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1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU GMINY TARNÓW OPOLSKI

1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Tarnów Opolski połoŜona jest w środkowej części województwa opolskiego, w
powiecie opolskim. Gmina graniczy z gminami: miastem Opole (powiat grodzki),
Chrząstowice i Prószków (powiat opolski), Gogolin (powiat krapkowicki) oraz Izbicko
(powiat strzelecki).
Pod względem powierzchni naleŜy do najmniejszych w województwie opolskim.
Ogólna powierzchnia gminy wynosi 8180 ha. W strukturze uŜytkowania gruntów przewaŜają
uŜytki rolne, które zajmują powierzchnię 3793 ha, co stanowi 46,4% obszaru gminy. Grunty
orne zajmują 3087 ha (37,8%), sady 10 ha (0,1%), a trwałe uŜytki zielone tj. łąki i pastwiska
trwałe 696 ha (8,5%). Lasy na obszarze gminy zajmują znaczną powierzchnię 3586 ha, co
stanowi aŜ 43,8%. Ilustruje to poniŜszy diagram.

Gmina charakteryzuje się korzystnym połoŜeniem komunikacyjnym. Znajduje się
przy drodze krajowej nr 94, łączącej Opole z Bytomiem i Krakowem oraz przy drodze
wojewódzkiej nr 423 relacji Opole – Kędzierzyn Koźle. Droga wojewódzka zapewnia dojazd
do autostrady A-4 (węzeł Gogolin), który znajduje się w odległości około 6 km od
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południowych granic gminy. Przez teren gminy prowadzą dwie dwutorowe zelektryfikowane
linie kolejowe: Wrocław – Opole – Bytom i Opole – Kędzierzyn Koźle.
Siedziba gminnych władz samorządowych oraz Urzędu Gminy znajduje się w
miejscowości Tarnów Opolski, liczącym ponad 3,5 tys. mieszkańców, który pełni rolę
centrum administracyjnego gminy i ośrodka przemysłowego. Gminę administracyjnie tworzy
8 sołectw (według wielkości powierzchni): Tarnów Opolski - 2717,85 ha, Kosorowice 1728,95 ha, Raszowa - 879,01 ha, Przywory - 737,42 ha, Nakło - 650,39 ha, Kąty Opolskie 563,60 ha, Miedziana - 508,05 ha i Walidrogi - 377,85 ha.
Pod względem liczby ludności poza Tarnowem Opolskim do najliczniejszych naleŜą:
Nakło i Przywory, a najmniejszą są Walidrogi.
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1.2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Pod względem fizycznogeograficznym obszar gminy Tarnów Opolski znajduje się na
pograniczu WyŜyny Śląsko-Krakowskiej i Niziny Śląskiej. Na obszarze gminy występują trzy
mezoregiony: Równina Opolska (zajmująca wschodnią część gminy), Pradolina Wrocławska
(stanowi wąski pas wzdłuŜ doliny Odry- zachodnia część gminy) i Masyw Chełmu (fragment
na południe od Kosorowic i Tarnowa Opolskiego). Z tego względu na obszarze gminy
obserwuje się zróŜnicowanie większości komponentów środowiska geograficznego.
Rzeźba terenu na obszarze gminy jest nieznacznie zróŜnicowana. PrzewaŜa
piaszczysta równina z niewielkimi deniwelacjami rzadko przekraczającymi 10 m wysokości
względnej. Równina zalega na wysokości 160-170 m n.p.m. Deniwelacje są tu więc
niewielkie. Jest pokryta osadami plejstoceńskimi i holoceńskimi - iłami, piaskami, Ŝwirami,
glinami oraz lessami. NajwyŜej połoŜona jest południowo-wschodnia cześć gminy (na
południe od Nakła), gdzie wysokości przekraczają 190 m n.p.m. Jest to część tzw. Masywu
Chełm, stanowiącego wyniesienie o podłoŜu wapiennym wokół otaczających równin. Jest to
najdalej wysunięty na zachód mezoregion stanowiący część WyŜyny Śląskiej. Jest
zbudowany z wapieni i dolomitów, miejscami przykrytych osadami czwartorzędowymi glinami zwałowymi i piaskami. Na terenie tym rzeźba została częściowo przekształcona na
skutek eksploatacji wapieni. NajniŜej (155- 158 m n.p.m.) połoŜone jest dno doliny Odry na
terenie wsi Przywory i Kąty Opolskie. Rzeźba jest tu mało urozmaicona, a deniwelacje są
niewielkie i nie przekraczają 5 m. Dno doliny Odry zostało częściowo przekształcone
w przeszłości w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego. Ukształtowanie terenu na
przewaŜającej

części

obszaru gminy nie stanowi więc ograniczeń dla rozwoju

i zainwestowania. Ograniczenia w lokalizacji zabudowy występują w obrębie Masywu
Chełmu, głównie ze względu na tereny powyrobiskowe.
PrzewaŜającą część obszaru gminy pokrywają osady czwartorzędowe. W większości
są to na powierzchni plejstoceńskie piaski i Ŝwiry, które odznaczają się dobrymi warunkami
geotechnicznymi. W obniŜeniach terenowych występują osady holoceńskie, które nie są
przydatne do zabudowy. W dnie doliny Odry występują osady piaszczysto-Ŝwirowe oraz
ilasto-mułkowe o korzystnych warunkach dla zainwestowania.
Budowa geologiczna decyduje o występowaniu surowców naturalnych. Na terenie
gminy występują zarówno złoŜa wapieni i margli, jak i kruszywa naturalnego.
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski
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Na terenie gminy udokumentowano kilka złóŜ wapieni i margli triasowych stanowiących bazę
dla przemysłu wapienniczego i cementowego. ZłoŜa znajdują się w południowo-wschodniej
części gminy, gdzie wapień jest łatwo dostępny dla powierzchniowej eksploatacji z uwagi na
nakład o małej miąŜszości. Na terenie gminy Tarnów Opolski złoŜa występują tylko
częściowo, mając kontynuację na terenie gmin: Izbicko i Gogolin. ZłoŜa to: Tarnów Opolski
III (eksploatowane) i Izbicko II (eksploatacja zawieszona) o zasobach gwarantujących
funkcjonowanie przemysłu cementowo-wapienniczego przez okres kilkadziesiąt lat. Rezerwę
stanowi złoŜe Tarnów Opolski-Wschód o zasobach bilansowych 23,6 mln ton. Wydobycie
kopaliny prowadzone jest metodą odkrywkową, na dwóch poziomach wydobywczych. Drugie
piętro eksploatacyjne znajduje się poniŜej lustra wód podziemnych, dlatego kopalnia musi
być odwadniana. Wody kopalniane odprowadzane są za pośrednictwem kolektora i osadnika
do rzeki Lutyni (Strugi) i dalej do Odry. Technologia wydobywania to kruszenie skały za
pomocą strzelania i transport urobku samochodami. Magazyn materiałów wybuchowych
zlokalizowany jest na gruntach wsi Kosorowice, co wymagała m.in. ustanowienia stref
zagroŜenia, w których występują ograniczenia dla przebywania ludzi i lokalizacji inwestycji.
Eksploatacja prowadzona jest w dwóch piętrach wydobywczych z poziomów 167-170 m i
155 m p.p.t. Wydobywany surowiec słuŜy do produkcji wapna w Lhoist S.A. w Tarnowie
Opolskim. Podstawą wydobycia jest koncesja z dnia 19.06.2002r. W koncesji ustanowiony
został dla złoŜa obszar górniczy „Tarnów Opolski III” o pow. 2 271 278 m2 i teren górniczy
„Tarnów Opolski III” o pow. 8 370 568 m2. Zmienione w nowej koncesji granice terenu
górniczego obejmują jedynie pole wschodnie.
ZłoŜa piasków i Ŝwirów (kruszywo naturalne) są rozpoznane i eksploatowane
przemysłowo na terenie gminy. Są to piaski i Ŝwiry dobrej jakości przydatne dla
budownictwa. Obecnie eksploatowane są złoŜa Kosorowice, Kosorowice II i Kosorowice III.
Łączna ilość pozyskanego kruszywa w 2009 sięgnęła 83 tys. ton. ZłoŜa Przywory i Przywory
II eksploatowane są okresowo, a złoŜa Kosorowice IV i Przywory I są rozpoznane wstępnie.
Eksploatacja kruszywa przynosi dochody lokalnym przedsiębiorcom, zasila budŜet gminy
oraz powoduje powstawanie zbiorników wodnych, które po wykonaniu stosownej ekspertyzy
hydrogeologicznej i odpowiednim zagospodarowaniu mogłyby być wykorzystane na cele
rekreacyjne.
ZłoŜe torfów znajdujące się w lasach po północnej stronie linii kolejowej BytomOpole, w odległości 4 km na północny wschód od stacji kolejowej w Tarnowie o powierzchni
około 10 ha (w podmokłym obszarze źródliskowym Czarnki) nie będzie eksploatowane i nie
ma znaczenia gospodarczego z uwagi na wymogi ochrony przyrody.
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski
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Eksploatacja kopalin i funkcjonowanie zakładu wapienniczego, mimo pewnych
negatywnych oddziaływań na

środowisko, stanowi źródło dochodów dla lokalnej

społeczności i budŜetu gminy. Kopalnia i zakład to miejsca pracy dla szerokiego spektrum
ludności. Część tzw. opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin zasila budŜet gminy. Warto
zauwaŜyć, Ŝe opłata ta nie jest w Ŝaden sposób ograniczona sposobem wydatkowania
środków przez gminę.
Przydatność rolnicza gleb na terenie gminy jest zróŜnicowana. Grunty orne doliny
Odry pod względem przydatności rolniczej naleŜą do kompleksu 2. pszennego dobrego
(w okolicach wsi Kąty Opolskie) oraz kompleksu 2. pszennego dobrego wraz z kompleksem
5. Ŝytnim dobrym stanowiącym fragment doliny naleŜący do wsi Przywory. W pasie
centralnej części gminy dominują: kompleks 5. Ŝytni dobry, kompleks 6. Ŝytni słaby oraz
sporadycznie

kompleks 4. Ŝytni bardzo dobry i kompleks 9. zboŜowo-pastewny słaby.

W południowo-zachodniej części gminy, w okolicy wsi występują kompleksy: 3. pszenny
wadliwy i 5. Ŝytni dobry. UŜytki zielone w dolinie rzeki Odry przynaleŜą do kompleksu 2z.
uŜytki średnie.
W przewaŜającej części gminy połoŜonej na piaszczystej równinie wykształciły się
mało urodzajne gleby mało zasobne w składniki pokarmowe. Są to przede wszystkim gleby
bielicowe i rdzawe, które dominują we wschodniej i środkowej części gminy. Są to gleby V
i VI klasy bonitacyjnej. W dolinie Odry, w rejonie wsi Kąty Opolskie i Przywory, występują
mady rzeczne i czarne ziemie. Ich przydatność rolnicza jest średnia, gdyŜ w większości są to
gleby IV i III klasy bonitacyjnej. Na południu gminy w okolicy wsi Miedziana przewaŜają
gleby brunatne właściwe. W części południowej gminy, gdzie skały triasu nie są odizolowane
od powierzchni terenu wykształciły się rędziny. Gleby piaszczyste charakteryzują się
okresowym lub stałym niedoborem wilgoci. Na pozostałym obszarze stosunki wodne są
właściwe, lub występuje okresowy nadmiar wilgoci. Generalnie zasoby glebowe nie są
znaczącym

zasobem

naturalnym

gminy

i

predysponują

gminy

do

rozwoju

wysokotowarowego rolnictwa.
Potwierdzeniem tego jest analiza udziału poszczególnych klas bonitacyjnych gleb na
terenie gminy, wg IUNG Puławy.
Tabela 1 UŜytki rolne wg klas bonitacyjnych

Klasy bonitacyjne uŜytków rolnych

ha
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grunty orne (łącznie z sadami):
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
razem grunty orne i sady

0

0,0

0

0,0

76

2,8

54

2,0

112

4,2

293

11,0

894

33,4

1246

46,6

3097

37,9*

0

0,0

3

0,3

80

6,5

570

46,6

466

38,1

104

8,5

696

8,5*

3793

46,4*

trwałe uŜytki zielone:
I
II
III
IV
V
VI
razem trwałe uŜytki zielone
Razem uŜytki rolne
* w stosunku do ogólnej powierzchni gminy

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe na obszarze gminy zdecydowanie przewaŜają grunty orne VI
klasy bonitacyjnej, które zajmują aŜ 80% powierzchni. Tylko 4,8% zajmują grunty III klasy.
Tak niska jakość gleb skutkuje tym, iŜ na terenie gminy nie ma większych ograniczeń
związanych z lokalizacją inwestycji, które dotyczą tylko gleb III klasy, wymagających
uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa na przeznaczenie na cele
nierolnicze.
Warunki agroklimatyczne dla rolnictwa są korzystne. Klimat tej części regionu
odznacza się ciepłym latem, stosunkowo łagodną i krótką zimą, wczesną wiosną i długą
łagodną jesienią, co sprzyja produkcji roślinnej.
Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej opiera się na punktowej ocenie jakości
gleb, agroklimatu, stosunków wodnych i rzeźby terenu. Rolniczą przestrzeń produkcyjną
gminy oceniono na 62,8 punktów, co stawia gminę na 58 miejscu w województwie opolskim
(przy średniej dla regionu 87,2 pkt).
Lasy na terenie gminy są rozmieszczone nierównomiernie. Największy kompleks
leśny, północno-zachodni, tzw. „Las Tarnowski”, połoŜony jest na północ od Kosorowic

