy 
w Strzelcach Opolskich 

Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a 

28 

Stworzenie sieci ścieżek rowerowych poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców 
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego wraz z możliwością promocji obiektów 
dziedzictwa kultury regionalnej Śląska Opolskiego, w tym kuchni regionu opolskiego 
"szlakiem kluski, rolady i modrej kapusty" 

 Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki 

29 
Inwentaryzacja wraz z rewitalizacją walorów przyrodniczych parku DPS Strzelce 
Opolskie filia Szymiszów przestrzeń publiczna zamieszkała przez seniorów i 
mieszkańców, ochrona krajobrazu  i przestrzeni 

 DPS Strzelce Opolskie, filia Szymiszów 

30 

Zrównoważony proekologiczny (zielony) transport publiczny w części obszaru 
funkcjonalnego, jako efekt zakupu i modernizacji taboru, w tym elektrycznego, w 
ramach działalności Związku „Jedź z Nami” wraz z modernizacją dworca 
przesiadkowego dla udogodnień podróży umożliwiającej mobilność pracowników 

 Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki 

31 
Fotowoltaika w budynkach publicznych Powiatu Strzeleckiego (między innymi szkoły, 
Starostwo, PCK) wraz ze stworzeniem inteligentnego systemu zarządzania dystrybucją - 

 Budynki publiczne Powiatu Strzeleckiego  
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 Tytuł zadania / przedsięwzięcia / projektu Miejsce realizacji, lokalizacja 

efektywnego zarządzania energią w strukturze wydatków publicznych na wysoko 
sprawnej kogeneracji 

32 

Rozbudowa największej w województwie opolskim szkoły CKZiU w Strzelcach Opolskich 
w celu zwiększenia atrakcyjności oferty kształcenia zawodowego wpływającego na 
atrakcyjny - nowatorski rozwój kształcenia praktycznego w branżach obszaru 
funkcjonalnego wynikającego z potrzeb rynku pracy Subregionu Kędzierzyńsko-
Strzeleckiego 

 CKZiU w Strzelcach Opolskich 

33 

Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych Subregionu Kędzierzyńsko-
Strzeleckiego poprzez przebudowę wielofunkcyjnego kompleksu sportowego wraz z 
ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Liceum Ogólnokształcącym z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich oraz budowa 
hali sportowej wraz z łącznikiem, oświetleniem i monitoringiem przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 

 Placówki oświatowe Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego 

34 
Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego o ZOL oraz poradnie 
przyszpitalne wraz z modernizacją Centralnej Sterylizacji Szpitala 

 Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego 

35 
Rewitalizacja części zdegradowanego terenu dworca autobusowego PKS w Strzelcach 
Opolskich poprzez budowę Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny 

 PKS w Strzelcach Opolskich 

36 

Rozbudowa sceny i sali widowiskowej w Strzelcach Opolskich wraz z innowacyjnym 
doposażeniem w celu rozwoju i promowania dziedzictwa kulturowego i usług 
kulturowych we współpracy z gminnymi ośrodkami kultury Subregionu Kędzierzyńsko-
Strzeleckiego 

 Scena i sala widowiskowa w Strzelcach Opolskich 

37 Rewitalizacja terenu zdegradowanego - Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy 

38 Potęga umysłu Strzelce Op. ul. Krakowska 38 

39 Promocja pieczy zastępczej Powiat Strzelecki - siedziba PCPR, ul. Chrobrego 5, Strzelce Opolskie 

40 
Platforma online do obsługi wniosków składanych w ramach otwartych konkursów 
ofert oraz w trybie art.19a 

online 

41 „KONSUMENT NA CZASIE” – coroczny powiatowy konkurs świadomości konsumenckiej Powiat Strzelecki 

42 40 + z matematyki dla każdego ucznia naszego liceum Strzelce Op. ul. Krakowska 38 

43 
Cykl szkoleń dla seniorów z obsługi komputera, zakładania profilu zaufanego, składania 
wniosków elektronicznie 

Powiat Strzelecki (np. Powiatowe Centrum Kultury) 

44 Powiatowe Święto Chleba Park Miejski w Strzelcach Opolskich 

45 Zadbaj o siebie – cykl spotkań profilaktycznych, m.in. „Różowy czwartek” 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich lub Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich 

 

 