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski
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i Tarnowa Opolskiego oraz na zachód od wsi Walidrogi. Mniejsze kompleksy leśne znajdują
się w południowo-zachodniej części gminy między wsiami: Miedziana, Przywory i Kąty
Opolskie oraz w północno-wschodniej jej części w rejonie wsi Raszowa. Wśród typów
siedliskowych lasów na terenie gminy przewaŜają siedliska borowe – bór mieszany wilgotny
i bór mieszany świeŜy. Siedliska boru wilgotnego zajmują niewielkie powierzchnie na
północny zachód od Tarnowa Opolskiego, a boru świeŜego przy granicy z Opolem oraz w
Kątach Opolskich i Miedzianej. W składzie gatunkowym drzewostanów dominuje sosna,
a następnie: brzoza, świerk, olsza i dąb, w mniejszym stopniu występuje buk, modrzew,
jesion, grab, klon, lipa i topola. Ze względu, iŜ większość lasów naleŜy do kategorii lasów
ochronnych, prowadzona jest w nich gospodarka leśna na podstawach ekologicznych.
Dominujące drzewostany sosnowe są sztucznego pochodzenia, z reguły jednowiekowe
i jednopiętrowe. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi około 50 lat. W lasach zauwaŜalne są
szkody wyrządzone przez susze, silne wiatry, szkody przemysłowe, szkodniki owadzie.
Obszar gminy Tarnów Opolski jest bardzo zasobny w wody podziemne. Występują
one w czterech piętrach wodonośnych: czwartorzędowym (najpłytszym), kredowym,
środkowotriasowym i dolnotriasowym (najgłębszym).
Pierwszy uŜytkowy poziom wód podziemnych zalega najczęściej na głębokości od 1,5 do 2,5
m poniŜej powierzchni terenu w utworach czwartorzędowych (piaszczysto-Ŝwirowych).
Zasilanie piętra czwartorzędowego następuje poprzez infiltracje wód z powierzchni terenu lub
teŜ poprzez kontakt hydrauliczny z wodami powierzchniowymi (Odrą i jej dopływami).
Wody zawarte w utworach czwartorzędowych są wraŜliwe na zanieczyszczenia, ze względu
na brak warstwy izolującej od powierzchni terenu. Najpłytsze wody mogą posiadać
podwyŜszoną ilość związków Ŝelaza, siarczanów i azotanów. Czwartorzędowe warstwy
wodonośne posiadają zmienną miąŜszość i właściwości hydrogeologiczne. Najzasobniejsze w
wodę warstwy czwartorzędowe występują w dolinach rzeki Odry i Suchej. Nie ma znaczenia
uŜytkowego.
Na terenie gminy obejmuje niewielki fragment kredowego tzw. Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych (GZWP) nr 336. Piętro kredowe nie ma znaczenia uŜytkowego dla gminy.
Piętro wodonośne środkowotriasowe budują skały węglanowe, których miąŜszość wynosi od
50 do ponad 150 m, przez co dobrze izolują zawarte w nich wody od powierzchni. Wody
ujmowane są z głębokości 120-140 m. Główny Zbiornik Wód Podziemnych 333 (OpoleZawadzkie) ma powierzchnię 1 835 km2, a jego zasoby dyspozycyjne oceniane są na 250 tys.
m3. ZagroŜeniem dla zasobów i jakości wód GZWP 333 jest czynna eksploatacja kruszyw na
potrzeby przemysłu cementowo-wapienniczego. Eksploatacja wiąŜe się z odwadnianiem
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terenu, czego skutkiem jest obniŜanie poziomu zwierciadła wód podziemnych i zmiana
stosunków wodnych. Na terenie gminy funkcjonują dwa ujęcia zaopatrujące mieszkańców
w wodę z tego poziomu: „Tarnów Opolski” (trzy studnie) i ujęcie we wsi Raszowa.
Wody piętra dolnotriasowego zalegają na głębokości 200-300 m i stanowią rezerwy wody dla
przyszłych pokoleń.
Wyniki badań jakości wód zbiornika GZWP 333 w punkcie pomiarowo kontrolnym nr 2664 –
Tarnów Opolski przeprowadzone przez słuŜby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Opolu wskazują objawy zwiększonego ich zanieczyszczenia azotanami,
których stęŜenia wskazują na IV klasę. Stwarza to konieczność szczególnego zwrócenia
uwagi na czynniki mające największy wpływ na migrację zanieczyszczeń wód podziemnych.
Na terenie gminy nie ma stacji uzdatniania wody. Woda pobierana na ujęciach w Tarnowie
Opolskim i Raszowej wprowadzana jest bezpośrednio do sieci wodociągowej. Wody obydwu
ujęć są ze sobą mieszane i dotrzymują standardów jakości wody przeznaczonej do spoŜycia
przez ludzi. Okresowo stwierdzono tylko ponadnormatywny poziom azotanów w studni nr 1
ujęcia w Tarnowie Opolskim.
Wody podziemne stanowią jeden z najwaŜniejszych naturalnych zasobów na terenie gminy
zarówno dla obecnego, jak i przyszłych pokoleń. Uwagi jednak wymaga ich ochrona przed
zanieczyszczeniami.
Obszar gminy nie jest zasobny w wody powierzchniowe. Sieć rzeczna jest słabo
rozwinięta. Odra stanowi zachodnią granicę gminy na odcinku 6 km. Jest rzeką
skanalizowaną i Ŝeglowną. W Kątach Opolskich funkcjonuje stopień wodny ze śluzą,
zmodernizowany na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Jaz sektorowy zamontowany na stopniu
wodnym w Kątach Opolskich odznacza się dobrym stanem technicznym. Dobrym stanem
technicznym odznacza się równieŜ śluza duŜa, natomiast stan techniczny śluzy małej jest
dostateczny i wymaga ona modernizacji.
Czarnka wypływa ze źródeł w Nakle. W górnym biegu (4 km) płynie zachodnim skrajem
doliny Suchej. Uchodzi do Odry w Groszowicach. Większość zlewni porośnięta jest lasem.
Struga (Lutnia) wypływa z kilku źródeł wysiąkowych na Łąkach Groszowickich i w lasach na
północ od Kosorowic. Główny ciek zasilany jest wodami pochodzącymi z odwodnienia
odkrywkowej kopalni wapienia „Tarnów Opolski”. Wody te tłoczone są rurociągiem Ø 800
mm ze stacji pomp w kopalni do komory osadnikowej przy zachodnim ogrodzeniu zakładu
produkcyjnego OPLWAPU w Tarnowie Opolskim. Stamtąd spływają grawitacyjnie do Strugi
podziemnym kolektorem Ø1000 mm, jego wylot znajduje się na północ od zabudowań
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Kosorowic. Na zachód od Kosorowic Struga przyjmuje oczyszczone ścieki z gminnej
oczyszczalni, płynie w pobliŜu kilku stawów, będących pozostałością po eksploatacji
kruszywa. Starsze z tych stawów – o funkcji hodowlanej i rekreacyjnej – są zasilane ze Strugi
przez system zastawek i podziemnych kanałów, bez czego poziom wody byłby w nich
znacznie niŜszy.
Rzeka Sucha zasila duŜy kompleks stawów hodowlanych na obszarze sąsiedniej gminy
Izbicko. Przez gminę Tarnów Opolski przepływa kilkoma odnogami (główne - Sucha Lewa,
Sucha Prawa) na krótkim odcinku - zaledwie 3 km – w okolicach Raszowej. Istnieją tu
dogodne warunki do utworzenia zbiorników wodnych o funkcji retencyjnej i rekreacyjnowypoczynkowej.
Na terenie gminy nie występują naturalne jeziora. Występują tu zbiorniki wodne
powierzchniowe utworzone w wyrobiskach poeksploatacyjnych kruszywa naturalnego oraz
zakola Odry (starorzecza), częściowo juŜ wypłacone i zarośnięte. Niektóre zbiorniki
wyrobiskowe przekształcono w stawy hodowlane (w Kosorowicach i w Przyworach).
Zbiornik przeciwpoŜarowy w Tarnowie Opolskim o powierzchni około 0,2 ha stanowi
własność gminy.
Warto zwrócić uwagę, Ŝe południowo-wschodnia część obszaru gminy (rejon wsi
Miedziana – Kosorowice – Nakło), poza rowami melioracyjnymi, jest zupełnie pozbawiona
cieków. Cechuje ją ujemny bilans wód powierzchniowych, całkowicie wsiąkających
w przepuszczalne – piaszczyste i wapienne podłoŜe.
Rzeki Lutnia i Sucha prowadzą wody IV (wody niezadowalającej jakości) - ze względu na
ponadnormatywną zawartość dwutlenku i trójtlenku azotu, azotu organicznego i bakterii
kałowych. Wody Czarnki wykazywały V klasę czystości (wody złej jakości), m.in. ze
względu na zawartość tlenu rozpuszczonego, chemicznego i biologicznego zapotrzebowania
na tlen, metanu, tlenku fosforu.
Wody terenu gminy wykazują znaczne zanieczyszczenie pod względem fizykochemicznym
i bakteriologicznym. Największe przekroczenia dopuszczalnych wartości stwierdzono w
zakresie substancji biogennych.
Źródłami zanieczyszczeń wód na terenie gminy są emisje zanieczyszczeń
komunalnych z terenów gdzie nie ma jeszcze kanalizacji sanitarnej. Substancje biogenne
migrują do wód podziemnych, cieków i rowów. Oczyszczalnia gminna w Kosorowicach
odbiera ścieki z sołectw: Tarnów Opolski, Kosorowice, Raszowa, Nakło, Miedziana,
Walidrogi i wsi Izbicko (gmina Izbicko). Ścieki z miejscowości: Raszowa, Nakło, Miedziana
i Walidrogi dowoŜone są na oczyszczalnię wozami asenizacyjnymi, natomiast ścieki ze wsi
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Tarnów Opolski (część wsi), Kosorowice i Izbicko odprowadzane są do oczyszczalni
systemem kanalizacji zbiorczej. Sołectwa Kąty Opolskie i Przywory obsługiwane są przez
oczyszczalnię ścieków w Opolu. Jednak nie wszystkie posesje zostały objęte kanalizacja, stąd
moŜliwe są migracje nieoczyszczonych ścieków do wód podziemnych.
Ścieki przemysłowe, ze względu na wprowadzane systemy obiegów zamkniętych wody, nie
stanowią juŜ istotnego zagroŜenia wód.
Klimat na obszarze gminy Tarnów Opolski cechuje się zmiennością pogody z uwagi
na: rzeźbę terenu, stosunki wilgotnościowe podłoŜa i połoŜenie względem doliny Odry.
WyróŜnia się strefa obejmująca obszary wyŜynne w południowej i wschodniej część gminy
o korzystnych warunkach wilgotnościowych i wentylacji oraz strefa obejmująca tereny dolin
Odry i Suchej z duŜą liczbą cieków i stawów, które okresowo są podtapiane przy
podwyŜszonych wodostanach. Charakterystyczna dla tej drugiej strefy jest podwyŜszona
wilgotność, częste okresy gromadzenia się i stagnowania zimnego powietrza. Niekorzystne
warunki termiczne i wilgotnościowe (zamglenia) występują szczególnie przy bezchmurnej
i bezwietrznej pogodzie, w godzinach nocnych i wczesnym rankiem.
Klimat gminy jest stosunkowo łagodny, szczególnie nad Odrą. Odznacza się najkrótszą zimą
i najdłuŜszym latem w kraju. Średnia roczna temperatura powietrza obszaru gminy wynosi
8,5oC, najcieplejszym miesiącem jest sierpień 18oC, a najchłodniejszym styczeń -1,5oC, ilość
opadów atmosferycznych średnio w roku to 650 mm, średnie usłonecznienie wynosi 14501500 godzin, średnia wilgotność względna powietrza waha się w granicach 80-82 %, średnie
zachmurzenie w ciągu roku nad gminą to 5,2, a pokrywa śnieŜna ma grubość w granicach 6-8
cm. Najczęściej odnotowuje się wiatry z kierunku południowego (23%), zachodniego (22%)
i północnego (13%). W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się istotne zmiany, polegające
na wzroście udziału cyrkulacji północno-wschodniej kosztem południowo-zachodniej.
Te czynniki powodują, Ŝe klimat na terenie gminy jest przyjazny dla człowieka, stwarza
dogodne warunki do zamieszkania i wypoczynku.
Główne źródła emisji substancji do powietrza atmosferycznego na terenie gminy
Tarnów Opolski stanowią zakłady produkcyjne, kotłownie oraz ruch komunikacyjny. Gmina
leŜy w obszarze krzyŜujących się wpływów emisji do powietrza zanieczyszczeń chemicznych
i pyłowych przez ośrodki przemysłowe w Opolu, Gogolinie, Zdzieszowicach, Krapkowicach
i Strzelcach Opolskich. Pochodzi stamtąd 36,2% zanieczyszczeń pyłowych i 40,5%
zanieczyszczeń gazowych, emitowanych w całym województwie opolskim. Wynika z tego, Ŝe
na stan jakości powietrza atmosferycznego w gminie wpływ mają przede wszystkim emisje
zewnętrzne. W stosunku do lat ubiegłych notuje się zasadnicze zmniejszenie emisji,
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szczególnie gazowych w Tarnowie Opolskim i sąsiednich ośrodkach przemysłowych.
Obecnie nie notuje się przekroczeń wartości dopuszczalnych stęŜeń tlenku azotu, tlenku
węgla i fenolu. Zdarzają się jednak przekroczenia dopuszczalnych wartości średniodobowych.
Istotnym źródłem zanieczyszczeń (pyły, spaliny) oraz emisji hałasu są drogi
prowadzące przez teren gminy, w szczególności droga krajowa nr 94. UciąŜliwości te dotyczą
miejscowości Nakło i Walidrogi. Emisje hałasu i spalin z drogi wojewódzkiej nr 423 Opole –
Kędzierzyn-Koźle, prowadzącej przez Przywory i skrajem Kątów Opolskich są mniej
uciąŜliwe. Linie kolejowe Wrocław – Bytom i Opole – Kędzierzyn-Koźle są źródłem emisji
hałasu i drgań.
Na zanieczyszczenie powietrza i hałas ma takŜe wpływ niezorganizowana emisja
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródła jakim jest np. kopalnia w Tarnowie
Opolskim, gdzie uciąŜliwości spowodowane są przez: procesy związane z załadunkiem,
wiercenie otworów strzałowych oraz prace strzałowe (niewielkie ilości pyłu i gazów
postrzałowych – tlenek węgla i dwutlenek azotu).
DuŜy wpływ na stan jakości powietrza ma takŜe emisja niska, która pochodzi
z lokalnych kotłowni, palenisk indywidualnych oraz środków transportu. Lokalne systemy
grzewcze i piece domowe korzystają w zdecydowanej większości z tradycyjnych źródeł opału
tj. węgiel, miał węglowy, drewno i praktycznie nie posiadają jakichkolwiek urządzeń ochrony
powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność
sezonową (związaną z okresem grzewczym – od października do kwietnia włącznie). Jest
szczególnie uciąŜliwa w okresach bezwietrznych na terenach u zabudowie skupionej.
Zakwalifikowanie tzw. „strefy opolskiej” w 2010 r. ze względu na kryterium oceny
zdrowia do klasy C w oparciu o stęŜenia pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, metanu,
benzo(a)pirenu i ozonu wymaga opracowania przez Marszałka Województwa tzw. „Programu
Ochrony Powietrza”. Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo –
finansowo-czasowego, którego wdroŜenie pozwoli na realizację ustalonych zadań
prowadzących do zmniejszenia poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego.
Program taki wskaŜe moŜliwości pozyskiwania środków takŜe na modernizacje systemów
ogrzewania gospodarstw domowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Na terenie gminy istnieją potencjalne źródła wystąpienia tzw. powaŜnych awarii.
Zjawiska te zwane zwyczajowo nadzwyczajnymi zagroŜeniami środowiska (NZŚ) to
zagroŜenie spowodowane gwałtownym zdarzeniem, które nie jest klęską Ŝywiołową, lecz
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moŜe wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub pogorszenie jego stanu, stwarzając
powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Na terenie gminy nie znajdują się
zakłady o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej (ZDR) ani zakłady
o zwiększonym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej.
Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Olejowych (teren Zakładów Wapienniczych
Lhoist S.A.) znajduje się natomiast obiekt magazynujacych substancje niebezpieczne (zuŜyte
substancje olejowe) na w ilościach mogących stanowić potencjalną przyczynę wystąpienia
nadzwyczajnego zagroŜenia. Jednak zdarzenie takie jest mało prawdopodobne i nie stanowi
realnego zagrozenia dla mieszkańców gminy.
Niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia powaŜnych awarii występuje na drodze
krajowych nr 94, która jest trasą przewozu substancji niebezpiecznych.
Na terenie gminy Tarnów Opolski znajdują się nieliczne formy prawnej ochrony
przyrody i krajobrazu.
Na terenie gminy nie ma Ŝadnych rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych ani
obszarów Natura 2000. Nie ma tu takŜe Ŝadnych uŜytków ekologicznych, zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych i stanowisk dokumentacyjnych.
Na terenie gminy Tarnów Opolski (rejon wsi Raszowa) znajduje się fragment obszaru
chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Obszary chronionego krajobrazu,
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, to tereny chronione ze względu na wyróŜniające się
krajobrazowo tereny o róŜnych typach ekosystemów, wartościowe w szczególności ze
względu na moŜliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i
wypoczynkiem lub ze względu na istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne.
Gospodarowanie na tych terenach nie podlega szczególnie rygorystycznym reŜimom
ochronnym, jednak akty prawne o ich wyznaczeniu ustalają zestaw zasad gospodarowania,
które naleŜy uwzględniać w pracach planistycznych oraz w bieŜącej działalności
gospodarczej. Główną cechą tego rozczłonkowanego, stanowiącego pozostałość po Puszczy
Śląskiej obszaru, są dość dobrze zachowane, zróŜnicowane gatunkowo i siedliskowo lasy.
Występują tu siedliska boru mieszanego wilgotnego i świeŜego, z dominacją drzewostanu
sosnowego, natomiast w dolinach rzecznych, gdzie znajdują się ich najcenniejsze fragmenty,
których unikatowość związana jest z okresowymi zalewami, zalegają grądy, łęgi i olsy, a poza
nimi buczyny, dąbrowy i liściaste lasy mieszane.
Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie ustanowiony został
Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/14/2000 z dnia 17 maja 2000 r. (Dziennik
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Urzędowy Województwa Opolskiego z 2000 r., Nr 33, poz. 173), zastąpionym
Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Opolskiego z 2006 r., Nr 33, poz. 1133), które zawiera określone
zakazy w gospodarowaniu m.in. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu,
oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i
bursztynu, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych, lokalizowania
obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów słuŜących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
Na obszarze gminy znajduje się 1 uznany pomnik przyrody. Tą formą ochrony
obejmuje się pojedyncze twory przyrody Ŝywej i nieoŜywionej lub ich skupienia o
szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej
odznaczających się indywidualnymi wyróŜniającymi je cechami. Jest to klon w miejscowości
Nakło. Planuje się utworzenie pomnika przyrody obejmującego dwie topole czarne
o obwodzie pni około 3 m, rosnące w sąsiedztwie koryta Odry na skraju zabudowy wsi Kąty
Opolskie.
Planuje się takŜe objęcie ochroną jako uŜytki ekologiczne: zespołu florystycznego łąki
trzęślicowej z licznymi gatunkami roślin chronionych, połoŜony w obrębie złoŜa kruszywa
Przywory II – po zakończeniu robót wydobywczych, a takŜe łąk śródleśnych w dolinie
Czarnki (oddziały 95-96, 98-100, 114), które odznaczają się duŜymi walorami
krajobrazowymi, róŜnorodnymi zespołami roślinnymi i stanowią miejsce bytowania
i Ŝerowania zwierzyny płowej, płazów i ptactwa.
Kompetencje w tym zakresie posiada rada gminy.

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski

16

Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2020

1.3. WALORY KULTUROWE

Teren gminy Tarnów Opolski, podobnie jak obszar całego Śląska Opolskiego, naleŜy
do najzasobniejszych w obiekty dziedzictwa kulturowego w Polsce. Na terenie gminy
znajdują się następujące obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków:
-

kościół parafialny p.w. Opatrzności BoŜej we wsi Raszowa z 1791 r.

-

kościół parafialny p.w. św. Marcina we wsi Tarnów Opolski z I poł. XV wieku.

Ponadto znajdują się tu obiekty ruchome wpisane do rejestru zabytków:
-

kapliczka słupowa, ul. Odrzańska i Szeroka we wsi Kąty Opolskie,

-

rzeźba św. Jana Nepomucena w Przyworach,

-

wyposaŜenie kościoła parafialnego p.w. Opatrzności BoŜej w Raszowej,

-

wyposaŜenie kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Tarnowie Opolskim.

Na terenie gminy znajdują się zabytkowe cmentarze w miejscowościach: Tarnów Opolski z
1902 r., Kąty Opolskie z 1909 r., Przywory z 1924 r., Nakło z 1847 r., Walidrogi z 1847 r.,
Raszowa z 1873 r.
TakŜe na uwagę zasługuje zachowany zabytkowy układ urbanistyczny wsi
Kosorowice, w szczególności ul. Opolska od Karczmy w kierunku Miedzianej zasługujący na
ochronę jako jeden z cenniejszych w województwie opolskim.
Zabytkiem techniki, jednak prawnie nie chronionym, są najstarsze obiekty
przemysłowe Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. w Tarnowie Opolskim.
Na terenie gminy występują liczne stanowiska archeologiczne, wpisane do rejestru
zabytków województwa opolskiego lub ujęte w rejestrze, prawnie chronione. W miejscowości
Tarnów Opolski znajduje się 27 stanowisk, w tym punkty osadnicze, cmentarzyska i osady,
we wsi Kosorowice – 13 stanowisk począwszy od okresu epoki brązu do okresów
nowoŜytnych, we wsi Miedziana – 6 stanowisk, Nakło – 4 stanowiska, Kąty Opolskie – 6
stanowisk, Przywory – 1 stanowisko, Raszowa – 9 stanowisk, Walidrogi – 1 stanowisko. Ich
dostępność na cele inwestycyjne jest moŜliwa pod nadzorem archeologicznym po
przeprowadzeniu stosownych badań.
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1.4. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

O atrakcyjności turystycznej gminy Tarnów Opolski decydują zróŜnicowane walory
środowiska przyrodniczego, walory kulturowe, korzystne połoŜenie komunikacyjne
i sąsiedztwo miasta Opola. Walory przyrodnicze i kulturowe zostały opisane szczegółowo
opisane w rozdziałach V i VI.
Na terenie gminy naleŜy wyróŜnić kilka rejonów aktywności turystycznej
i rekreacyjnej.
Rozległy obszar leśny w północno-zachodniej części gminy między Tarnowem
Opolskim, Kosorowicami, Przyworami i Walidrogami charakteryzuje się wysokimi walorami
przyrodniczymi i gęstą siecią dróg leśnych. Kompleks ten jest doskonale predysponowany do
rozwoju sieci szlaków pieszych i rowerowych, a takŜe do uprawiania narciarstwa biegowego
i przejaŜdŜek konnych. Przez obszar leśny prowadzi kilka znakowanych szlaków
turystycznych, jednak infrastruktura turystyczna nie zastała utworzona. PoŜądane jest jej
utworzenie w

postaci miejsc odpoczynku, wiat, punktów gastronomicznych, urządzeń

rekreacyjnych, itp.
Potencjalny zasób turystyczno-rekreacyjny stanowią wyrobiska po eksploatacji
kruszywa połoŜone na zachód od miejscowości Kosorowice. Ze względu na płytki poziom
wód gruntowych tereny poeksploatacyjne wypełniają się wodą. Są to akweny róŜnej
wielkości i róŜnej głębokości. W obecnym stanie, nie zagospodarowane, stanowią
niebezpieczeństwa dla ewentualnych uŜytkowników (strome skarpy, znaczna niekiedy
głębokość, nieuregulowane brzegi). Kompleksowe zagospodarowanie tych wyrobisk, przy
potwierdzeniu stabilizacji poziomu wód, moŜe prowadzić do utworzenia atrakcyjnego
produktu turystycznego w postaci miejsc do rekreacji wodnej (łódki, rowery wodne), kąpieli
oraz wędkowania.
Stanowiąca zachodnia granicę gminy rzeka Odra jest śródlądowym szlakiem
Ŝeglugowym. Odra na tym odcinku jest skanalizowana. W miejscowości Kąty Opolskie
znajduje się śluza o długości 187 m, szerokości 9,6 m i wysokości podnoszenia 2,8 m. Odra
jest drogą wodną III klasy, co oznacza, Ŝe

na całym jej odcinku w okresie sezonu

Ŝeglugowego zagwarantowana tu stała głębokość tranzytowa 1,80 m niezaleŜnie od
naturalnych przepływów w rzece. Tradycyjnie sezon Ŝeglugowy na Odrze skanalizowanej
trwa 270 dni. Na terenie gminy Tarnów Opolski dostęp do Odry moŜliwy jest
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wsi Kąty Opolskie (do rzeki zapewnia ul. Odrzańska).
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski
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Na terenie wsi Przywory rzeka płynie w odległości około 1-1,5 km od zabudowy wsi,
a szeroka jest tu terasa zalewowa. Warunki naturalne moŜliwości wykorzystania rzeki dla
rozwoju celów turystyczno-rekreacyjnych przez budowę przystani wodnej dla statków
np. z Opola. MoŜliwe jest takŜe utworzenie mariny dla mniejszych jednostek pływających
np. Ŝaglówek.
Droga krajowa nr 94 prowadząca na terenie gminy przez wsi Nakło i Walidrogi
stwarza moŜliwości stworzenia bazy dla obsługi podróŜnych w postaci hoteli, moteli,
zajazdów, stacji paliw i parkingów.
Szansą rozwoju rekreacji nawodnej

jest moŜliwość utworzenia zbiorników

retencyjnych na Suchej koło Raszowej. Powstanie nowych akwenów poza funkcją retencyjną
stworzyłoby warunki do rozwoju bazy rekreacyjnej i wypoczynkowej.
Warto równieŜ zwrócić uwagę na moŜliwości rozwoju na terenie gminy tzw.
„turystyki sentymentalnej”. Oferta taka mogłaby być skierowana do byłych mieszkańców
tych terenów, którzy wyjechali do pracy za granicą. Działanie mogły stworzyć zarówno ofertę
do spędzania wypoczynku na terenie gminy Tarnów Opolski (baza na wysokim poziomie
atrakcyjności) lub wręcz do powrotu części osób w rodzinne strony (zapewnienie nabycia
działek budowlanych na warunkach preferencyjnych).
Główną barierą rozwoju turystyki na terenie gminy jest brak duŜych i czystych
akwenów wodnych.
Przez

obszar

gminy

prowadzi

kilka

znakowanych

szlaków

turystycznych.

Południkowo przez teren gminy (przez Kosorowice i tereny leśne na północ od wsi) prowadzi
Droga Św. Jakuba – Via Regio. Jest jednym z najwaŜniejszych szlaków pielgrzymkowych w
Europie. Jest to takŜe historyczny szlak handlowy prowadzący z Hiszpanii do Rosji. Opolski
odcinek szlaku został zainaugurowany 15 września 2008 r. Jest oznakowany specjalnymi
znakami „muszlami Św. Jakuba”. Jest wykorzystywany w szczególności w czasie corocznej
sierpniowej pielgrzymki do Częstochowy.
Ponadto na terenie gminy oznakowano kilka szlaków rowerowych. Kolorem czerwonym
szlak ze stacji kolejowej w Przyworach przez Kosorowice, Tarnów Opolski, Nakło i Raszową
do Utraty. Kolorem zielonym szlak przez Walidrogi, Tarnów Opolski do stacji kolejowej
Kamień Śląski. Kolorem niebieskim szlak pokrywający się częściowo z Drogą Św. Jakuba od
północnej granicy gminy do Kosorowic i dalej ulica Św. Jacka. Kolorem niebieskim szlak
prowadzący równolegle do Odry przez Przywory i Kąty Opolskie. Sieć szlaków rowerowych
umoŜliwia zwiedzenie najciekawszych miejsc na terenie gminy.
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Na terenie gminy nie ma obecnie Ŝadnych ścieŜek rowerowych wyodrębnionych w pasach
drogowych.
1.5. GOSPODARKA PRZESTRZENNA NA OBSZARZE GMINY

Gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
w zakresie planowania przestrzennego. Opracowywanie i uchwalanie podstawowych
dokumentów planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego to główne zadanie
samorządów gminnych. Podstawowymi działaniami w tym zakresie są: planowanie
(koncepcyjne

i

realizacyjne)

nowych

terenów

pod

budownictwo

mieszkaniowe,

mieszkaniowo-usługowe i letniskowe, terenów rekreacyjnych, brakujących elementów
infrastruktury technicznej (drogi, kanalizacja, gazyfikacja) z uwzględnieniem w szczególności
obszarów ochrony przyrody, obszarów szczególnego zagroŜenia powodzią, terenów
górniczych.
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje kaŜdy samorząd gminny do
opracowania (wójt) i uchwalenia (rada gminy) studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w celu określenia polityki przestrzennej gminy. JednakŜe
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest przepisem
gminnym (aktem prawa miejscowego) i na jego podstawie nie moŜna wydawać decyzji
administracyjnych. Gmina posiada aktualny dokument – Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski przyjęte uchwałą Nr XIV/91/99
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 30 grudnia 1999 r. Jest ono opracowaniem
kierunkowym w zakresie planowania przestrzennego, który wyznacza kierunki polityki
przestrzennej na obszarze gminy.
Studium formułuje strategiczne cele rozwoju i funkcje gminy. Jako cel ogólny
określono: „Utrzymanie rolniczo-przemysłowego charakteru gminy oraz zrównowaŜony
rozwój innych funkcji – wytwórczych, usługowych i mieszkaniowych”. Cele ekonomiczne
wyraŜają się w kształtowaniu mechanizmów stymulujących efektywny, wielostronny rozwój
gospodarczy gminy na bazie własnych zasobów przyrodniczo-kulturowych, w podejmowaniu
działań zapewniających obniŜenie skali bezrobocia i wzrost dobrobytu mieszkańców. Cele
społeczne dotyczą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców gminy, zgodnie z ich wyobraŜeniami
i aspiracjami. Cele kulturowe obejmują ochronę i rewitalizację zachowanych zasobów
dziedzictwa kulturowego, kształtowanie atrakcyjnego wizerunku gminy oraz toŜsamości
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kulturowej jej mieszkańców. Cele przyrodnicze dotyczą ochrony i eliminacji zagroŜeń
środowiska naturalnego.
Studium określa funkcje rozwojowe gminy:
-

funkcja przemysłowa: przemysł wydobywczy i materiałów budowlanych,
wykorzystujący miejscowe zasoby surowców oraz rozwój innych dziedzin
przemysłu bazujących na lokalnych zasobach wodnych i leśnych,

-

funkcja usługowo-wytwórcza: rozwój usług podstawowych dla ludności
i rolnictwa (usługi publiczne i komercyjne), wielobranŜowa działalność
gospodarcza, rozwój funkcji turystycznej wypoczynkowo-pobytowej,

-

funkcja

mieszkaniowa:

duŜe

moŜliwości

przeznaczania

pod

zabudowę

mieszkaniową terenów o dogodnych powiązaniach komunikacyjnych, niskich
wartościach bonitacyjnych i korzystnych warunkach geologiczno-inŜynierskich
oraz bioklimatycznych.
Kierunki zagospodarowania i zasady polityki przestrzennej gminy odnoszą się do
wyróŜnionych obszarów, uwzględniają racjonalne wykorzystanie przestrzeni i środowiska,
zgodne z interesem publicznym i prywatnym.
Na planszy „Kierunki zagospodarowania i zasady polityki przestrzennej” wyróŜniono:
-

tereny istniejącej zabudowy o róŜnych funkcjach,

-

tereny istniejących usług publicznych,

-

tereny istniejących urządzeń i obiektów produkcji rolnej,

-

tereny istniejących urządzeń sportu i wypoczynku – boiska sportowe,

-

tereny uŜytkowania górniczego,

-

obszary korzystne dla zabudowy o funkcjach: mieszkaniowej i zagrodowej,
letniskowej, usługowej nieuciąŜliwej, urządzeń i obiektów sportu i turystyki,

-

obszary korzystne dla zabudowy o zalecanych funkcjach: przemysłowo-składowej,
wytwórczo-usługowej, usługowej uciąŜliwej,

-

tereny moŜliwego odkrywkowego wydobywania kopalin: ustanowione obszary
górnicze i planowane ich powiększenia, granice złóŜ kopalin,

-

uŜytki rolne mało Ŝyzne,

-

lasy o funkcji gospodarczej i wypoczynkowej.

Studium w sposób kompleksowy określa przestrzennie kierunki zagospodarowania obszaru
gminy. Tereny o róŜnych funkcjach są wobec siebie komplementarne, nie ma kolizji
przestrzennych pomiędzy róŜnymi funkcjami, zapewniono znaczne tereny rozwoju
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przestrzennego dla funkcji: mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych, komercyjnych
i turystyczno-wypoczynkowych.

Podstawowym dokumentem planistycznym będącym prawem miejscowym jest
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowywany dla całej gminy (rzadziej)
lub określonych jej obszarów. Obecnie, w związku z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązują plany miejscowe uchwalone
po 1 stycznia 1995 r.
W gminie Tarnów Opolski wg stanu na 15 września 2011 r. obowiązuje 11 planów
miejscowych oraz 5 ich zmian. Są to głównie plany dla poszczególnych wsi: Tarnów Opolski
(2002 r. ze zmianami w 2003 r. i 2009 r.), Kosorowice (2003 r.), Przywory (2003 r. ze
zmianami w 2008 r. i 2009 r.), Miedziana (2003 r.), Kąty Opolskie (2003 r. ze zmianą w 2008
r.), Nakło, Raszowa, Walidrogi,

(2007 r.), jak równieŜ plany dla terenów górniczych:

GóraŜdŜe II (2007 r.), Tarnów Opolski (2002 r.), Izbicko II (2003 r.). Ponadto w 2003 r.
został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy gazociągu oraz
stacji gazowej dla potrzeb Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. w obszarze wsi Kosorowice
– Tarnów Opolski, a w 2011 r. plan dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w
Przyworach. Wynika z tego, iŜ gospodarka przestrzenna na terenie gminy jest prowadzona w
sposób racjonalny, a uchwalone plany miejscowe zabezpieczają tereny pod rozwój
poszczególnych funkcji. Planuje się kolejne zmiany planów miejscowych.
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1.6. WARUNKI MIESZKANIOWE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Wieś opolska wyróŜnia się w kraju ładem przestrzennym, estetyką i urodą wiejskich
wnętrz krajobrazowych oraz relatywnie wysokim standardem przestrzeni publicznej,
indywidualnej zabudowy mieszkaniowej i obejść. Przeciętna powierzchnia uŜytkowa
mieszkania na wsi w województwie opolskim wynosi 94,6m2 wobec 86,7m2 średnio w kraju.
WyposaŜenie opolskich wsi w instalacje wodociągowe naleŜy ocenić jako wyjątkowo
korzystne, znaczący niedobór notuje się natomiast w zakresie instalacji gazowej (z sieci) niespełna 3% mieszkań ma dostęp do instalacji gazowej wobec niespełna 19% średnio
w kraju.
W świetle danych Urzędu Statystycznego w Opolu na koniec 2010 roku 9834
mieszkańców gminy zamieszkiwało w 2245 budynkach. W 2009 roku (brak danych z 2010
roku) 9783 mieszkańców gminy zamieszkiwało w 2770 mieszkaniach, mieszczących się
w 2215 budynkach.
Według danych US w 2009 roku przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkania
wynosiła 101,8 m2 i była wyŜsza od średniej powiatowej (94,7 m2) i od wojewódzkiej (77,5
m2). Przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu wynosiła 3,5 osób przy średniej powiatowej (3,4)
i wojewódzkiej (3,0). Warunki zamieszkiwania ludności gminy Tarnów Opolski róŜniły się
(na niekorzyść biorąc pod uwagę przeciętną powierzchnię uŜytkową mieszkań i w znacznej
większości na korzyść biorąc pod uwagę przeciętną liczbę osób w mieszkaniu) w stosunku do
warunków zamieszkiwania w sąsiadujących gminach.

Tabela 2. Warunki mieszkaniowe w gminie Tarnów Opolski w 2009 roku.

Jednostka
administracyjna

Gmina

Tarnów

Liczba

Powierzchnia

mieszkań/ w Liczba izb

uŜytkowa

Przeciętna
powierzchnia
2

tym gminne

mieszkań w m

uŜytkowa
mieszkania w m2

Przeciętna
liczba osób w
mieszkaniu

2770

1 3654

28 1859

101,8

3,5

Powiat

40121

190224

3801442

94,7

3,4

Województwo

340003

1382278

26362328

77,5

3,0

Opolski

Źródło: www.stat.gov.pl,
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Stale wzrastająca liczba mieszkań a co z tym związane budynków mieszkalnych
w gminie świadczy o atrakcyjności tego terenu do osiedlania się.
Warunki zamieszkiwania ludności w podstawowym zakresie determinowane są
głównie stanem rozwoju komunalnej infrastruktury technicznej, dostarczającej do mieszkań
wodę i odprowadzającej z nich ścieki oraz umoŜliwiającej pozbywanie się odpadów. Ponadto
w zakresie tych warunków istotne znaczenie ma zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz
przewodowy, ciepło oraz dostępność do sieci telekomunikacyjnych.
Największy postęp w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej dokonany został
w ostatnich kilku latach. Zrealizowane przedsięwzięcia objęły budowę i rozbudowę sieci
wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i sieci gazowej. Według danych US w Opolu
wyposaŜenie w sieci i urządzenia wodne i kanalizacyjne przedstawia się następująco:

Wykres. Infrastruktura komunalna gminy Tarnów Opolski w latach 2001 – 2010.
Źródło: www.stat.gov.pl

Jak wynika z powyŜszej tabeli, w ostatnich latach sukcesywnie zwiększa się liczba
wykonanych sieci i przyłączy wodociągowych. W zakresie zaopatrzenia ludności w wodę z
sieci wodociągowej dokonał się stopniowy postęp, likwidując zaniedbania w tym zakresie z
lat poprzednich.
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Całkowita długość sieci wodociągowej w 2010 roku wynosiła 107,9 km, do której
przyłączonych było 2293 budynków mieszkalnych, 9628 osób w 2009 roku (brak danych z
2010 roku). Gminę Tarnów Opolski charakteryzuje całkowite wyposaŜenie poszczególnych
wsi w system wodociągów. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 34 km, do której
podłączonych było 779 budynków mieszkalnych. Odsetek budynków mieszkalnych
podłączonych do sieci kanalizacyjnej wynosi 34,7%. Natomiast długość czynnej sieci
gazowej w 2009 roku wynosiła 42,1km, odbiorcami gazu były 93 gospodarstwa domowe, co
stanowiło 4,2% budynków mieszkalnych gminy. Długość czynnej sieci wodociągowej w
gminie Tarnów Opolski w latach 2001 – 2010 wzrosła o 9,4%, sieci kanalizacyjnej ponad trzy
krotnie o 24,6km. Natomiast długość czynnej sieci gazowej w latach 2001 – 2009 (brak
danych z 2010 roku) wzrosła o 41,8%.
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Tabela 3. Infrastruktura komunalna gminy Tarnów Opolski w latach 2001 – 2010.

Wyszczególnienie

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

98,6 km

98,9 km

100,2km

100.4km

101,7km

102km

102,2km

106,8km

107,5km

2231szt.

2249szt.

2273szt.

2289szt.

2312szt.

2149szt.

2152szt.

2265szt.

2287szt.

2010r.

Wodociągi :
długość czynnej sieci
rozdzielczej
połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania

2293szt.

ludność korzystająca z
sieci wodociągowej

10079 osób

9916 osób

9842 osób

9827 osób

9757 osób

9704 osób

9650 osób

9628 osób

Kanalizacja :
długość czynnej sieci
kanalizacyjnej:

10,0 km

14,3km

16,9km

16,9km

16,9km

16,9km

34km

34km

połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania

ludność korzystająca z
sieci gazowej
Źródło:www.stat.gov.p

34km

9,4 km
131szt.

156szt.

262szt.

272szt.

278szt.

284szt.

773szt.

778szt.
779szt.

119szt.

ludność korzystająca z
sieci kanalizacyjnej
Sieć gazowa :
długość czynnej sieci
ogółem
odbiorcy gazu

107,9km

29,7km
27
gosp.dom.

1804 osób

1858 osób

2167 osób

2193 osób

2194 osób

2199 osób

3538 osób

3541 osób

29,8km
29
gosp.dom.

30,3km
33
gosp.dom.

30,3km
44
gosp.dom.

29,5km
56
gosp.dom.

30,2km
63
gosp.dom.

32,2km
73
gosp.dom.

35,9km
79
gosp.dom.

42,1km
93
gosp.dom.

102

101

100

99

98

117

328
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Dokonując analizy poszczególnych sieci infrastruktury komunalnej gminy Tarnów
Opolski warto jest odnieść się równieŜ, w skali porównawczej do województwa opolskiego,
które to charakteryzuje się niską gęstością sieci wodociągowej oraz gazowej w porównaniu
do innych województw. Gęstość sieci kanalizacyjnej nieznacznie przewyŜsza przeciętną dla
kraju. Pomimo tego faktu, w świetle szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, w
Opolskiem z sieci wodociągowej korzysta 94,5% ludności (najwięcej w kraju), z czego na wsi
91,2%. Poza dostępnością, odrębną kwestią pozostaje stan techniczny infrastruktury, jej wiek
oraz materiał wykonania. Skanalizowane są przede wszystkim miasta (87,4% mieszkańców
korzysta z kanalizacji), zdecydowanie gorsza sytuacja występuje na obszarach wiejskich
(27,1%).
Sieć gazowa w województwie opolskim jest słabo rozwinięta i wymaga
doinwestowania. W regionie opolskim system ogrzewania skoncentrowany jest wokół
miejskich systemów ciepłowniczych. Do podstawowych źródeł energii cieplnej zaopatrującej
ludność na terenie województwa opolskiego naleŜą Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA
oraz BOT Elektrownia Opole SA. Systemy ciepłownicze występują z reguły w większych
miejscowościach. Ze względu na ograniczony dostęp do scentralizowanej sieci ciepłowniczej
potrzeby grzewcze zdecydowanej większości mieszkańców województwa pokrywane są
przez kotłownie lokalne oraz piece opalane węglem, koksem, olejem, gazem.
WaŜnym osiągnięciem gminy Tarnów Opolski w ostatnich latach w rozwoju
infrastruktury

była

budowa

oczyszczalni

ścieków

w

Kosorowicach,

sukcesywne

kanalizowanie gminy i poprawa jakości wody pitnej. Zasoby wód podziemnych w gminie
znacznie przekraczają jej własne potrzeby. W chwili obecnej funkcjonują dwa ujęcia: stacja
ujęcia wody w Tarnowie Opolskim składająca się z trzech studni i ujęcie wody ze studni nr 35
w miejscowości Raszowa. Oba ujęcia są własnością gminy Tarnów Opolski, a ich
uŜytkownikiem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim.
Ścieki odprowadzane są do Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Kosorowicach.
Gospodarka odpadami regulowana jest zapisami poczynionymi w Planie Gospodarki
Odpadami dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009 – 2012, który został zaktualizowanym
dokumentem pn. „Plan Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2013-2016”. Określone w tym dokumencie problemy to głównie:
•

brak objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbiórki
odpadów komunalnych, co skutkuje tym, iŜ część odpadów wytwarzanych przez
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właścicieli

nieruchomości (nieposiadających umów na odbiór odpadów) jest w

sposób nielegalny deponowana na tzw. „dzikich wysypiskach”,
•

selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie gminy w chwili obecnej nie
pozwala w zadowalającym stopniu ograniczyć ich unieszkodliwiania poprzez
składowanie,

•

brak jest wdroŜonej na większą skalę selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,

•

spalanie odpadów w paleniskach domowych.
Natomiast cele do osiągnięcia przedstawiają się następująco:

• zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów;
• zwiększenie udziału odzysku, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska;
• zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów;
• wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;
• bieŜąca aktualizacja bazy danych o gospodarce odpadami;
• objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów
komunalnych;
• rozwój selektywnego zbierania odpadów: niebezpiecznych w strumieniu odpadów
komunalnych, wielkogabarytowych oraz budowlanych;
• wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy;
• zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
na składowiska;
• zwiększenie efektywności selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych;
• usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest do 2032 r.
Niezrealizowanie zapisów zawartych w Planie Gospodarki Odpadami przyniesie
negatywne skutki środowiskowe i gospodarcze, dlatego zasadnym jest efektywne
prowadzenie działalności w celu realizacji zapisów tego dokumentu.
PołoŜenie gminy jest bardzo korzystne ze względu na występowanie rozbudowanej
sieci tras komunikacji lokalnej, które są częścią systemu sieci ponadlokalnej. Przez teren
gminy przebiega międzynarodowa trasa nr 94 prowadząca do granic Niemiec i Ukrainy,
droga wojewódzka w miejscowości Przywory nr 423 relacji Opole – Kędzierzyn-Koźle.
Ponadto przez gminę przebiega 35,81km dróg powiatowych i 78,83km dróg gminnych. Drogi
twarde stanowią bezpośrednie połączenia między wsiami w gminie. Dodatkowo przez gminę
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przebiegają dwie linie kolejowe, dwutorowe, zelektryfikowane, relacji: Wrocław – Bytom
oraz Opole – Kędzierzyn-Koźle.
Województwo opolskie charakteryzuje się względnie wysokim stopniem rozwoju
infrastruktury i zajmuje stosunkowo korzystną pozycję konkurencyjną, jednak w kontekście
regionalnym sytuacja jest gorsza, szczególnie w porównaniu z ościennymi regionami
dolnośląskim i śląskim. Kluczowe znaczenie rozwojowe sektora transportowego dla
Opolszczyzny łączy się z bardzo dobrym połoŜeniem w przestrzeni komunikacyjnej, zarówno
europejskiej jak i krajowej. Jednak lokalizacja regionu między obszarami o wyŜszym stopniu
rozwoju infrastruktury transportowej moŜe stać się „wąskim gardłem” w przepływach
potoków ładunków oraz osób. Dlatego poziom rozwoju infrastruktury transportowej w woj.
opolskim musi osiągnąć standardy zbliŜone do sąsiednich obszarów. Oznacza to działania
unowocześniające istniejącą infrastrukturę i rozbudowę połączeń drogowych, lotniczych,
kolejowych i wodnych w regionie opolskim. Jednym z priorytetów powinno być takŜe
zintegrowanie ww. systemów transportu.
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe jest zagadnieniem problemowym. ZagroŜenia
powodziowe występują na obszarach gminy połoŜonych w dolinie rzeki Odry. Główne
zagroŜenie powodziowe w dolinie rzeki Odry, spowodowane jest w duŜej mierze
nieodpowiednim stanem technicznym części starych (ponad stuletnich) obwałowań i murów
oporowych, które wymagają remontu i modernizacji.
Prowadzone działania w całym juŜ województwie opolskim, skierowane na ochronę
przeciwpowodziową, powinny koncentrować się na: budowie systemu zabezpieczeń
przeciwpowodziowych (w tym budowa, modernizacja wałów przeciwpowodziowych,
budowa, przebudowa polderów, przebudowa węzłów wodnych), zwiększeniu retencji wód,
regulacji cieków wodnych oraz stosunków wodnych w glebach oraz prewencyjnej ochronie
przeciwpowodziowej poprzez planowanie przestrzenne.
Oprócz zmodernizowania koryt rzek wraz z dodatkową infrastrukturą techniczną
(mury oporowe, stopnie wodne, jazy, zbiorniki retencyjne), niezbędny jest nowoczesny
system ostrzegania i alarmowania, bazujący na szybkim przekazywaniu danych,
określających w czasie rzeczywistym wielkości opadów w zlewniach poszczególnych rzek
oraz zmiany stanów wód na wodowskazach i wielkości przepływów.
Gmina Tarnów Opolski boryka się obecnie z problemem melioracji całego swojego
obszaru. Problemem jest nie tylko wylewająca rzeka Odra w zachodniej części gminy, ale
takŜe rzeka Sucha i Kanał Młynówka w części północno-wschodniej gminy, problemem jest
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równieŜ wysoki poziom wód gruntowych, powodujący zalewanie budynków mieszkalnych
oraz przestrzeni pól uprawnych.
Wszelkie kwestie zwiane z infrastrukturą komunalną i mieszkaniową gminy Tarnów
Opolski rozwiązywane są przez funkcjonujący na tym terenie Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. Prócz realizacji statutowych zadań wartym podkreślenia jest współpraca
jaka ZGK podejmuje z gminami ościennymi oraz innymi instytucjami. Przykładem w tej
kwestii jest chociaŜby, zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Izbicko i
Tarnów Opolski dotyczącego oczyszczania ścieków komunalnych, czy teŜ współpraca z
Wodociągami i Kanalizacją w Opolu Sp. z o.o. Istotną sprawą, która ma swoje
odzwierciedlenie

w

poprawie

infrastruktury

technicznej

gminy

było

powstanie

Międzygminnego Związku „Trias Opolski”. Celem działania związku jest ochrona zasobów
wodnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 333, jednego z największych rezerwuarów
wody pitnej w Polsce. Decyzje o aktywnej ochronie zbiornika wód podziemnych podjęli w
Prezydent Miasta Opola, Burmistrz Gminy Prószków oraz Wójtowie Gmin Chrząstowice,
Dąbrowa,

Komprachcice,

Łubniany,

Prószków

i

Tarnów

Opolski,

zawiązujące

Międzygminny Związek „Trias Opolski”. Efektem współdziałania gmin członkowskich było
stworzenie programu ochrony zbiornika. Przy udziale związku miasto Opole pozyskało na
przełomie 2001 i 2002 roku środki z funduszu spójności na budowę kanalizacji sanitarnej i
modernizację wodociągów w mieście Opole i w sześciu otaczających stolicę regionu
gminach. Niestety, w latach 2004 - 2006 związek nie potrafił uzyskać dofinansowania do
budowy kanalizacji sanitarnej dla pozostałych gmin członkowskich. Stało się tak za
przyczyną nieporadności Ministerstwa Środowiska w zakresie przygotowania zgodnych z
wymogami Unii Europejskiej procedur naborów projektów. W bieŜącej perspektywie 2007 2013 obowiązują nowe zasady dofinansowania projektów kanalizacyjnych. Zrzeszone w
związku gminy aplikują o środki pomocowe indywidualnie bądź grupowo, korzystając z
formuły porozumienia komunalnego. W tej sytuacji związek jest istotnym ciałem
konsultacyjnym, ale juŜ nie prowadzi bezpośrednich działań. Międzygminny Związek „Trias
Opolski” spełnił istotną rolę w zakresie przygotowania gmin członkowskich do aplikowania o
środki na budowę kanalizacji sanitarnej.
Społeczeństwo informacyjne to nowy typ społeczeństwa, który ukształtował się w
krajach, w których rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął bardzo
szybkie tempo. Społeczeństwo informacyjne nie tylko posiada rozwinięte środki
przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu
narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa. WaŜnym aspektem
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski

29

Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2020

jest równieŜ kształcenie społeczeństwa w kierunku dalszego rozwoju, tak by wszyscy mogli
w pełni wykorzystywać moŜliwości, jakie dają środki masowej komunikacji i informacji.
Rozwój

współczesnych

przedsiębiorstw

nierozerwalnie

związany

jest

z

wykorzystaniem osiągnięć technologii teleinformatycznych. Zjawisko stosowania w
codziennej działalności firm komputerów, zwykle połączonych w sieci, z dostępem do
Internetu stało się powszechne.
W przypadku gospodarstw domowych w województwie opolskim dostęp do
nowoczesnych technologii teleinformatycznych nie moŜna ocenić jako zadowalający.
Świadczy o tym dostępność do Internetu. W regionie opolskim 44,1% gospodarstw
domowych jest wyposaŜonych w komputer z dostępem do Internetu.
Kolejnym bardzo waŜnym priorytetem jest walka z wykluczeniem cyfrowym. Bo
osoby, które go doświadczają, juŜ teraz są w gorszej sytuacji niŜ internauci. Nie korzystają z
moŜliwości szukania pracy przez Internet. Wśród najbardziej zagroŜonych wykluczeniem
cyfrowym uznaje się mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi. Powodem tej sytuacji jest
takŜe niŜsze wykształcenie tej grupy ludności, co powoduje, Ŝe wykazują mniejszą motywację
do korzystania z Internetu. Ponadto brak odpowiedniej infrastruktury umoŜliwiającej dostęp
do Internetu stanowi barierę dla mieszkańców tych obszarów.
Rycina. Przestrzenne zróŜnicowanie w dostępie gospodarstw domowych do Internetu.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

− gminy oznaczone kolorem niebieskim to gminy, które charakteryzuje wysoka
penetracja wskaźnik ten wynosi od 50 – 70%,
− gminy oznaczone kolorem Ŝółtym to gminy, które charakteryzuje średnia penetracja –
wskaźnik ten wynosi od 30 – 50%, np. gmina Tarnów Opolski,
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− gminy oznaczone kolorem pomarańczowym to gminy, które cechuje niski poziom
penetracji – wskaźnik ten wynosi od 10 – 30%.
Urząd Gminy Tarnów Opolski podjął juŜ pierwsze ustalenia z jednym podmiotem
gospodarczym, który zapewni mieszkańcom i przedsiębiorcom dostęp do internetu..
Omówione zostały juŜ plany tej inwestycji. Instytucje, które będą chciały mieć większą
prędkość od tej wynegocjowanej przez gminę, niestety będą musiały dopłacić. Reszta
mieszkańców będzie miała to bezpłatnie. NaleŜy jeszcze poczynić ustalenia dotyczące
działek, na których mają stać nadajniki. Inwestycja w całości zostanie sfinansowana ze
środków unijnych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".
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1.7. SYSTEMY TRANSPORTOWE

MoŜliwości rozwoju społeczno-gospodarczego w bardzo duŜej mierze zdeterminowane
są wykształconą infrastrukturą transportową, wśród której szczególne znaczenie przypisuje
się sieci drogowej i kolejowej.
Podstawowy układ dróg na terenie gminy Tarnów Opolski stanowią: droga
wojewódzka nr 94 relacji Zgorzelec – Targowisko k/Krakowa oraz droga wojewódzka nr 423
relacji Opole – Kędzierzyn Koźle.
Droga krajowa nr 94 jest drogą jednojezdniową i nawierzchni bitumicznej i dwóch
pasach ruchu. Stan techniczny drogi jest bardzo dobry. Na waŜniejszych skrzyŜowaniach
wydzielono „lewoskręty”, a takŜe zatoki autobusowe. Na terenie gminy droga prowadzi przez
miejscowości: Nakło i Walidrogi, zapewniając bardzo dogodny dojazd do Opola. Pośrednio
droga zapewnia takŜe szybki dojazd do Opola mieszkańcom Tarnowa Opolskiego i Raszowej.
Z tego względy głównie teren wsi Miedziana stał się atrakcyjnym obszarem rozwoju
zabudowy mieszkaniowej. Droga wojewódzka nr 423 jest drogą jednojezniową o nawierzchni
bitumicznej i dwóch pasach ruchu. Stan techniczny drogi jest średni. Na terenie gminy droga
prowadzi przez miejscowości: Kąty Opolskie i Przywory. Jednak z uwagi na stan drogi
i natęŜenie ruchu dojazd do centrum Opola zajmuje znacznie więcej czasu niŜ ze wsi
Walidrogi (mimo zbliŜonej odległości). Mieszkańcy wsi Przywory dojeŜdŜający do Opola i
mieszkańcy Opola dojeŜdŜający do pracy w Przyworach mają moŜliwość korzystania
z komunikacji miejskiej MZK Opole. Przy granicy gminy i miasta znajduje się pętla
autobusowa „Grotowice-Pętla”, gdzie przystanki końcowe mają autobusy linii nr 8 i 12.
Jednak czas podróŜy jest znaczny, o czym świadczy fakt, iŜ przejazd całą linią nr 8 kursująca
na trasie Wawelno-Ochodze-Grotowice (pętla), składającą się z 49 przystanków, autobus
pokonuje aŜ w 72 minuty.
Uzupełnienie podstawowego układu komunikacyjnego gminy stanowią drogi
powiatowe o łącznej długości 35,81 km. Większość z nich posiada nawierzchnię bitumiczną.
UmoŜliwiają połączenia drogowe pomiędzy poszczególnymi miejscowościami na terenie
gminy oraz z waŜniejszymi miejscowościami sąsiednich gmin.
Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych
kategorii,

stanowiące

uzupełniającą

sieć

dróg

słuŜących

miejscowym

potrzebom

z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Bezpośredni nadzór nad utrzymaniem tych dróg pełnią
władze gminy. Na terenie gminy znajduje się łącznie 78,835 km dróg gminnych. Są to
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zarówno ulice w obrębie zwartych miejscowości, jak i drogi dojazdowe do pól. Tylko część
dróg posiada nawierzchnię bitumiczną i parametry właściwe dla dróg lokalnych czy
dojazdowych. Modernizacja dróg przebiega sukcesywnie. WaŜne jest aby wybór dróg i ulic
do modernizacji nawierzchni był skorelowany z poprzedzającą ją budową sieci
infrastrukturalnych, w tym kanalizacji. Szanse na przyspieszenie tempa modernizacji
nawierzchni dróg stwarza korzystna oferta Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A., które mogą
zaoferować po bardzo korzystnej cenie kruszywo do podbudowy dróg. Warto jednak
rozwaŜyć czy kamień wapienny wykazuje właściwą trwałość i jest odpowiednim materiałem
do podbudowy dróg.
Potrzeby w zakresie dróg gminnych dotyczą przede wszystkim dalszej sukcesywnej
modernizacji

nawierzchni

dróg,

powierzchniowego

utwardzania

i

wyrównywania

nawierzchni, poszerzania jezdni i utwardzania poboczy, budowy chodników, przepustów,
modernizacji zatok, wprowadzania barier akustycznych, w tym w postaci naturalnej zieleni.
Przez teren gminy prowadzą dwie dwutorowe zelektryfikowane linie kolejowe:
Wrocław – Opole – Bytom i Opole – Kędzierzyn Koźle. Wykorzystywane są zarówno dla
ruchu pasaŜerskiego, jak i towarowego. Na linii Wrocław – Opole – Bytom na terenie gminy
znajduje się stacja Tarnów Opolski, na której zatrzymują się pociągi osobowe. Od tej linii
odchodzi bocznica kolejowa do Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. Na linii Opole –
Kędzierzyn Koźle znajduje się stacja kolejowa Przywory, na której zatrzymują się pociągi
pasaŜerskie.
W sąsiedztwie gminy Tarnów Opolski (4 km na południowy-wschód od wsi
Kosorowice), w miejscowości Kamień Śląski (gm. Gogolin), znajduje się lotnisko. Jest to
dawne lotnisko powojskowe. Lotnisko posiada dobrej jakości asfaltobetonowy pas startowy w
dobrym stanie o długości 2300 m i szerokości 60 m pozwalający na obsługę większości
typów samolotów pasaŜerskich oraz siec dróg kołowania o szerokości 30 m, 14 m i 12 m w
dobrym stanie, a takŜe 3 płyty postojowe dla statków powietrznych. Obecnie jest
wykorzystywane na cele szkolenia lotniczego oraz organizacji imprez integracyjnych
i masowych. Okresowo były prowadzone rozmowy pomiędzy właścicielem lotniska
a samorządem województwa opolskiego o przekształcenie go w regionalny port lotniczy
obsługujący region Opola oraz sąsiednie województwo śląskie. Do dziś nie ma konkretnych
przesądzeń w tej sprawie. Obecnie (wrzesień 2011) nie wspomina się juŜ o przygotowaniu
portu do regularnych połączeń lotniczych.
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1.8. UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNE

Skuteczna realizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz samorządowa polityka społeczna
zaleŜy głównie od rozpoznania problemów demograficznych i złoŜoności prowadzonej
polityki ludnościowej. Dzięki określeniu powiązań polityki demograficznej z polityką
społeczną oraz wskazanie występujących między nimi zaleŜności pozwala dostrzec zmiany
zachodzące

w

strukturze

społecznej,

co

daje

większe

szanse

na

znalezienie

najskuteczniejszych środków kształtowania zmian. Punktem wyjścia dla właściwie
prowadzonej samorządowej polityki społecznej, jak równieŜ lokalnej strategii rozwoju, winny
być informacje demograficzne pozwalające określić profil społeczno-demograficzny
mieszkańców oraz opis procesów społecznych zachodzących w danej społeczności.

1.8.1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Stan ludności
RozwaŜania dotyczące ludności dla potrzeb planowania strategii rozwoju lokalnego
winny uwzględniać dwa istotne aspekty. Aspekt demograficzny odnoszący się do tych jej
cech, które juŜ dziś determinują przyszłe zaludnienie gminy oraz aspekt społeczny, tj. jej
walory determinujące przyszły, pomyślny rozwój społeczny i gospodarczy gminy.
Obszary wiejskie stanowią ponad 90% powierzchni województwa opolskiego, ludność
wiejska to prawie pół miliona osób, co stanowi ok. 47% ogółu mieszkańców regionu.
Przeciętnie, jedną miejscowość wiejską województwa zamieszkuje 414 osób wobec 274
średnio w kraju.
PołoŜona w środkowej części województwa opolskiego gmina Tarnów Opolski
zajmuje obszar 82 km2, na którym według danych Głównego Urzędu Statystycznego w końcu
2010 roku zamieszkiwało 9 834 osób (kobiety – 5119, męŜczyźni – 4715). Gęstość
zaludnienia gminnego terytorium wynosiła około 120 osób na 1 km2. Gęstość zaludnienia
województwa opolskiego to 110 osób na km2, chociaŜ niŜsza od średniej krajowej, zbliŜona
jest do średniej Unii Europejskiej. Niewielki wymiar przestrzenny gminy i relatywnie mała
liczba mieszkańców stanowią o potencjale rozwojowym tego terenu, a takŜe wyznaczają
zakres moŜliwości przyciągania czynników wzrostu.
Na przestrzeni lat 2001 – 2010 uwidocznił się spadek liczby ludności gminy Tarnów
Opolski. W stosunku do roku 2001 zaludnienie zmniejszyło się o 478 mieszkańców w tym
kobiet - 145 osób, męŜczyzn – 333 osób.
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Tabela 4. Ludność gminy Tarnów Opolski na przestrzeni lat 2001 – 2010

2001 r.

2010 r.

kobiety kobiety

męŜczyźni

męŜczyźni

Tarnów Opolski

5264

4715

5048

Ogółem gmina

10312

9834

100

95,4

Wyszczególnienie

Dynamika zmian
2001r. = 100%

5119

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl

Tendencje spadkowe w liczbie ludności zauwaŜa się takŜe w powiecie opolskim, jak i
w całym województwie opolskim. Na przestrzeni lat 2001 – 2010 liczba ludności gminy
Tarnów Opolski zmniejszyła się o prawie 5%, powiatu opolskiego o 1%, natomiast liczba
ludności województwa opolskiego o 3,5%.

Wykres. Liczba ludności gminy Tarnów Opolski w latach 2001 - 2010

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl, opracowanie własne.
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Tabela 5. Ludność gminy Tarnów Opolski w porównaniu z gminami sąsiednimi na tle powiatu i województwa w
latach 2001 – 2010
2010
gdy
Wyszczególnienie

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2001
=
100%

Tarnów Opolski

10 312

10 248

10 085

10 009

9 993

9 922

9 868

9 806

9 783

9 834

-4,6

Chrząstowice

6 645

6 590

6 619

6 637

6 625

6 669

6 710

6 695

6 718

6 763

1,8

Izbicko

5 565

5 575

5 594

5 613

5 606

5 578

5 561

5 542

5 525

5 530

-0,6

Gogolin

6 103

6 007

5 898

5 859

5 856

5 824

5 860

5 809

5 827

5 817

-4,7

Krapkowice

6 676

6 622

6 584

6 519

6 510

6 490

6 493

6 482

6 484

6 413

-3,9

Prószków

-

-

-

7 200

7 260

7 219

7 191

7 204

7 239

7 278

1,1

136

135

135

135

135

134

134

134

135

135

624

938

550

070

091

739

696

616

010

313

Powiat Opolski
Województwo

1

Opolskie

438

066

1

061

1

009

055

1

667

051

531

1

047

407

1

041

941

1

037

088

1

033

040

1

031

097

1

-0,9
028

585

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl

W końcu 2010 r. gmina Tarnów Opolski dzieliła się na 8 sołectw obejmujących tyle
samo miejscowości wiejskich. Średnia liczba ludności sołectwa w gminie na przestrzeni
analizowanych 10 lat nieznacznie przekraczała 1200 mieszkańców. W świetle danych
Ewidencji Ludności Urzędu Gminy (stan na koniec 2010 r.) najliczniej zasiedlone były
sołectwa: Tarnów Opolski – 3555, Nakło - 1408, Przywory – 1122 mieszkańców.
Najmniejszymi były: Walidrogi – 199 oraz Miedziana – 619 mieszkańców. Dane z końca
2010 roku wskazują równieŜ, Ŝe na 1 km2 w sołectwach przypadało: Tarnów Opolski 130
osób, Kosorowice 57 osób, Raszowa 90 osób, Przywory 152 osoby, Nakło 217 osób, Kąty
Opolskie 163 osoby, Miedziana 121 osób, Walidrogi 52 osoby.

Tabela 6. Ludność sołectw gminy Tarnów Opolski na przestrzeni lat 2001 – 2010
Wyszczególnienie

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

r.

r.

r.

r.

r.

r.

r.

r.

r.

r.

Tarnów Opolski

3631

3624

3577

3553

3576

3560

3546

3534

3539

3555

Kosorowice

1006

1009

1003

1003

999

990

989

987

987

990

Raszowa

847

840

837

827

825

817

810

804

783

789

Przywory

1195

1201

1169

1156

1147

1142

1131

1131

1122

1122

Nakło

1488

1491

1493

1466

1455

1427

1418

1394

1398

1408
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Kąty Opolskie

969

961

946

942

940

940

906

904

907

915

Miedziana

670

657

648

642

639

627

632

620

621

619

Walidrogi

190

188

181

167

167

172

175

193

197

199

Źródło: Urząd Gminy Tarnów Opolski

Spadek zaludnienia gminy w rozpatrywanych 10 latach dokonał się w następstwie
zmniejszenia zaludnienia w 7 sołectwach, z czego największe miało miejsce w sołectwach:
Nakło, Tarnów Opolski oraz Przywory.
Zmniejszanie się liczy ludności na terenie gminy związane jest z migracjami ludności
– ujemne saldo migracji, spadkiem ilości zawieranych małŜeństw oraz utrzymującym się na
niskim poziomie przyrostem naturalnym.

Struktura ludności
W 2010 r. liczba kobiet w gminie Tarnów Opolski stanowiła 52% społeczeństwa całej
gminy. W ujęciu wskaźnika feminizacji było to odpowiednio 109 kobiet do 100 męŜczyzn.
Wskaźnik feminizacji dla ludności gminy w wieku rozrodczym, przyjmujemy tu 19 - 39 lat,
grupa najwaŜniejsza z punktu widzenia demograficznego wzrostu, wynosił 105 kobiet do 100
męŜczyzn.
Struktura płci ludności w gminie Tarnów Opolski jest zróŜnicowana. W większości
przedziałów wiekowych występuje asymetria płci, zarówno z przewagą kobiet względem
męŜczyzn jak i odwrotnie, ale w skali nieistotnej dla dynamiki demograficznej.

Tabela 7. Liczebność gminy Tarnów Opolski pod względem struktury wieku
Wyszczególnienie

Wiek
przedprodukcyjny
Wiek
produkcyjny
Wiek
poprodukcyjny
Razem

2001r.
Kobiety

MęŜczyźni

1166

1255

3068

3334

1030

459

5264

5048

2010r.
Ogółem
2421
23,5%
6402
62,1%
1489
14,4%
10312

Kobiety

MęŜczyźni

859

816

3192

3356

1068

543

5119

4715

Ogółem
1675
17%
6548
66,6%
1611
16,4%
9834

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl
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Niepokojący w gminie Tarnów Opolski jest fakt sukcesywnego zmniejszania się liczy
ludności w wieku przedprodukcyjnym z jednoczesnym zwiększaniem się liczby ludności w
wieku poprodukcyjnym. Na obecna chwilę ilości osób wymienionych grup ekonomicznych są
bardzo zbliŜone. W okresie lat 2001-2010 liczba osób w wieku przedprodukcyjnym
zmniejszyła się o 746 osób z czego 307 to kobiety, w tym czasie wzrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym nastąpił o 122 osoby, w tym 38 kobiet. Podobnie do ilości osób w wieku
poprodukcyjnym kształtowała się ilość osób w wieku produkcyjnym, w tej grupie
ekonomicznej wzrost nastąpił o 146 osób, w tym 124 osoby to kobiety. Ilość osób w wieku
produkcyjnym utrzymuje się więc na dość wysokim poziomie, 66,6% społeczeństwa,
z nieznaczną tendencją wzrostową.
Tabela 8. Liczba ludności według wieku oraz wskaźnik feminizacji w 2010 r.

Wyszczególnienie

Wskaźnik

2010 r.

Grupy wiekowe

feminizacji

Ogółem

MęŜczyźni

Kobiety

0-14

102

1335

659

676

15-19

96

615

314

301

20-24

101

746

371

375

25-34

105

1510

736

774

35-44

105

1535

750

785

45-54

97

1699

862

837

55-64

112

1019

480

539

65 i więcej

153

1375

543

832

Ogółem

109

9 834

4 715

5 119

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl

Najbardziej zauwaŜalna zmiana struktury nastąpiła w grupie osób w wieku
przedprodukcyjnym. W roku 2001 grupa ta stanowiła 23,5 % ogółu mieszkańców Gminy
natomiast w roku 2010 było to juŜ spadek do 17%.
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Wykres. Ludność gminy Tarnów Opolski z podziałem na wiekowe grupy ekonomiczne na przestrzeni lat
2001 – 2010.

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl

Dynamika ludności
Suma migracji zagranicznych i wewnętrznych współdecyduje o całkowitym bilansie
ludności danego obszaru. Saldo migracji stanowi drugą, obok salda urodzeń i zgonów,
główną składową przyrostu rzeczywistego na danym obszarze. Migracje zagraniczne (stałe i
sezonowe) stanowią teŜ istotny czynnik powodujący zaburzenia w ruchu naturalnym ludności
(m.in. spadek liczby urodzeń, dzietności, obniŜenie poziomu liczby zawieranych małŜeństw,
wzrastająca liczba rozwodów itd).
W świetle danych statystyki państwowej dynamika rzeczywistych zmian stanu
ludności w gminie w analizowanym dziesięcioleciu była na poziomie ujemnym, wyjątek
stanowiły jedynie lata 2002, 2005, 2010, jednak przyrost naturalny w tych latach był
nieznaczny 6, 3 i 4 osoby. Urodzenia w tym czasie utrzymują się na podobnym poziomie
około 0,7%, zgony na poziomie 0,9%, stąd ujemny przyrost naturalny. Nie trudno jest
określić w tej gminie wyraźniejszą tendencję zachowań migracyjnych, średnia wartość na
przestrzeni analizowanych 10 lat daje saldo ujemne w wysokości 70 osób. W latach 20032004 średnia ta przekraczała 100 osób, by w latach 2005-2008 utrzymać się na stałym
poziomie wynoszącym 72 osoby, natomiast od roku 2009 odnotowuje się spadek salda
migracji zagranicznych, choć dalej pozostaje ono na ujemnym poziomie. W analizie dynamiki
ludności gminy Tarnów Opolski waŜnym podkreślenia pozostaje takŜe saldo migracji
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wewnętrznych, które to na przestrzeni analizowanego dziesięciolecia było zróŜnicowane i
charakteryzowało się 110% wzrostem, jednak np. w roku 2009 odnotowano ujemne saldo tej
migracji. Być moŜe dodatnie saldo migracji wewnętrznej w ostatnim roku wywołane jest
napływem mieszkańców Opola, którzy decydują się na osiedlenie na terenach wiejskich
połoŜonych w pobliŜu miasta.
Ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji zagranicznych i wewnętrznych
to główne wartości mające wpływ na ujemne saldo demograficzne gminy Tarnów Opolski w
analizowanym okresie.
Region opolski charakteryzuje się od kilku lat ujemnym przyrostem naturalnym,
którego poziom jest znacznie niŜszy od średniej krajowej. Skutkuje to ujemnym przyrostem
rzeczywistym ludności całego województwa opolskiego, przy czym skala zmian (ubytek)
populacji jest bardzo niekorzystna dla dalszego rozwoju regionu (jeden z najniŜszych
przyrostów wśród regionów europejskich). RównieŜ poziom urodzeń, mierzony wielkością
właściwych wskaźników (dzietność, płodność), wykazuje jeden z najniŜszych stanów w
kraju, co oznacza w praktyce, Ŝe w regionie wystąpił jeden z najniŜszych poziomów urodzeń.
Utrzymanie się takiej sytuacji prowadzi do stanu całkowitego braku moŜliwości prostej
reprodukcji ludności.

Prognoza demograficzna gminy
Prognozowanie demograficzne to przewidywanie przyszłych stanów i podstawowych
struktur ludności określonego obszaru. Nieodzownym warunkiem takiego przewidywania jest
posiadanie informacji odnoszących się do przyszłych procesów decydujących o liczbie
i strukturach zaludnienia obszaru, tj. o przyszłych urodzeniach ludności, jej umieralności
i migracjach. W odniesieniu do populacji licznych, w ustabilizowanych warunkach Ŝycia,
przyjmuje się kontynuację kierunków i natęŜenia tych procesów z okresu poprzedzającego
prognozę. Inaczej bywa w odniesieniu do populacji stosunkowo nielicznych, o niestabilnych
uwarunkowaniach Ŝycia. O ile w okolicznościach pierwszych, w prognozie wykorzystuje się
parametry opisujące zmiany zaludnienia w przeszłości, w okresie poprzedzającym prognozę,
o tyle w okolicznościach drugich prawdopodobieństwo trafnego, liczbowego ich oszacowania
jest raczej nieduŜe, stąd prawdopodobieństwo trafnej prognozy znacznie ograniczone.
W świetle struktur płci i wieku ludności, dotychczasowych tendencji zachodzenia
zjawisk demograficznych w gminie Tarnów Opolski, realistyczne jest załoŜenie, Ŝe w obecnej
dekadzie przyrost naturalny ludności w tej gminie będzie taki sam lub bardzo podobny jak w
ostatnich latach. Z jednej strony trwający niŜ demograficzny, z drugiej strony warunki
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ekonomiczne egzystencji istotnie ograniczające skalę prokreacji części młodych małŜeństw
prowadzą do utrzymania ujemnego salda demograficznego gminy. PoniewaŜ w najbliŜszym
czasie znacząca zmiana tych warunków jest raczej mało prawdopodobna, stąd realistyczne
pozostaje załoŜenie podobieństwa zachowań prokreacyjnych w najbliŜszej przyszłości.
Przyjmując zatem, Ŝe w nadchodzących latach przyrost naturalny w gminie będzie
utrzymywał się raczej na dotychczasowym poziomie, wielkości i kierunki migracji równieŜ,
najbardziej realistyczną jest prognoza niskiej dynamiki demograficznej, w najlepszym
wypadku.

Tabela 9. Prognoza zaludnienia gminy Tarnów Opolski w 2020 roku

Ludność według ekonomicznych kategorii wieku
-w liczbach bezwzględnych
Lata

- w odsetkach ogółem
przedprodukcyjna

2001 GUS

produkcyjna

poprodukcyjna

10312 2421

6402

1489

23,5

62,1

14,4

9834 1675

6548

1611

26,5

66,6

16,4

10814

2866

7202

1778

100,0

24,8

58,5

16,7

9353

1160

6369

1824

100,0

12,4

68,1

19,5

100,0
2010

100,0
2020
wariant optymistyczny

wariant pesymistyczny

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl, opracowanie własne.

W wariancie optymistycznym, tj. przyjmującym natęŜenie zjawisk wywołujących
rzeczywiste zmiany ludności, w szczególności te występujące w ostatnich trzech latach
analizowanego okresu stan zaludnienia gminy pod koniec obecnej dekady moŜe wynieść
niewiele ponad 10 tys. mieszkańców, natomiast w wariancie pesymistycznym, przy obniŜonej
naturalnej dynamice demograficznej, zwiększonej migracji zagranicznej oraz stałej niskiej
migracji wewnętrznej – około 9,4 tys. mieszkańców, zatem mniej aniŜeli obecnie.
Prognoza zakłada wyraźne zmiany w strukturze wieku ludności, spadek ludności
w wieku przedprodukcyjnym i wzrost ludności w wieku produkcyjnym. Zatem wynika z niej
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dalsza redukcja lokalnego popytu na usługi edukacyjne gwarantowane przez samorząd
gminny i jednocześnie utrzymywanie się wysokiego popytu na pracę.
Prognoza ludności województwa opolskiego w wersji biologicznej daje jednoznacznie
negatywny obraz, na którego horyzoncie pojawia się widmo katastrofy demograficznej.
Perspektywa zmian uwarunkowań procesu reprodukcji wskazuje, iŜ zmiana wskaźników
przyrostu naturalnego w kierunku wzrostowym jest bardzo mało prawdopodobna. Styl Ŝycia,
otwarte rynki pracy, rozwody nie są bowiem stymulantami prokreacyjnymi, co prowadzić
będzie do dalszego spadku liczby mieszkańców w województwie opolskim. Prognoza
ludności do 2035 (GUS) dla województwa opolskiego przewiduje, spadek o ponad 15%. Ma
to wynikać przede wszystkim z niekorzystnego bilansu ruchu naturalnego, a po 2020 r.
wyłącznie z tego powodu, bowiem od tej daty saldo zagranicznej wymiany migracyjnej ma
być dodatnie. Dodatkowo stale ujemna wymiana migracyjna wewnątrz Polski wzmocni
spadek zaludnienia całego regionu.
Wiele wskazuje na to, Ŝe wystąpi kryzys solidarności międzypokoleniowej ze względu
na bardzo wysoki poziom obciąŜenia grupy produkcyjnej (15–64), grupą poprodukcyjną
(65+). Wskaźnik obciąŜenia ekonomicznego dla woj. opolskiego jawi się jako bardzo
niekorzystny w perspektywie 2035 roku. Biorąc pod uwagę zmianę średniego wieku ludności
Polski, staje się kwestią oczywistą, iŜ poziom obciąŜenia ekonomicznego grupy produkcyjnej
jest i będzie w regionie opolskim jednym z najwyŜszych w Europie.
Oczywiście moŜliwe są takŜe inne warianty zmian demograficznych w gminie Tarnów
Opolski. MoŜliwa jest prognoza jeszcze bardziej optymistyczna aniŜeli załoŜono – wzrostu
zaludnienia gminy. MoŜe on wystąpić w następstwie oŜywienia gospodarczego, poprawy
warunków codziennego Ŝycia mieszkańców tak gminy jak i miasta Opola.
Odpowiednie prowadzenie polityki lokalnej powinno uwzględniać przede wszystkim
przezwycięŜanie zagroŜeń w rozwoju gminy, a jej rolą powinna być zdolność do pobudzania
i wyznaczania czynników wzrostu oraz korygowania dysfunkcji wynikających z procesów
rozwojowych. Konieczne jest opracowanie i zastosowanie narzędzi prawno-finansowych
w celu przeciwdziałania (lub przynajmniej osłabienia) negatywnym skutkom wiąŜącym się
z kryzysem demograficznym.

Mniejszość narodowa
Największą mniejszość narodową w Polsce stanowią Niemcy. Ma to swoje
odzwierciedlenie w ludności gminy Tarnów Opolski. Mniejszość niemiecka stanowi tu ponad
20% ogółu społeczeństwa. Sprawnie funkcjonujące na tych terenach niemieckie organizacje
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pozarządowe są silnie zhierarchizowane. Towarzystwa dzielą się na Oddziały, a te z kolei na
Koła Terenowe. Na terenie gminy Tarnów Opolski od 1990 roku działa Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców (TSKN). Struktury TSKN w gminie stanowi zarząd gminny
oraz koła terenowe (tzw. DFK) w kaŜdej wsi.
Od 4 kwietnia 2008 w gminie Tarnów Opolski wprowadzono 8 niemieckich nazw dla
wsi (nie wprowadzono nazw dla dwóch części wsi i jednego przysiółka):
•

Kąty Opolskie/Konty (wieś)

•

Kosorowice/Kossorowitz (wieś)

•

Miedziana/Kupferberg (wieś)

•

Nakło/Nakel (wieś)

•

Przywory/Przywor (wieś)

•

Raszowa/Raschau (wieś)

•

Tarnów Opolski/Tarnau (wieś)

•

Walidrogi/Schulenburg (wieś)

W 2007 roku w gminie wprowadzono język niemiecki jako język pomocniczy.

1.8.2. WYBRANE SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

Uwarunkowania społeczne dalszego rozwoju gminy zawierają się m.in. w niektórych,
dzisiejszych cechach społecznych jej ludności. Są one niejednokrotnie mocno powiązane
z cechami biologicznymi ludności, z cechami lokalnej i nie tylko lokalnej gospodarki, są
pochodne polityki społecznej i makroekonomicznej państwa. W kontekście programowania
dalszego, pomyślnego rozwoju gminy wydaje się, Ŝe stosowna analiza identyfikująca
powyŜsze uwarunkowania winna objąć:
-

wykształcenie i kwalifikacje ludności,

-

poznanie obecnej aktywności ekonomicznej

ludności, jej zatrudnienia i skalę

bezrobocia, innymi słowy poznanie sytuacji na lokalnym rynku pracy,
-

poznanie połoŜenia ekonomicznego ludności, rzutującego wprost na jej osobiste i
społeczne aspiracje,

-

stan w zakresie podstawowych usług społecznych.

MoŜliwy zakres analizy wymienionych. tematów i problemów jest ściśle
zdeterminowany dostępnością danych statystycznych i innych informacji. Niestety nie
wszystkie poŜądane, wręcz niezbędne dla tych analiz dane są dostępne.
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Aktywność gospodarcza ludności i rynek pracy
Elementarnym warunkiem pomyślnego rozwoju kaŜdej społeczności lokalnej jest
aktywność ekonomiczna jej członków. Jest ona źródłem dochodów osób bezpośrednio
aktywnych i osób będących z nimi w gospodarstwach domowych, a poprzez zasilanie
gminnego

budŜetu

źródłem

dochodów

całej

społeczności.

Jakiekolwiek

powody

ograniczające tę aktywność przekładają się na brak bezpośrednich dochodów gospodarstw
domowych i ich rozwój, zmniejszone dochody lokalnego budŜetu. Konieczność
uwzględnienia w strukturze wydatków gminnego budŜetu wsparcia ludności ekonomicznie
nieaktywnej, ogranicza m.in. środki które moŜna by skierować na rozwój gminy.
Województwo opolskie naleŜy do grupy regionów charakteryzujących się niskim
współczynnikiem aktywności zawodowej – zarówno ogółem, jak i w wieku produkcyjnym.
Powodem niskiej aktywności są jednak przede wszystkim przejścia na emeryturę i rentę,
choroby i niepełnosprawność, obowiązki rodzinne, w tym związane z prowadzeniem domu
oraz w niewielkim stopniu przekonanie o niemoŜności znalezienia pracy lub wyczerpanie
wszystkich znanych moŜliwości jej znalezienia.
Do zagroŜeń związanych z rozwojem w obszarze rynku pracy zaliczyć naleŜy m.in.
migracje zarobkowe za granicę, odpływ osób z wysokimi kwalifikacjami do województw
ościennych, a takŜe starzenie się społeczeństwa. Wzrost liczby osób z wykształceniem
wyŜszym i podnoszących kwalifikacje, wdraŜanie nowych programów aktywizujących,
dynamizację wydatków na aktywne instrumenty, takŜe rozwój usług opiekuńczych dla osób
wychowujących dzieci (w szczególności dofinansowanie opieki przedszkolnej dla dzieci osób
bezrobotnych) uznaje się za szanse rozwojowe w kontekście rynku.
W znacznym stopniu na rozwój gminy Tarnów Opolski wpływa ilość osób
pozostających na stałe bez pracy. Według stanu na koniec roku 2010 bezrobotnych w gminie
są 293 osoby z czego 172 osoby stanowią kobiety. Jest to sytuacja zadawalająca biorąc pod
uwagę ilość osób bezrobotnych w roku 2003 (z roku 2002 i 2001 brak danych) kiedy to ilość
ta wynosiła 534 osoby w tym 356 kobiet. Wyraźna tendencja spadkowa ilości osób
bezrobotnych jest bezpośrednio związana z rozwojem gospodarczym gminy, zwiększająca się
ilość podmiotów gospodarczych, na przestrzeni analizowanych lat o 35,8%, jak równieŜ z
ujemnym saldem migracji ludności gminy. Większa część osób bezrobotnych wyjeŜdŜa za
granicę w celach zarobkowych co zmniejsza faktyczne bezrobocie w gminie.

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski

44

Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2020

Tabela 10. Bezrobotni zarejestrowani według płci
Wyszczególnienie
Lata
kobiety

męŜczyźni

ogółem

2003

356

178

534

2010

172

121

293

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl

Większość pracujących za granicą jest tam zatrudniona stale (całorocznie), a dla ok. ¾ z nich
praca za granicą stanowi jedyne źródło utrzymania. Migrujący zarabiają w zaleŜności od
kursów walut od trzykrotności do siedmiokrotności przeciętnych polskich wynagrodzeń,
z czego większość była i jest transferowana do kraju, przez co migracja i związany z nią
transfer dochodów wywierają ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną na danym terenie.
Analiza struktury migracji z obszarów wiejskich wskazuje na to, Ŝe obecnie proces
migracji coraz bardziej stymulowany jest czynnikami wypychającymi, a zatem zaleŜy
znacznie silniej od sytuacji w zakresie zatrudnienia w kraju, zwłaszcza na lokalnych rynkach
pracy w miejscu zamieszkania migrujących. Zatrudnienie za granicą przestaje mieć charakter
dorobkowy i zaczyna silniej zaleŜeć od moŜliwości zatrudnienia w kraju. ZauwaŜalne teŜ jest,
Ŝe pełni ono często rolę komplementarnego źródła dochodów, do którego sięga się
w przypadku problemów z płynnością finansową bądź przejściowymi trudnościami
z zatrudnieniem lub działalnością gospodarczą w kraju. Zmniejszenie zatrudnienia za granicą
ma teŜ niewątpliwie, zwłaszcza wśród autochtonów, związek ze spadkiem związanego z tym
prestiŜu. W przeszłości przy duŜej opłacalności migracji praca za granicą pozwalając na
„dorobienie się” była pozytywnym wyróŜnikiem w lokalnych społecznościach. Obecnie kiedy
transferowane z zagranicy zarobki są zbliŜone do poziomu dobrych wynagrodzeń w kraju, juŜ
tak nie jest, za wyjątkiem osób szczególnie dobrze za granicą wynagradzanych.
Wyraźny spadek liczby bezrobotnych zarówno wśród kobiet i męŜczyzn nastąpił w
latach 2007- 2008, natomiast po tym czasie widoczny jest niewielki wzrost liczby
bezrobotnych na terenie gminy.
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Tabela 11. Bezrobotni zarejestrowani według płci w latach 2001-2010

Wyszczególnienie

Długotrwale bezrobotni

Udział

Ogółem/udział
Lata
Kobiety

MęŜczyźni

bezrobotnych do
grupy

wieku

Bezrobotni do 25 roku Ŝycia

%
Liczba

do

ogółu
ogółu

Razem

bezrobotnych

produkcyjnego %

bezrobotnych
%

2001

-

-

-

-

-

-

-

2002

-

-

-

228

47,4

-

-

2003

356

178

-

-

2004

310

162

2005

322

165

2006

297

142

2007

192

85

2008

141

64

2009

191

129

2010

172

121

534
8,4%
472
7,4%
487
7,5%
439
6,8%
277
4,3%
205
3,2%
320
4,9%
293
4,5%

291

54,5

294

62,3

100

21,2

333

68,4

102

21

314

72

81

18

183

66

51

18

95

46

30

15

107

33

70

22

132

45

64

22

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl
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Wykres. Bezrobotni w gminie według płci w latach 2003 – 2010.
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Źródło: GUS, www.stat.gov.pl

Po wyraźnym wzroście stopy bezrobocia do roku 2004, nastąpił widoczny spadek do
roku 2008, w którym została osiągnięta najniŜsza jej wartość. Dane dotyczą „bezrobocia
rejestrowanego”, które nie uwzględnia osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach
pracy.

Wykres. Bezrobotni w gminie według płci w latach 2003 – 2010.

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl
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W latach 2007 – 2010 nastąpił wzrost liczby bezrobotnych w połowie wskazanych
przedziałów wiekowych, przy czym największy wzrost dotyczy bezrobotnych w przedziale
wiekowym 18-24 i 25-34 lata.

Tabela 12. Bezrobotni według grup wiekowych w gminie Tarnów Opolski.
Wyszczególnienie
Grupy wiekowe

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

18 - 24

51

13

38

30

7

23

70

32

38

64

34

30

25 - 34

74

18

56

56

15

41

77

26

51

85

32

53

35 - 44

60

16

44

47

12

35

60

17

43

55

13

42

45 - 54

66

18

48

46

11

35

77

26

51

61

24

37

55 – 59

23

17

6

24

17

7

27

19

8

22

12

10

60 - 64

3

3

0

2

2

0

9

9

0

6

6

0

ogółem

277

85

192

205

64

141

320

129

191

293

121

172

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu.

W roku 2010 udział grupy wiekowej 18 – 24 oraz 25 – 34 w ogólnej liczbie
bezrobotnych na terenie gminy Tarnów Opolski wyniósł 50,85%.

Wykres. Bezrobotni w gminie według płci w latach 2003 – 2010.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu.

Ciekawie układa się sytuacja bezrobotnych według poziomu wykształcenia.
Największy odsetek bezrobotnych dotyczy osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym
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oraz gimnazjalnym i poniŜej. Te grupy charakteryzują następujące po sobie spadek i wzrost
ilości bezrobotnych.

Tabela 13. Bezrobotni według wykształcenia w gminie Tarnów Opolski.
Wyszczególnienie

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

wykształcenie

Ogółem

Ogółem

Ogółem

Ogółem

WyŜsze

11

14

22

26

59

41

63

64

Średnie ogólnokształcące

23

21

30

32

Zasadnicze zawodowe

106

75

135

102

Gimnazjalne i poniŜej

78

54

70

69

ogółem

277

205

320

293

Policealne

i

średnie

zawodowe

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu.

Wykres. Bezrobotni według wykształcenia w gminie Tarnów Opolski.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu.

Sytuacja na rynku pracy w rejonie miasta Opola jest bardzo zbliŜona do samego
miasta. W końcu 2010 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Opolu dla powiatu opolskiego wynosiła 4 948 osób, a dla miasta Opole 4 479 osób.
Stan taki utrzymuje się w tej części regionu od dłuŜszego czasu i usilne - z poziomu lokalnego
- starania jego zmiany, nie przynoszą efektów.
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Charakterystycznymi elementami przestrzeni społecznej województwa opolskiego, powiatu
opolskiego jak i równieŜ gminy Tarnów Opolski są:
-

postępująca depopulacja, wynikająca z niskiego przyrostu naturalnego oraz bardzo
niekorzystnych tendencji w zakresie ruchu migracyjnego ludności,

-

bardzo niska aktywność ekonomiczna ludności oraz niski poziom zatrudnienia,
składające się na potencjalne i niewykorzystywane rezerwy podaŜy pracy,

-

wysoki standard Ŝycia gospodarstw domowych oraz wysoki poziom zaspokojenia
potrzeb, świadczące o korzystnych warunkach i jakości Ŝycia mieszkańców.

Potencjalne działania powinny się skupiać nie na ograniczaniu migracji w ogóle, ale
raczej na zmianie jej skali i charakteru, zwłaszcza zaś zapobieganiu emigracji definitywnej.
Istotnym

elementem

działań

dotyczących

migracji

powinno

być równieŜ

lepsze

wykorzystanie ich skutków związanych zwłaszcza z transferem zarobków do kraju, zwłaszcza
zaś sprawienie, aby silniej w regionie działał mechanizm mnoŜnikowy.

PołoŜenie ekonomiczne ludności, infrastruktura podstawowych usług społecznych

Wyznacznikiem połoŜenia ekonomicznego ludności są uzyskiwane przez nią dochody
stałe: płace, emerytury i renty stałe. Brak stałego źródła dochodu wywołuje zapotrzebowanie
na pomoc ze strony instytucji państwa, lokalnego środowiska społecznego. Wobec
niemoŜności poznania połoŜenia ekonomicznego ludności z punktu widzenia stałych źródeł
dochodów, rozpatruje się to połoŜenie w wymiarze wielkości i form pomocy społecznej
świadczonej mieszkańcom gminy, których dochody stałe są nie wystarczające lub które tego
rodzaju dochodów nie posiadają. Podstawową instytucją społecznego wsparcia jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Tarnowie Opolskim.
Liczba osób, które na podstawie kierowanych wniosków o pomoc ze strony GOPS tę
pomoc otrzymywały, od pewnego czasu a dokładnie od dwóch lat utrzymuje się na dość
wysokim poziomie biorąc pod uwagę zaludnienie gminy.
W latach 2001-2010 liczba rodzin objętych pomocą społeczną w gminie Tarnów
Opolski zwiększyła się o 47%, choć na poziomie poszczególnych lat analizowanego okresu
zmiany te kształtowały się róŜnie, liczba ta raz się zwiększała, raz się zmniejszała. Jednak to
w ostatnich dwóch latach odnotowano największy wzrost liczby tych rodzin. Biorąc natomiast
pod uwagę liczbę osób w rodzinach objętych pomocą społeczną, na przestrzeni 10
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analizowanych lat zwiększyła się ona o 49% (387 osób). Największy wpływ na odnotowany
ich wzrost miały rodziny jednoosobowe oraz rodziny z dziećmi, wzrost przekraczający 44%.
Wśród głównych powodów trudnego połoŜenia ekonomicznego mieszkańców gminy
Tarnów

Opolski

wymieniane

są:

ubóstwo,

bezrobocie,

Ŝyciowa

bezradność,

niepełnosprawność jako główne, co wskazuje, Ŝe predyspozycje znaczącej części tej ludności
do samodzielnego rozwiązywania swych problemów bytowych są w istotnej mierze
ograniczone, a stan obecny moŜe utrzymywać się w dłuŜszym okresie. Powodem trudnej
sytuacji Ŝyciowej dla ponad 5% społeczeństwa gminy jest ubóstwo, dla ponad 2%
społeczeństwa bezrobocie, bezradność Ŝyciowa ora długotrwała choroba dla 1,3%,
niepełnosprawność dla 0,6% społeczeństwa.
Zaprezentowane w poniŜszej tabeli powody trudności Ŝyciowych będące podstawą
wnioskowania o pomoc, typy i liczebność gospodarstw domowych o nią wnioskujących
świadczą, Ŝe stan obecny moŜe utrzymywać się w latach następnych.

W społeczności

gminnej zaistniała grupa osób, która obecnych trudności Ŝyciowych prawdopodobnie szybko
nie pozbędzie się, jest ona wręcz skazana na solidarną pomoc ze strony pozostałej części
gminnej społeczności. Wydatki budŜetu gminy na pomoc społeczną w 2010 roku stanowiły
11% wszystkich poniesionych wydatków. Podobny trend obserwuje się na przestrzeni
analizowanych 10 lat, z małymi skokami do 12% w niektórych latach. PowyŜszy,
uzasadniony kierunek wydatkowania środków gminnego budŜetu, ogranicza moŜliwości ich
kierowania na inne, nie mniej waŜne dla lokalnej społeczności cele. Poprawa sytuacji na
lokalnym rynku pracy, zwiększająca ekonomiczną niezaleŜność licznych rodzin dziś
solidarnie wspieranych, umoŜliwi zmniejszenie dekretacji własnych środków finansowych
w wydatkach na pomoc społeczną.
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Tabela 14. Typy gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną w gminie Tarnów Opolski na przestrzeni lat 2001-2010
Typy rodzin
objętych
pomocą
Ogółem
rodzin
w tym:
jednoosobowe
niepełne
rodziny z
dziećmi
z 4 i więcej
dzieci

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

liczba
rodzin

liczba
osób

liczba
rodzin

liczba
osób

liczba
rodzin

liczba
osób

liczba
rodzin

liczba
osób

liczba
rodzin

liczba
osób

liczba
rodzin

liczba
osób

liczba
rodzin

liczba
osób

liczba
rodzin

liczba
osób

liczba
rodzin

liczba
osób

liczba
rodzin

liczba
osób

251

794

353

1196

343

1111

336

1068

294

992

278

910

248

789

234

731

365

1124

370

1181

69

69

77

77

72

72

96

96

73

73

73

73

77

77

73

73

99

99

100

100

34

114

43

139

41

129

48

155

42

136

36

114

41

132

34

108

35

127

16

55

133

601

205

930

198

900

179

820

192

889

155

709

130

603

119

548

213

916

192

879

24

161

30

207

32

218

24

159

52

371

29

204

28

196

24

173

36

228

32

266

163

79

160

73

128

70

112

67

104

74

128

61

182

emerytów i
77
159
90
176
98
182
82
rencistów
Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
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Tabela 15. Powody trudnej sytuacji Ŝyciowej zgłoszone przez mieszkańców gminy Tarnów Opolski na podstawie których udzielono im pomocy latach 2001 - 2010
Powód trudnej
sytuacji Ŝyciowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony
macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała
choroba
Bezradność w
sprawach
opiekuńczo wychowawczych i
prowadzeniu
gospodarstwa
domowego
Alkoholizm
Narkomania

Liczba rodzin
2005 2006 2007
170
101
81
0
1
0

2001
63
0

2002
102
0

2003
142
0

2004
106
0

13

19

17

17

18

18

98
86

137
102

110
91

149
84

111
84

83

101

103

103

59

97

91

25

43

0

0

Liczba osób w tych rodzinach
2004 2005 2006 2007 2008
357
611
340
275
273
0
0
1
0
0

2008
82
0

2009
79
0

2010
206
0

2001
209
0

2002
362
0

2003
487
0

9

18

21

29

59

82

69

69

72

90

58

134
65

105
57

92
45

111
42

64
30

336
250

473
286

469
230

476
252

385
252

417
186

99

101

97

92

83

63

201

251

272

272

311

66

69

61

57

53

48

35

280

465

302

320

38

31

33

35

29

27

27

14

87

132

97

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

0

0

44

0

Trudności w
przystosowaniu się
do
2
2
0
1
1
0
2
Ŝycia po
opuszczeniu
zakładu karnego
Klęska Ŝywiołowa
0
0
0
1
0
0
0
lub ekologiczna
Źródło: Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.
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2009
250
0

2010
525
0

122

105

165

202
156

266
122

356
99

226
63

262

245

235

163

123

328

297

280

256

219

130

115

116

109

85

74

76

27

0

0

1

0

0

0

0

0

4

0

1

6

0

5

0

0

4

0

0

1

0

0

0

0

0

116
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W temacie pomocy społecznej nie moŜna pominąć faktu działalności na terenie gminy
jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu, mianowicie Domu Dziecka
w Tarnowie Opolskim. Jest to całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza dla
niemowląt i dzieci do 18 roku Ŝycia. Z Domu Dziecka bardzo duŜo dzieci trafia do rodzin
adopcyjnych, będących nieodpłatną, rodzinną formą opieki, dzieci uzyskują w nich takie
same prawa, jakie mają dzieci biologiczne. W związku z tym, koszt utrzymania dziecka
obciąŜający samorządy ogranicza się do czasu uregulowania sytuacji prawnej danego dziecka
i umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej.
Dom Dziecka dysponuje w pełni wyposaŜonymi pokojami oraz zatrudnia kadrę
specjalistów do pracy z dziećmi: pielęgniarki, wychowawców, wyspecjalizowane opiekunki
dziecięce o wysokich kwalifikacjach zawodowych, pedagoga, pracownika socjalnego,
rehabilitanta, logopedę, psychologa.

Kultura, rekreacja, sport

Tarnów Opolski, który jest największą miejscowością gminy, pełni rolę centrum
administracyjnego i kulturalnego gminy. Największą rolę w krzewieniu kultury odgrywa w
Gminny Ośrodek Kultury wraz ze swymi 7 filiami: w Kątach Opolskich, Przyworach,
Miedzianej, Raszowej, Kosorowicach, Nakle, Walidrogach.
Gminny Ośrodek Kultury słuŜy mieszkańcom zapewniając im jak najszersze
uczestnictwo w kulturze. Dzięki sieci filii dociera do szerokiej grupy odbiorców. RóŜnorodna
i ciągle wzbogacana oferta skierowana jest do osób w kaŜdym wieku. Propaguje dokonania
uznanych artystów, jednocześnie zapewniając opiekę rodzimym twórcom. GOK animuje
szeroko rozumiany ruch kulturalny. Wspiera tradycje regionalne poprzez organizowanie
konkursów i przeglądów, a takŜe warsztatów rzemiosła artystycznego. Wraz z partnerami
wspiera zdrowy styl Ŝycia organizując festyny, pikniki, wycieczki rowerowe, spływy
kajakowe i inne formy czynnej rekreacji, pozostając otwartym na nowe inicjatywy, wspierając
działania na rzecz lokalnej społeczności.
WaŜnym ogniwem w zakresie kultury jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.
Mieszkańcy gminy Tarnów Opolski mają dostęp do 4 bibliotek znajdujących się na terenie
gminy (Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Op. oraz filie w: Nakle, Przyworach i w
Raszowej), których księgozbiór sięga 46 tysięcy woluminów. Poza upowszechnianiem
czytelnictwa, Gminna Biblioteka Publiczna, zajmuje się równieŜ cyklicznymi imprezami

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski

54

Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2020

kulturalnymi organizując róŜnorodne konkursy, pogadanki, lekcje biblioteczne, wieczory
bajek itp. Zakres świadczonych dla społeczeństwa gminy usług prezentuje się następująco:
1. WypoŜyczanie na miejscu.
2. WypoŜyczanie na zewnątrz.
3. WypoŜyczenia międzybiblioteczne.
4. Obsługa informacyjna uŜytkowników indywidualnych i zbiorowych w zakresie
uniwersalnym.
5. MoŜliwość korzystania z baz danych na CD-ROM-ach.
6. Dostęp do internetu z aktywną pomocą bibliotekarza – jako realizacja kwerendy.
7. Prowadzenie ośrodka wiedzy informacji o regionie.
8. Udostępnianie tworzonych przez bibliotekarzy baz danych.

Na terenie gminy Tarnów Opolski powstało jedno z nielicznych w województwie
opolskim muzeum. Stare narzędzia rolnicze, fotografie i przedmioty codziennego uŜytku - to
wszystko znalazło się w Wiejskim Muzeum w Raszowej. Ekspozycje powstają z inicjatywy
społeczności Raszowej, która od ponad dziesięciu lat walczyła o swoje muzeum.
Gmina Tarnów Opolski moŜe równieŜ w przyszłości stać się ostoją działalności
rekreacyjnej (dorzecze Odry, stawy po wyrobiskach). Podjęcie prób wytyczenia ciekawych
szlaków pieszych i rowerowych, oczywiście we współpracy z lokalnym oddziałem PTTK w
połączeniu istniejącymi tu wysokimi walorami estetycznymi wsi, bogactwo terenów leśnych,
łąk, rzek i stawów są szansą na rozwój agroturystyki wiejskiej.
Sport w gminie funkcjonuje na bazie Ludowych Zespołów Sportowych, na czele
których stoi Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych. Terenem działania LZS
jest obszar gminy. Zrzeszenie opiera swoją działalność na aktywności ogółu swych członków
oraz społecznej pracy swych działaczy. Zarząd Gminnego Zrzeszenia LZS, kieruje bieŜącą
działalnością i pracą Ludowych Zespołów Sportowych.
Dogodne warunki do uprawiania sportu stwarzają istniejące juŜ na terenie gminy
obiekty sportowe oraz działające na tym tu zrzeszenia sportowe m.in.: młodzieŜowy zespół
karate, koło Polskiego Związku Wędkarskiego, Klub Skata oraz zespoły sportowe LZS-u.
Podstawowe zagospodarowanie istniejące dziś i słuŜące aktywności sportowej na terenie
gminy to boiska przyszkolne, place i boiska sportowe znajdujące się we wszystkich wsiach
gminy.
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Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego obok szkoły
podstawowej i gimnazjum w Tarnowie Opolskim wybudowano halę sportową o wielkości
wymiarowego boiska do piłki ręcznej. Wielofunkcyjny obiekt zmieści pełnowymiarowe
boisko do piłki ręcznej a po przedzieleniu sali znajdzie się miejsce na trzy boiska do
siatkówki.
Ponadto w Tarnowie Opolskim w ramach programu ”Moje boisko Orlik 2012”
powstał kompleks sportowy składający się z boiska piłkarskiego oraz z boiska
wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Organizacje pozarządowe

Od kilku lat do chwili obecnej obserwuje się stopniowy wzrost liczby stowarzyszeń
i organizacji społecznych działających na terenie gminy Tarnów Opolski, których liczba
aktualnie wynosi 14. Powołane do Ŝycia stowarzyszenia działają w róŜnych sferach
funkcjonowania

lokalnych

społeczeństw.

W

niniejszym

opracowaniu

kilkakrotnie

wymieniano juŜ tego typu organizacje, które zaistniały na tym terenie. Prócz stowarzyszeń
działających w zakresie krzewienia sportu na terenie gminy zauwaŜa się funkcjonowanie
organizacji pozarządowych zajmujących się takŜe działaniami na rzecz zaangaŜowania
mieszkańców do czynnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym, zapobieganiem patologiom
społecznym, wszechstronne propagowaniem informacji, świadczeniem pomocy dzieciom,
młodzieŜy i osobom niepełnosprawnym, aktywizowaniem i integrowaniem środowiska
lokalnego.
Od kilku lat coraz szybciej rośnie rola organizacji pozarządowych na terenach
wiejskich. Wiele z nich powstaje z inicjatywy samorządów w celu pozyskiwania
dodatkowych środków na działania na obszarze gminy, ale jest teŜ coraz więcej takich, które
powstają z inicjatywy mieszkańców jednego sołectwa czy miejscowości. Aktywność tych
stowarzyszeń jest bardzo zróŜnicowana, róŜne są teŜ cele ich działalności – niektóre szerokie
a niektóre ograniczają swoją działalność do jednego tylko problemu czy grupy (np.
skierowane do osób niepełnosprawnych czy przeciwdziałające alkoholizmowi). W kontekście
rozwoju lokalnego zróŜnicowanie tych stowarzyszeń i organizacji jest wręcz sprzyjające
wspólnemu działaniu. Stowarzyszenia są obecnie bardzo waŜnym podmiotem Ŝycia
społecznego i przeŜywają swój rozkwit takŜe na wsi. Dysponują one na ogół ogromnym
potencjałem aktywności społecznej, inicjatyw rozwoju oraz współdziałania.
Potwierdzeniem powyŜszych słów są takŜe działania poszczególnych organizacji z
terenu gminy Tarnów Opolski, przede wszystkim działania we współpracy z sama gminą.
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Jako przykład wskazuje się choćby takie działania: gmina wspierała i dofinansowała projekt
składany przez Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Wsi Kąty Opolskie dotyczący budowy
boiska wielofunkcyjnego w Kątach Opolskich, równieŜ projekt z PROW za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Kraina Św. Anny”, na dofinansowanie DoŜynek
Gminnych w Nakle.
Obecnie na terenie gminy Tarnów Opolski funkcjonują następujące organizacje
pozarządowe:
- Stowarzyszenie Kalejdoskop,
-

Stowarzyszenie Nasze Przywory,

-

Stowarzyszenie Przyjaciół Nakła,

-

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koło DFK
Tarnów Opolski,

-

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Rozwoju Wsi Kąty Opolskie,

-

Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice,

-

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae,

-

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Przyworach.

Opieka zdrowotna

Jednym z wyznaczników wysokiego poziomu Ŝycia mieszkańców a takŜe jednym
z głównych uwarunkowań aktywnego udziału obywateli w kreowaniu rozwoju społeczno –
gospodarczego gminy, jest odpowiedni stan zdrowia.
Podstawowa opieka zdrowotna na poziomie gminy zazwyczaj realizowana jest
w publicznych bądź niepublicznych ośrodkach zdrowia. Podobnie rzecz się ma w gminie
Tarnów Opolski. Odnotowuje się takŜe, coraz częściej działalność pojedynczych placówek
specjalistycznych (gabinety stomatologiczne, poradnie ginekologiczno – połoŜnicze,
rehabilitacja lecznicza, indywidualne praktyki pielęgniarskie). Według najbardziej aktualnych
danych statystycznych na obszarze gminy Tarnów Opolski funkcjonują 3 zakłady opieki
zdrowotnej, w Tarnowie Opolskim, Nakle i Przyworach, a są to TAR-MED S.C. w Tarnowie
Opolskim i Nakle oraz ZDROWIE S.C. w Przyworach. Na badania specjalistyczne i leczenie
pacjenci zmuszeni są udać się do miast Opola, bądź Strzelec Opolskich. Czas dojazdu karetki
pogotowia z tych miejscowości wynosi około 15 minut. Do dyspozycji mieszkańców gminy
pozostaje 1 ogólnodostępna apteka oraz 3 punkty apteczne: w Tarnowie Opolskim, Nakle,
Przyworach. Prócz podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy funkcjonują prywatne
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gabinety lekarskie świadczące usługi z zakresu stomatologii, pediatrii, urologii czy teŜ badań
okresowych.

Tabela 16. Zakłady opieki zdrowotnej i apteki w gminie Tarnów Opolski w latach 2001 – 2010.
Wyszczególnienie
Zakłady

opieki

zdrowotnej
Apteki ogółem
Ludność

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

1

2

3

3

3

3

3

3

4

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

10 312

5 124

10 085

5 005

9 993

9 922

9 868

4 903

9 783

9 834

-

-

-

-

2

2

3

1

3

3

na

aptekę
ogólnodostępną
Punkty apteczne

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl

Poziom dostępności do ochrony zdrowia ludności gminy Tarnów Opolski pozostaje na
względnie moŜliwym poziomie, podobnie jak w wielu gminach w całym kraju.
Naturalne starzenie się społeczeństwa i wydłuŜanie Ŝycia będące m.in. skutkiem
stosowania nowoczesnych technologii medycznych sprawia, Ŝe zapotrzebowanie na opiekę
nad ludźmi niedołęŜnymi i chorymi - zwłaszcza w domu – systematycznie wzrasta. Z prognoz
Rządowego Centrum Studiów Strategicznych wynika, Ŝe przynajmniej do 2015 roku będzie
rósł popyt na pracę dyplomowanych pielęgniarek czy fizykoterapeutów, zwłaszcza
świadczoną w domu chorego.
Problemy finansowe z jakimi boryka się ochrona zdrowia, oprócz zadłuŜenia
zakładów opieki zdrowotnej, powodują równieŜ dekapitalizację infrastruktury, ograniczanie
dostępu do technologii medycznych oraz niski w stosunku do oczekiwanego poziom
wynagrodzeń personelu medycznego.
WaŜnym jest prowadzenie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej wśród
mieszkańców gminy. Biorąc pod uwagę doświadczenia w zakresie realizacji i znaczenia
projektów realizowanych przy udziale środków UE, warto podkreślić, Ŝe przyszłe inwestycje
winny być nakierowane przede wszystkim na poprawę infrastruktury placówek ochrony
zdrowia oraz ich wyposaŜenie w nowoczesny sprzęt medyczny gwarantujący wczesną
wykrywalność, poprawę dostępności, efektywności i jakości leczenia.
Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Tarnów Opolski uzupełnione
prywatnymi gabinetami lekarskimi w zasadzie w pełni zaspokajają potrzeby lecznictwa i
opieki zdrowotnej mieszkańców gminy, w sytuacjach potrzeby bardziej specjalistycznej
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pomocy lekarskiej mieszkańcy korzystają z usług świadczonych przez zakłady i szpitale
specjalistyczne w Opolu.

1.8.3 EDUKACJA

W rozdziale przedstawiono w zarysie aktualny stan edukacji świadczonej na terenie
gminy Tarnów Opolski, i zmiany tego stanu w ostatnich 10 latach w kontekście powiatowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim. W opracowaniu korzystano z materiałów przygotowanych
przez pracowników Urzędu Gminy Tarnów Opolski i dyrektorów szkół oraz z publikacji
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Statystycznego a takŜe ogólnie
dostępnych danych Systemu Informacji Oświatowej.

1.8.3.1. Sieć szkół i placówek na terenie gminy, oferta edukacyjna

Sieć szkół i przedszkoli w gminie Tarnów Opolski
W roku szkolnym 2010/2011 sieć szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę
obejmowała:
I. Przedszkola:
1. Publiczne Przedszkole w Kosorowicach,
2. Publiczne Przedszkole w Przyworach,
3. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim.
II. Szkoły podstawowe:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim Szkoła Filialna w
Kosorowicach,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kątach
Opolskich,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kątach
Opolskich Szkoła Filialna w Przyworach,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w z Oddziałami Przedszkolnymi Nakle.
III. Gimnazja
1. Publiczne Gimnazjum w Przyworach,
2. Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim.
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Sieć szkół i przedszkoli publicznych uzupełniają niepubliczne przedszkole i niepubliczna
szkoła podstawowa z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzone przez Stowarzyszenie Pro
Liberis Silesiae:
1. Zespół Szkolno - Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae Szkoła
Podstawowa w Raszowej,
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae Przedszkole w
Raszowej.
Obecna sieć szkół i przedszkoli ulegała zmianom w ostatnich 10 latach. Zmiany sieci
przedszkoli publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
przedstawiono w Tabeli 17.

Tabela 17. Zmiany sieci publicznych szkół i publicznych przedszkoli w gminie Tarnów Opolski w latach
szkolnych 2001/2002 – 2010/2011. (Wszystkie przedszkola i szkoły prowadzone są/były przez Gminę Tarnów
Opolski)

Przedszkola

2001/2002

2006/2007

2010/2011

1. PP Kąty Opolskie

1.PP Kosorowice

1.PP Kosorowice

2. PP Kosorowice

2.PP Przywory

2.PP Przywory

3. PP Nakło

3.PP Raszowa

3.PP Tarnów Opolski

4. PP Przywory

4.PP Tarnów Opolski

5. PP Raszowa
6. PP Tarnów Opolski
Szkoły

1.PSP Kąty Opolskie

1.PSP Kąty Opolskie

2.Filia Przywory
3.PSP Nakło

1.PSP Kąty Opolskie

z oddziałem przedszkolnym
2. PSP Kąty Op.

2. PSP Kąty Opolskie

4.PSP Raszowa

z oddziałem przedszkolnym

5.PSP Tarnów Op.

Filia Przywory

6.Filia Kosorowice

z oddziałem przedszkolnym

Filia Przywory
3.PSP Nakło

3.PSP Nakło

z oddziałem przedszkolnym

z oddziałem przedszkolnym

5.PSP Tarnów Opolski

4.PSP Raszowa

6. PSP Tarnów Opolski

5.PSP Tarnów OP.

Filia Kosorowice

6.

PSP

Tarnów

OP

Filia

Kosorowice
Gimnazja

1.PG Przywory

1.PG Przywory

1.PG Przywory

2.PG Tarnów Op.

2.PG Tarnów Op.

2.PG Tarnów Op.
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Od 1 września 2009 roku, po likwidacji Publicznego Przedszkola w Raszowej
i Publicznej Szkoły Podstawowej w Raszowej, rozpoczęły działalność niepubliczne:
- Przedszkole Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej,
- Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej.
Sieć szkół i przedszkoli w Gminie Tarnów Opolski była racjonalizowana w ciągu
ostatnich 10 lat ze względów demograficznych. Zmiany w sieci nie zmniejszyły w ciągu tych
lat liczby jednostek, w których dzieci mogą pobierać wychowania przedszkolne lub naukę na
I etapie edukacyjnym (w klasach I – III). Rolę obecnie nieistniejących, a istniejących w roku
szkolnym 2001/2002 przedszkoli przejęły oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
i przedszkole niepubliczne, a rolę obecnie nieistniejącej Szkoły Podstawowej w Raszowej
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej. Obwody publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów nie zmieniły się od roku szkolnego 2001/2002
z jednym wyjątkiem – dołączenia sołectwa Raszowa do obwodu Publicznej Szkoły
Podstawowej w Nakle po likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Raszowej.

Wychowanie przedszkolne
W gminie Tarnów Opolski wychowanie przedszkolne, szczególnie waŜne dla
wyrównywania szans edukacyjnych, prowadzone jest zarówno przez przedszkola i szkoły
prowadzone samorząd gminny (3 przedszkolach, w tym jednym z oddziałami integracyjnymi
i w 2 oddziały przedszkolne szkół podstawowych) jak i przez osobę prawną – stowarzyszenie.
W roku szkolnym 2010/2011 wychowaniem przedszkolnym objęto w publicznych
przedszkolach i szkołach łącznie 230 dzieci w 11 oddziałach oraz w niepublicznym
przedszkolu 25 dzieci.
Wychowanie przedszkolne prowadzone jest obecnie w:
1. Publicznych Przedszkolach:
Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim,
Publiczne Przedszkole w Przyworach,
Publiczne Przedszkole w Kosorowicach.
2. Szkołach Podstawowych z Oddziałami Przedszkolnymi:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle.
3. Przedszkolu niepublicznym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Stowarzyszenia Pro
Liberis Silesiae.
Na terenie gminy nie działają inne formy wychowania przedszkolnego.
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Tabela 18 przedstawia liczbę oddziałów i wychowanków wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i szkołach podstawowych mających siedzibę na terenie gminy w roku
szkolnym 2010/2011

Tabela 18. Wychowanie przedszkolne w gminie Tarnów Opolski w roku szkolnym 2011/2011
Liczba
Nazwa przedszkola/szkoły

oddziałów

Liczba wychowanków

wychowania
przedszkolnego

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem

ogółem

w

tym

w

oddziałach „0”

1

20

10

1

23

5

6

122

38

Przedszkole Publiczne w Przyworach

2

43

22

Przedszkole Publiczne w Kosorowicach

1

22

7

Razem

11

230

82

1

25

5

12

255

87

Przedszkolnym w Kątach Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi w Nakle
Przedszkole

Publiczne

z

Oddziałami

Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim

w

szkołach/przedszkolach

prowadzonych przez gminę
Zespół

Szkolno

Stowarzyszenia

Pro

-Przedszkolny
Liberis

Silesiae

Przedszkole w Raszowej
Razem w Gminie Tarnów Opolski

Wychowaniem przedszkolnym w gminie w roku szkolnym 2009/2010 objęto 240
spośród 309 dzieci w wieku 3-6 lat, czyli 82,5% dzieci w tym wieku, co znacznie przekracza
wartość tego wskaźnika dla Polski wynoszącego 67,3% (dla wsi 48%) oraz przekracza
średnią dla powiatu opolskiego. Liczba wychowanków przypadająca na 1 oddział
wychowania przedszkolnego wynosi 20,9 wobec takiego wskaźnika dla kraju wynoszącego w
miastach 23 a na wsi 21. W okresie od roku 2005/06 liczba ta zmalała (wynosiła wcześniej
21,5). Pomimo zmniejszenia liczby publicznych przedszkoli w gminie w stosunku do roku
szkolnego 2001/2002 odsetek dzieci w wieku 3 - 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym
nie zmniejszył się a w stosunku do roku 2006/2007 zwiększył się dostrzegalnie. Odsetek
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w gminie w latach 2001/2002 – 2010/2011
znacznie przewyŜszał odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Polsce dotyczy o zwłaszcza lat 2001/2002 – 2006/2007 (w ostatnich latach odsetek dzieci objętych w
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski
62

Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2020

kraju wychowaniem przedszkolnym wzrósł w sposób istotny m. in. dzięki uruchamianiu w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki innych form wychowania przedszkolnego.).
Z dniem 1 września 2004 r. wprowadzono obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci w wieku 6 lat w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. W związku z obniŜaniem wieku
rozpoczęcia nauki w szkole od 6 roku Ŝycia od roku szkolnego 2011/2012 obowiązek
rocznego wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci w wieku 5 lat. Ta zmiana w systemie
edukacji zmniejszy w następnych latach liczbę dzieci, które mogą być obejmowane opieką
przedszkolną.

Szkoły podstawowe i gimnazja

Na terenie gminy Tarnów Opolski funkcjonuje 6 szkół podstawowych, w tym 5 szkół
publicznych i jedna niepubliczna. Dwie szkoły podstawowe publiczne są szkołami filialnymi
z klasami I-III. Dwie szkoły podstawowe posiadają oddziały przedszkolne. Na terenie gminy
funkcjonują dwa gimnazja publiczne. Wszystkie gimnazja są szkołami publicznymi
prowadzonymi przez gminę Tarnów Opolski. Wszystkie szkoły publiczne są szkołami
samodzielnymi – Ŝadna z nich nie wchodzi w skład zespołu szkół. Szkoła podstawowa
niepubliczna wchodzi w skład zespołu szkolno - przedszkolnego.
Podstawowe dane o sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie w roku
szkolnym 2010/2011 zawarte są w Tabeli 19.

Tabela 19. Szkoły podstawowe i gimnazja w gminie Tarnów Opolski w roku szkolnym 2010/2011

Szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Tarnowie Opolskim

uczniów

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

oddziałów

Uczniów

na jeden oddział

15

271

19,4

55

3

24

11,3

-

6

71

14,5

20

6

89

15,6

20

absolwentów w
roku 2010/11

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Tarnowie Opolskim
Szkoła Filialna w Kosorowicach
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nakle
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kątach Opolskich
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Publiczna Szkoła Podstawowa
3

22

14,2

-

33

477

14,5

95

6

58

9,7

9

Ogółem w szkołach podstawowych

39

535

13,7

104

Publiczne Gimnazjum w Przyworach

6

116

19,5

37

11

220

20,0

75

17

336

19,8

112

50

811

16,2

207

56

869

15,6

216

w Kątach Opolskich
Szkoła Filialna w Przyworach
Ogółem w szkołach podstawowych
publicznych
Szkoła podstawowa Stowarzyszenia
Pro Liberis Silesiae w Raszowej

Publiczne Gimnazjum w Tarnowie
Opolskim
Ogółem w gimnazjach
Ogółem w szkołach podstawowych i
gimnazjach publicznych
Ogółem w szkołach podstawowych i
gimnazjach

Uwaga! W tabeli nie uwzględniono oddziałów zerowych w szkołach podstawowych.

Liczba uczniów przypadających na 1 oddział w szkołach podstawowych i gimnazjach
gminy Tarnów Opolski jest średnio niŜsza od liczby uczniów przypadającej na 1 oddział
w kraju (18,5 w szkołach podstawowych i w gimnazjach, 23 dla gimnazjum.
Liczebność uczniów w szkole wpływa na wartość subwencji oświatowej. Liczebność
uczniów w oddziale jest jednym z głównych czynników wpływających na koszty kształcenia.
W przypadku szkół na terenach wiejskich trudniej niŜ w miastach zwiększyć liczebność
oddziałów.

1.8.3.2 Koszty kształcenia w szkołach i przedszkolach

W Tabeli 20 zebrano najwaŜniejsze pozostałe dane dotyczące kosztów kształcenia w
szkołach gminy w roku szkolnym 2010/2011.
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Tabela 20. Koszty kształcenia w gminie Tarnów Opolski w roku szkolnym 2010/2011
Liczba
Szkoła

Liczba

uczniów

uczniów

na 1
nauczyciela

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Tarnowie Opolskim

Koszt

Wielkość

kształcenia

subwencji na 1

1 ucznia

ucznia

271

8,87

7.562

7.836

24

4,97

12.668

13.663

71

6,03

10.627

13.559

89

6,28

9.642

7.656

22

4,35

12.168

15.122

116

7,62

8.795

7.828

220

9,72

7.333

7.516

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Tarnowie Opolskim
Szkoła Filialna w Kosorowicach
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nakle
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kątach Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kątach Opolskich
Szkoła Filialna w Przyworach
Publiczne Gimnazjum w Przyworach
Publiczne Gimnazjum w Tarnowie
Opolskim

Uwaga! W tabeli nie uwzględniono oddziałów zerowych w szkołach podstawowych.

Koszty utrzymania jednego ucznia w szkole podstawowej w gminie są średnio większe od kosztów wynikających z subwencji.
Wydatki na oświatę w 2009 roku wyniosły 51% wydatków budŜetowych gminy
Tarnów Opolski. Był to najwyŜszy odsetek wydatków budŜetowych w powiecie (wydatki
budŜetowe na oświatę pozostałych gmin powiatu opolskiego wynosiły od 33 do 50%).
Wydatki na oświatę i wychowanie w gminie w roku 2009 przewyŜszają o 4128,8 tys.
zł (52%) wartość subwencji oświatowej. Sześć gmin w powiecie opolskim miało wydatki
budŜetowe na oświatę i wychowanie mierzone w procentach wyŜsze od gminy Tarnów
Opolski.

1.8.3.3 Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy

W 2002 roku przeprowadzono w szkołach gminy pierwsze egzaminy zewnętrzne (w
szkołach podstawowych i gimnazjach), w 2004 roku pierwsze egzaminy potwierdzające
kwalifikacje zawodowe a w 2005 roku pierwsze egzaminy maturalne. Egzaminy zewnętrzne
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pozwalają na porównanie efektów kształcenia mierzonych egzaminami zewnętrznymi
z innymi szkołami gminy, powiatu, województwa i kraju. Średnie wyniki egzaminów
zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach zawierają tabele 21 - 25.
Tabela 21. Średnie wyniki sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej w latach 2006/07 – 2010/11
Rok szkolny
Szkoła
Publiczna Szkoła Podstawowa

2006/07

2007/08

2008/09

2009/2010

2010/11

25,7

26,5

22,1

23,8

24,6

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle

29,9

28,0

21,7

23,9

22,3

Publiczna Szkoła Podstawowa

28,9

21,9

20,0

27,4

25,3

-

-

-

w Tarnowie Opolskim

w Kątach Opolskich
Szkoła podstawowa Stowarzyszenia Pro
Liberis Silesiae w Raszowej

25,2

Gmina Tarnów Opolski

27,1

25,6

22,0

25,0

24,3

Województwo opolskie

26,8

25,7

22,5

24,5

25,1

Tabela 22. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w latach 2006/07 – 2010/11
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego
Część humanistyczna
Szkoła
Publiczne Gimnazjum w Przyworach
Publiczne Gimnazjum w Tarnowie
Opolskim

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

27,5

30,0

30,2

33,4

23,2

29,8

32,0

29,3

29,3

24,1

Gmina Tarnów Opolski

23,9

Województwo opolskie

24,6

Tabela 23. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej w latach 2006/07 –
2010/11
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego
Część matematyczno-przyrodnicza
Szkoła
Publiczne Gimnazjum w Przyworach
Publiczne Gimnazjum w Tarnowie
Opolskim

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

27,5

27,4

26,8

23,3

21,8

26,7

28,1

25,9

24,8

24,1

Gmina Tarnów Opolski

23,3

Województwo opolskie

22,9
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Od roku szkolnego 2008/2009 wprowadzono trzecią część egzaminu gimnazjalnego
(na razie nie punktowaną przy przyjęciach do szkół ponadgimnazjalnych). W roku szkolnym
2010/2011 uczniowie gimnazjów gminy Tarnów Opolski uzyskali średnio 26,8 pkt z języka
angielskiego (przy średniej województwa opolskiego równej 28,3 pkt). Wyniki w kraju szkół
wiejskich z języka angielskiego są średnio niŜsze od wyników szkół w duŜych miastach –
szkoły wiejskie uzyskują na ogół wyniki z tych egzaminów poniŜej średnich wojewódzkich.
W celu ukazania wyników szkoły lub wyników ucznia na tle innych szkół (uczniów)
w Polsce wprowadzono 9 stopniową skalę staninową. Wyniki egzaminu uporządkowane od
najniŜszego do najwyŜszego, zostały podzielone na 9 przedziałów (osobno średnie wyniki
szkół, osobno indywidualne wyniki uczniów). Przedziały te zostały wyznaczone tak, aby
średni wynik egzaminu przypadał w środku piątego przedziału (stanina), a odchylenie
standardowe dla kolejnych przedziałów równe było 2.
Przy tych załoŜeniach w poszczególnych staninach mieści się odpowiednio:
stanin 1, najniŜszy - 4% ogółu wyników,
stanin 2, bardzo niski - 7% ogółu wyników,
stanin 3, niski - 12% ogółu wyników,
stanin 4, niŜej średni - 17% ogółu wyników,
stanin 5, średni - 20% ogółu wyników,
stanin 6, wyŜej średni - 17% ogółu wyników,
stanin 7, wysoki - 12% ogółu wyników,
stanin 8, bardzo wysoki - 7% ogółu wyników,
stanin 9, najwyŜszy - 4% ogółu wyników.

Tabela 24. Wyniki szkół gminy Tarnów Opolski na sprawdzianie w klasie VI wyraŜone w skali skali staninowej
w latach 2006/07 – 2010/11
Średni wynik sprawdzianu w 9 stopniowej skali staninowej

Szkoła
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Tarnowie Opolskim

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

5

5

5

5

5

7

5

5

3

7

4

5

6

5

-

-

-

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Nakle
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Kątach Opolskich
Szkoła podstawowa Stowarzyszenia
Pro Liberis Silesiae w Raszowej

5
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Tabela 25. Wyniki egzaminu gimnazjalnego szkół gminy Tarnów Opolski w latach 2006/07 – 2010/11
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w
9 stopniowej skali staninowej

Szkoła
2006/07
Publiczne Gimnazjum w Przyworach
Publiczne Gimnazjum w Tarnowie
Opolskim

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

3

5

4

7

4

7

4

5

5

5

Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części matematycznoprzyrodniczej w 9 stopniowej skali staninowej

Szkoła
2006/07
Publiczne Gimnazjum w Przyworach
Publiczne Gimnazjum w Tarnowie
Opolskim

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

7

6

6

5

4

6

5

6

6

6

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół gminy Tarnów Opolski w skali
staninowej pozwalają stwierdzić, Ŝe szkoły gminy uzyskują najczęściej wyniki w trzech
środkowych staninach; 4, 5 i 6, w tym najczęściej w staninie 5 w staninie 5 (wynik średni –
16 wyników z tabel) Sporadycznie zdarzają się wyniki niskie (2 razy) i wysokie (4 razy).
W sumie moŜna powiedzieć, Ŝe szkoły gminy uzyskują przeciętnie wyniki zbliŜone do
średnich wyników szkół w kraju.
WaŜnym wskaźnikiem jakości pracy szkół są wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej
(EWD). Jest to wskaźnik, który ma wskazywać, w jakim stopniu proces kształcenia prowadzony w danej szkole wpłynął na przyrost osiągnięć jej uczniów (osiągnięć mierzonych testami egzaminacyjnymi). Wartość dodatnia EWD dla gimnazjum oznacza, Ŝe w stosunku do innych gimnazjów przyrost wiedzy w danym gimnazjum jest większy niŜ oczekiwany na podstawie osiągnięć na sprawdzianie 3 lata wcześniej, a ujemny, Ŝe ten przyrost jest mniejszy niŜ
oczekiwany. Szczególnie istotne dla oceny jakości pracy szkół jest jej połoŜenie na wykresie
EWD w funkcji średniego wyniku szkoły. Jak wynika z takich wykresów EWD wyniki gimnazjów gminy Tarnów Opolski są podobne do przeciętnych wyników w Polsce (połoŜenie na
wykresie w pobliŜu przecięcia osi wykresu) i przeciętnych wyników powiatowych (przecięcie
linii przerywanych). NiŜej wykresy EWD w funkcji wyniku egzaminu gimnazjalnego dla
gimnazjów gminy - wydruki ze strony http://gimnazjum.ewd.edu.pl/index.php.
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Jak wynika z analizy wykresów EWD w latach 2006-2008, 2007-2010 i 2008 – 2010
połoŜenia gimnazjów gminy na wykresie EWD wyników szkół zmieniały się nieznacznie
z wyjątkiem dostrzegalnej poprawy połoŜenia na wykresie za lata 2008-2010 (w stosunku do
poprzednich dwóch okresów) wyników w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego
Gimnazjum w Przyworach.
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1.8.3.4 Baza oświatowa w gminie

NajwaŜniejsze informacje o bazie oświatowej w gminie przedstawiono w tabeli 26.

Tabela 26. Baza szkół podstawowych i gimnazjów w gminie rok szkolny 2010/2011

Szkoła

Liczba sal

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Tarnowie Opolskim
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nakle
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kątach Opolskich
Publiczne Gimnazjum w Przyworach
Publiczne Gimnazjum w Tarnowie
Opolskim

Sala

ObciąŜenie

Boisko

dzienne sal

gimnastyczna
2

Kuchnia i
stołówka

14

6,5-7 godz.

2

tak

8

7 godz.

1

nie

12

5-7 godz.

3

nie

6

8 godz.

3

1*

tak

10

7-8 godz.

2

1

nie

* pomieszczenie zastępcze

Liczba uczniów przypadających na jeden komputer podłączony do internetu w szkołach
gminy wynosi od 7 do 15 w gimnazjach i od 6 do 15 w szkołach podstawowych. Wskaźniki te
są podobnie zróŜnicowane jak wskaźniki w szkołach w kraju i zarazem średnio niŜsze od
wskaźników krajowych.

1.8.3.4. Aspiracje absolwentów gimnazjów w gminie

Absolwenci gimnazjów mają do wyboru obecnie 4 typy szkół dla młodzieŜy. Od roku
szkolnego 2012/2013 będą to trzy typy szkół (likwiduje się licea profilowane). Wybory szkół
ponadgimnazjalnych przez absolwentów gimnazjów z gminy przedstawia tabela 27.
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Tabela 27. Wybory szkół ponadgimnazjalnych przez absolwentów gimnazjów gminy Tarnów Opolski
Odsetek absolwentów

Odsetek absolwentów gimnazjów w
kraju w klasach pierwszych typów

gimnazjów gminy

Wybrany typ szkoły

szkół ponadgimnazjalnych

ponadgimnazjalnej
Rok

Rok szkolny

Rok

2008/2009

2009/2010

2008/2009

2009/2010

23,5

26,2

42,3

43,7

technikum

33,8

32,1

25,8

26,3

liceum profilowane

3,7

3,6

3,0

2,6

34,5

33,3

15,3

14,9

68,3

65,4

41,3

41,2

4,4

4,8

liceum
ogólnokształcące

zasadnicza

szkoła

zawodowa

szkolny

szkolny

Rok szkolny

Razem szkoły
prowadzące
kształcenie zawodowe
Uczniowie realizujący
obowiązek nauki
za granicą

Wybory absolwentów gimnazjów gminy znacznie róŜnią się od średnich wyborów
absolwentów gimnazjów w kraju. Wskaźniki krajowe są niewystarczające z punktu widzenia
obecnych potrzeb rynku pracy (potrzebne są częstsze wybory szkół prowadzących kształcenie
zawodowe), jednak ta róŜnica moŜe nie być korzystna dla ucznia i dla lokalnego rynku pracy.

1.8.3.5. Edukacja ponadgimnazjalna i kształcenie dorosłych

Na terenie gminy nie funkcjonują szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieŜy i dorosłych.
Absolwenci gimnazjów korzystają z oferty szkół ponadgimnazjalnych poza gminą,
najczęściej szkół ponadgimnazjalnych Opola (w ostatnich latach około 92% absolwentów –
pozostali wybierają szkoły ponadgimnazjalne w powiecie). Na terenie gminy nie ma
placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, w których mogliby się kształcić dorośli
w systemie pozaszkolnym. Dorośli korzystają głównie z oferty takich placówek z Opola.
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1.8.3.6. Kadra nauczycielska
Tabela 28. Podstawowe dane dotyczące nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę
2001/2002

Lata

Liczba n-li

Etaty n-li

S–3

S–3

Nauczyciele wg

K – 22

K -14,72

stopnia

M – 97

M -86,77

D–3

D-2,11

awansu

zawodowego

125

Nauczyciele wg
staŜu pracy

-

106,61

-

2006/2007
Liczba n-li
S-11
K-18
M-61
D-45
135

2010/2011

Etaty n-li

Liczba n-li

Etaty n-li

S-9

S-4

S-3,5

K-14,9

K-29

K-25,43

M-55,02

M-22

M-20,21

D-37,95

D-63

D-57,87

116,87

118

107,01

0-5

20

0-5

23

6-10

13

6-10

12

11-15

15

11-15

15

16-20

21

16-20

19

21-25

20

21-25

19

26-30

4

26-30

17

30-35

0

30-35

2

36-40

0

36-40

0

-

-

Nauczyciele
109

102,28

121

113,6

112

105,29

16

4,33

14

3,27

6

1,72

- mgr

112

96,8

129

112,64

110

100,16

- licencjat

2

0,81

3

1,9

7

5,85

0

0

2

1,33

0

0

11

9

1

1

1

1

pełnoetatowi i co
najmniej ½ etatu
Nauczyciele

w

wymiarze
poniŜej ½ etatu
Nauczyciele wg
wykształcenia

-

kolegium

naucz.
- pozostałe (SN i
średnie)
Objaśnienia:

S – nauczyciel staŜysta
K – nauczyciel kontraktowy
M – nauczyciel mianowany
D – nauczyciel dyplomowany
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Zwraca uwagę znaczny wzrost liczby nauczycieli dyplomowanych, który wiąŜe się z
podwyŜszaniem ich kwalifikacji i jednoczesnym wzrostem płac. Zwraca teŜ uwagę bardzo
wysoki w ostatnich 10 latach odsetek nauczycieli z wykształceniem wyŜszym magisterskim.
W ostatnich 5 latach nieco wzrosła liczba nauczycieli z najdłuŜszym staŜem - liczba
nauczycieli ze staŜem 26 lat i więcej wzrosła z 4 do 19.
Nauczyciele szkół gminy intensywnie doskonalą się w róŜnych formach.

Praktycznie doskonaleniem zewnętrznym objęci są wszyscy nauczyciele gminy. W kaŜdej
szkole (przedszkolu) wyodrębnione są środki finansowe na dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia nauczycieli. Opiekę metodyczną nad nauczycielami szkół prowadzoną przez
naszą gminę obejmuje Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu oraz Wojewódzki
Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, na podstawie
porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Oprócz doskonalenie
zewnętrznego w szkołach funkcjonuje wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.

1.8.3.7. Inne informacje

Działalność innowacyjna szkół
W ostatnich 5 latach w szkołach gminy wdroŜono 47 innowacji z tego 25 w
gimnazjach i 22 innowacji w szkołach podstawowych. Działalność innowacyjna w szkołach
gminy jest szersza niŜ w przeciętnej polskiej gminie.

Programy pomocowe realizowane w szkołach i wymiana międzynarodowa
W szkołach gminy realizowano następujące programy pomocowe:
•

Inwestujemy w dzieci i młodzieŜ naszej gminy,

•

Człowiek najlepszą inwestycją,

•

Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Tarnów
Opolski,

•

e- twinning.

Szkoły w gminie biorą udział wymianie młodzieŜy ze szkołą w Bruck, z którą
realizowany jest wspólnie projekt: „Muzyka i taniec otwierają granice”
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Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
W 2010/2011 odnotowano 13 w roku szkolnym 2010/2011 odnotowani 9 uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Stypendia uczniowskie
Uczniowie szkół gminy otrzymywali:
- stypendia za wyniki w nauce : 2006/2007 – 67; 2010/2011 – 69,
- stypendia socjalne

: 2006/2007 – 64; 2010/2011 – 63.

Języki mniejszości narodowej i języki obce w szkołach:
Język niemiecki uczony jest we wszystkich szkołach jako język mniejszości
narodowej.
Jako języki obce nauczane są:
- język angielski,
- język niemiecki od r. szk.2010/2011.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznej ustalono
liczby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w roku szkolnym:
- 2006/2007 – 13.

Realizacja obowiązku szkolnego w gminie

Tabela 29. Liczba uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu w szkołach gminy Tarnów Opolski

Liczba

dzieci

podlegająca

obowiązkowi szkolnemu
Liczba

dzieci

2006/2007

2010/2011

1012

910

938 - 92,69 %

731 - 80,33 %

spełniająca

obowiązek w szkole w obwodzie,
której mieszka uczeń
Liczba

dzieci

spełniająca

obowiązek w innej szkole, w tym
równieŜ dzieci przebywające za

74 - 7,31 %

179 - 19,67 %

granicą
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Stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność edukacyjną i wychowawczą na terenie
gminy, w tym prowadzących szkoły lub placówki, posiadające siedzibę na terenie gminy
Od 1 września 2009 r. na terenie gminy Tarnów Opolski powstał Zespół Szkolno –
Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej.

MłodzieŜowa Rada Gminy Tarnów Opolski
Istotną kwestią funkcjonowania samorządów coraz częściej jest powoływanie i
umoŜliwianie działalności MłodzieŜowych Rad Gminnych. MłodzieŜowa Rada Gminy
Tarnów Opolski to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodzieŜy w swojej
społeczności. Działanie, które kształtuje kompetencje obywatelskie młodych ludzi, uczy ich,
jak podejmuje się waŜne decyzje dla mieszkańców na poziomie lokalnym i pozwala
współdecydować o sprawach waŜnych dla młodzieŜy. NajwaŜniejszym celem istnienia
MłodzieŜowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangaŜowania młodych ludzi
w sprawy publiczne na poziomie lokalnym. Szczególnie waŜne jest, by to właśnie młodzieŜ
włączyć do procesu konsultacji, naleŜy to czynić poprzez zainteresowanie młodych ludzi
sprawami publicznymi – pokazać, Ŝe to sfera, na którą mają wpływ i dzięki której mogą
realizować swoje plany oraz pomysły.
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1.9. STAN GOSPODARKI W GMINIE

O wyborze danego terenu jako miejsca do rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności
gospodarczej decyduje wiele czynników lokalizacyjnych. Do najwaŜniejszych z nich naleŜą
m.in.: koszty pracy, dostępność wykwalifikowanych zasobów pracy, ceny gruntów lub opłaty
dzierŜawne, dostępność transportowa, połoŜenie geograficzne, infrastruktura komunalna,
rezerwy terenów nadających się do lokalizacji inwestycji, czy teŜ istniejąca baza produkcyjna.
Ponadto istotną rolę odrywają narzędzia pozostające w gestii administracji
samorządowej, w tym m.in. opodatkowanie i ulgi podatkowe, nastawienie do nowych
inwestorów, klimat dla rozwoju przedsiębiorczości tworzony przez władzę, czy teŜ
współpracę władz samorządowych z przedsiębiorstwami. Wskazane powyŜej opinie
obrazować mogą potencjalne sposoby budowy regionu konkurencyjnego, w tym regionu
atrakcyjnego i przyjaznego obecnym i potencjalnym przedsiębiorcom.
PołoŜenie w centrum województwa, dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
oraz bliskość wojewódzkiego miasta Opola powodować powinny, Ŝe w gminie Tarnów
Opolski chętnie lokowane będą nowe firmy i inwestycje. Większość tras komunikacji lokalnej
stanowi zarazem część systemu sieci ponadlokalnej. Droga Nr 94 przebiegająca przez gminę,
łączy granicę wschodnią z zachodnią, dwie linie kolejowe o państwowym znaczeniu Bytom
Wrocław i Kędzierzyn-Koźle- Opole, względnie dobre połączenie lotnicze (około 2 godzin do
lotniska w Katowicach) oraz bliskość autostrady A4 (około 20 minut) upowaŜniają do
stwierdzenia, Ŝe połoŜenie komunikacyjne gminy w regionie jest korzystne.
Od dawna okolice Tarnowa Opolskiego były ośrodkiem pozyskiwania i przetwarzania
kamienia wapiennego. Stan taki ukształtował przemysłowo – rolniczy charakter gminy.
Obecnie źródłem dochodu części ludności stała się takŜe praca w usługach i rzemiośle.
Wiodącą funkcją gminy jest przemysł i rolnictwo.
Mieszkańcy gminy nie zajmujący się rolnictwem i działalnością gospodarczą znajdują
zatrudnienie w najbliŜszych ośrodkach miejskich, głównie w Opolu, Krapkowicach,
Gogolinie i Strzelcach Opolskich.
Do głównych sfer funkcjonowania podmiotów gospodarczych zalicza się m.in. usługi
budowlane, transportowe, handel, mechanika pojazdowa, ślusarstwo, szewstwo, fryzjerstwo,
krawiectwo i naprawy.

W 2010 roku na terenie gminy funkcjonowało 656 podmiotów

gospodarczych, wśród których wyróŜnić moŜna 19 publicznych oraz 637 prywatnych. Tym
samym firmy prywatne stanowią 97,1% przedsiębiorstw. Pośród prywatnych podmiotów
83,5% stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wysokość ich udziału
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jest na poziomie standardowym dla całego województwa. Świadczy to przede wszystkim o
dominacji podmiotów najmniejszych, najbardziej naraŜonych na zmiany na rynku. Analiza
porównawcza pozwala stwierdzić, Ŝe w porównaniu do stanu z 2001 roku odnotowuje się
36% wzrost liczby jednostek gospodarczych.
Sektor publiczny stanowi niewielką część liczby przedsiębiorstw działających na
obszarze gminy Tarnów Opolski. Składa się na niego 19 podmiotów publicznych.
Funkcjonuje w jej obrębie 1 spółka prawa handlowego. Pozostałe podmioty to państwowe i
samorządowe jednostki prawa budŜetowego.
Podmioty sektora prywatnego decydują o obrazie gospodarki gminy Tarnów Opolski.
Drugą pod względem popularności formą prawną działalności gospodarczej były spółki
prawa handlowego (6% wszystkich podmiotów sektora prywatnego). Jako waŜny czynnik dla
rozwoju gminy naleŜy natomiast uznać znaczącą liczbę stowarzyszeń i organizacji
społecznych, stanowiących 2,1% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w gminie Tarnów
Opolski. W gminie podobnie zresztą, jak i w całym, kraju dominują mikrofirmy. Wysoki
wskaźnik tych firm świadczy o tym, Ŝe mieszkańcy gminy poszukują szansy na rynku pracy
poprzez samozatrudnienie.
Do najwaŜniejszych i zarazem wyróŜniających się przedsiębiorstw działających na
terenie gminy Tarnów Opolski zalicza się: LHOIST „OPOLWAP” S.A., „Polbau” Opole w
Przyworach, Przedsiębiorstwo „Labtar” w Tarnowie Opolskim, Zakład Produkcyjno
Usługowy „Gebauer” w Tarnowie Opolskim, Rzeźnictwo” – Krasowski w Walidrogach oraz
MROCZEK –Zakład Przetwórstwa Mięsnego Rzeźnictwa-Wędliniarstwo w Tarnowie
Opolskim, Przedsiębiorstwo Handlowe – „Tomiczek” – Tarnów Opolski a takŜe będące
własnością gminy „Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa w Przyworach”, które powstało
w roku 1962 i od początku swojej działalności zajmuje się naprawami silników spalinowych i
świadczeniem usług związanych z motoryzacją. Przedsiębiorstwo nasze od 1992 roku po
przekształceniu w Spółkę z o.o. sukcesywnie rozszerzało wachlarz świadczonych usług,
zajmując się naprawami silników spalinowych dieslowskich, benzynowych, naprawami
wózków widłowych, samochodów dostawczych i cięŜarowych, sprzętu budowlanego. PMR
dysponuje dobrze wyposaŜonym parkiem maszynowym, wykształconą kadrą techniczną i
doświadczonymi pracownikami produkcyjnymi, o czym świadczą uzyskane autoryzacje. Na
terenie miejscowości Przywory funkcjonuje Park Technlogiczno-Innowacyjny sp. z o.o.,
która to spółka w przyszłości będzie zarządzać gminnym obszarem inwestycyjnym oraz
Inkubatorem Przedsiębiorczości.
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Tabela 30. Podmioty gospodarcze w gminie Tarnów Opolski według form własności w latach 2001 – 2010.
Wyszczególnienie

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

Ogółem

483

492

501

511

530

561

597

625

627

656

Sektor publiczny ogółem

22

22

22

22

21

23

23

19

20

19

Państwowe i samorządowe jednostki
prawa budŜetowego ogółem

17

17

17

17

16

15

15

14

14

13

Spółki handlowe

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sektor prywatny ogółem

461

470

479

489

509

538

574

606

607

637

Osoby fizyczne i prowadzące
działalność gospodarczą

378

389

393

396

419

443

479

511

507

532

Spółki handlowe

29

29

31

37

36

38

37

37

39

38

Spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego

22

21

21

24

22

23

22

22

23

22

Spółdzielnie

5

5

5

5

5

5

5

4

4

5

Stowarzyszenia i organizacje
społeczne

9

8

10

10

10

11

11

14

14

14

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl
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Wykres. Podmioty gospodarcze w gminie Tarnów Opolski oraz podmioty gospodarcze według form
własności w gminie Tarnów Opolski w latach 2001 – 2010.

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl
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Tabela 31. Podmioty gospodarcze w gminie Tarnów Opolski.
2001 r.
Sektor
publiczny

Sektor
prywatny

Razem

Sektor
publiczny

Sektor
prywatny

Razem

Sektor
publiczny

Sektor
prywatny

2010 r. – 2001 r.

Razem

2010 r.

Razem

483

22

461

582

17

565

99

-5

104

A – rolnictwo
B – rybactwo
Razem sektor rolniczy

13
0
13

0
0
0

13
0
13

32
1
33

0
0
0

32
1
33

19
1
20

0
0
0

19
1
20

C – górnictwo i kopalnictwo

1

0

1

70

0

70

69

0

69

D- przetwórstwo
przemysłowe

55

1

54

0

0

0

-55

-1

-54

E – wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

0

0

0

2

1

1

2

1

1

F – budownictwo

92

1

91

140

1

139

48

0

48

Razem sektor przemysłowy

148

2

146

212

2

210

64

0

63

G – handel i naprawy
109
H – hotele i restauracje
17
I - transport, gospodarka
48
magazynowa i łączność
J – pośrednictwo finansowe
12
K – obsługa nieruchomości i
67
firm, nauka
O – działalność usługowa
komunalna, społeczna i
37
indywidualna
P – gospodarstwa domowe
0
zatrudniające pracowników
Razem sektor usługowy –
290
usługi rynkowe
L – administracja publiczna,
6
ubezpieczenia społeczne
M – edukacja
8
N – ochrona zdrowia i pomoc
18
społeczna
Q – organizacja i zespoły
0
eksterytorialne
Razem sektor usługowy –
32
usługi nierynkowe
Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl

0
0

109
17

123
50

1
0

122
50

14
33

1
0

13
33

0

48

11

0

11

-37

0

-37

0

12

6

0

6

-6

0

-6

2

65

17

0

17

-50

-2

-48

2

35

6

2

4

-31

0

-31

0

0

11

8

3

11

8

3

4

286

224

11

213

-66

7

-73

2

4

13

1

12

7

-1

8

6

2

66

1

65

58

-5

63

8

10

11

0

11

-7

-8

1

0

0

23

2

21

23

2

21

16

16

113

4

109

81

-12

93

Wyszczególnienie

W latach 2001 – 2010 w sektorze przemysłowym nastąpił wzrost aŜ o 64 podmioty
gospodarcze. W tym samym czasie w sektorze usług rynkowych likwidacji uległo 66
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podmiotów. Wzrost liczby podmiotów gospodarczych odnotowano takŜe w sektorze
rolniczym (20 podmiotów) oraz w sektorze usług nierynkowych (81 podmiotów).
Analiza jednostek według sektorów działalności pozwala na stwierdzenie, iŜ sektor usługowy,
mimo spadku podmiotów oraz sektor przemysłowy dominują nad pozostałymi sektorami na
terenie gminy Tarnów Opolski.
Na obszarze gminy Tarnów Opolski notuje się ciągły przyrost liczby podmiotów
gospodarczych. Na koniec 2010 r. na 1 tys. mieszkańców przypadło 67 podmiotów
gospodarczych w tym 22 podmioty z sektora przemysłowego, 23 z sektora usług rynkowych,
11 z sektora usług nierynkowych oraz 3 z sektora rolniczego.
Wzrost liczby podmiotów gospodarczych sektora prywatnego jest zjawiskiem pozytywnym i nadal
poŜądanym. Korzystne uwarunkowania rozwoju powinny być nadal wspierane decyzjami władz gminy, dąŜeniem
do dalszej poprawy

sytuacji w sferze rynku pracy poprzez:

• rozwój usług około turystycznych i bazy dla turystyki i rekreacji,
• zwiększenie zatrudnienia przy obsłudze turystów i osób odwiedzających gminę w
ramach wypoczynku weekendowego,
• stworzenie miejsc pracy przez przyciągnięcie nowych inwestorów,
• poprawa bytu rodzin poprzez dodatkowe zarobkowanie,
• tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy szczególnie dla młodych i wykształconych,
• tworzenie warunków do podejmowania przez mieszkańców gminy indywidualnej
działalności gospodarczej na terenie gminy – pomoc szkoleniowa, doradztwo,
kształcenie, przekwalifikowanie.

Instytucje okołobiznesowe

Instytucje Otoczenia Biznesu, to niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki
rynkowej instytucje publiczne i niepubliczne, komercyjne i non-profit. NaleŜą do nich
instytucje finansowe (banki, giełda, fundusze i in.), ubezpieczeniowe, informacyjne,
szkoleniowe, konsultingowe, a takŜe promocyjne. Instytucje te tworzą "otoczenie biznesu",
powszechnie uwaŜane za jeden z decydujących czynników atrakcyjności regionu (miasta,
kraju) dla inwestorów.
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest bezpośrednio powiązany z istnieniem
na danym terenie zaplecza firm i instytucji otoczenia biznesu. Dla gminy Tarnów Opolski
sektor ten znajduje się głównie w Opolu i obejmuje instytucje finansowo – ubezpieczeniowe,
organizacje pośredniczące i ułatwiające nawiązywanie

kontaktów gospodarczych oraz
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wspierające rozwój gospodarczy. Zaliczamy do nich m. in. Agencję Rozwoju Opolszczyzny,
Opolską Izbę Gospodarczą, Izbę Gospodarczą „Śląsk”, Izbę Rzemieślniczą w Opolu, Forum
Akademicko – Gospodarcze Śląska Opolskiego, Opolski Park Technologiczny, Fundacja
Rozwoju

Śląska i

Inicjatyw

Lokalnych,

Namysłowskie Stowarzyszenie

Inicjatyw

Gospodarczych, Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych w gminie Gogolin,
Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji, Opolski Regionalny
Fundusz Poręczeń Kredytowych, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Oczywiście na
terenie gminy do dyspozycji inwestorów, jak i przedsiębiorców pozostaje szereg banków.
Szkolenia, warsztaty tematyczne, doradztwo zarówno dla osób bezrobotnych oraz dla małych
podmiotów gospodarczych prowadzi w ramach swej działalności Powiatowy Urząd Pracy w
Opolu.

1.10. BUDśET GMINY
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Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w oparciu o budŜet, który organy
samorządowe mogą – w

granicach ustalonych prawem – opracowywać, uchwalać i

wykonywać. BudŜet stanowi zestawienie dochodów i wydatków gminy na okres roku
kalendarzowego. Jako najwaŜniejszy publiczny plan finansowy samorządu gminnego
wymaga autoryzacji przez Radę Gminy w formie uchwały. Powoduje to określone
konsekwencje, gdyŜ budŜet jest aktem zobowiązującym organy samorządowe do jego
wykonywania.
Dochodami gminy są: podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach
jako dochody gminy, dochody z majątku gminy, subwencja ogólna z budŜetu państwa.
Dochodami gminy mogą być: dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na
dofinansowanie zadań własnych, wpływy z samoopodatkowania mieszkańców, spadki, zapisy
i darowizny oraz inne dochody. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada
wójt.
Struktura dochodów i wydatków budŜetowych stanowi odzwierciedlenie polityki
prowadzonej przez władze gminy. Wynika ona zarówno z zaszłości w stanie infrastruktury
społecznej i technicznej sprzed wejścia w Ŝycie ustawy o samorządzie terytorialnym, jak
i wyboru przez kolejne ekipy władz priorytetów rozwoju gminy.
Analiza budŜetu gminy Tarnów Opolski wskazuje m.in. na to, iŜ największy udział
w dochodach stanowią niezmiennie trzy pozycje a mianowicie dochody własne gminy,
dotacje celowe oraz subwencje ogólne. W 2010 roku dochody własne gminy stanowiły 50,8%
dochodów ogółem i w porównaniu z rokiem 2001 udziały te spadły o 4 punkty procentowe.
Dotacje celowe w 2010 roku stanowiły 14,2% dochodów ogółem co w porównaniu z rokiem
2001 daje nam wzrost o 7 punktów procentowych. Natomiast udział subwencji ogólnych w
całkowitych dochodach gminy w roku 2010 wynosił 34,9%, co w porównaniu z rokiem 2001
daje spadek o 4 punkty procentowe. W analizowanym okresie nastąpił prawie jednokrotny
wzrost dochodów budŜetowych. PowyŜsze trzy pozycje mają łącznie 99% udziału w
dochodach gminy i w analizowanych latach pozostają na tym samym poziomie. W latach
2001 – 2010 odnotowuje się wzrost dochodu w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy (o
1295 zł.).
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Wykres. BudŜet gminy Tarnów Opolski w zakresie dochodów w latach 2001 – 2010.

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl

Wydatki gminy posiadają bardziej zróŜnicowaną strukturę. Największy udział mają wydatki
ponoszone na oświatę i wychowanie 55,9% wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne 20,8%,
wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 11,5% oraz

opiekę społeczną

11,2%. W porównaniu z rokiem 2001 wydatki na oświatę i wychowanie wzrosły o 13
punktów procentowych, na inwestycje wzrosły o 19 punktów procentowych, na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska o 9 punktów procentowych, na opiekę społeczną o 3 punkty
procentowe. W analizowanym okresie nastąpił równieŜ ponad dwukrotny wzrost wydatków
w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.
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Tabela 32. BudŜet gminy
Wskaźniki (w tys. zł)

2001
12 230 454
6 625 465
4 763 444

Dochody ogółem, w tym:
Dochody własne gminy
Subwencja ogólna, w tym:
Subwencja oświatowa
Subwencja wyrównawcza
837 067
Dotacje ogółem, w tym:
Dotacje celowe z budŜetu państwa
837 067
Dochody na finansowanie i
współfinansowanie programów
projektów unijnych w tym:
1 186
Dochody na 1 mieszkańca ogółem
Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl

BudŜet w zakresie dochodów wykonany za lata
2004
2005
2006
2007
13 888 609
14 450 538
16 773 241 18 350 589
6 873 803
7 284 014
7 993 667
8 935 016
5 522 040
5 583 498
6 609 804
7 315 593
6 475 358
6 904 145
134 446
384 106
1 070 106
1 583 026
2 169 770
2 099 980
1 070 106
1 583 026
2 169 770
2 099 980

2002
12 325 630
6 251 388
5 055 034
1 015 065
1 015 065

2003
12 984 581
6 847 648
5 380 450
717 175
717 175

2008
19 892 551
9 852 204
7 996 054
7 701 510
294 544
2 044 292
2 034 292

2009
21 005 148
10 319 489
8 588 758
7 869 824
718 934
2 096 900
2 096 895

2010
24 336 359
12 369 813
8 502 332
8 013 450
488 882
3 464 213
3 188 313

-

-

-

-

-

-

64 912

61 046

2 335 572

1 198

1 271

1 382

1 444

1 686

1 859

2 027

2 149

2 481

2002
12 553 666
1 287 331
1 206 686
168 197

2003
12 418 939
694 684
586 118
132 785

BudŜet w zakresie wydatków wykonany za lata
2004
2005
2006
2007
13 890 581
14 016 350
19 464 994
20 521 955
976 755
439 066
4 121 156
4 159 782
1 049 935
270 526
2 639 767
3 397 962
90 107
301 584
1 456 089
711 238

2008
19 370 551
1 886 040
122 062
739 923

2009
23 604 370
1 986 467
156 489
1 065 686

2010
27 921 088
5 805 790
181 906
965 457

328 143

315 722

339 779

286 852

482 786

433 704

1 770 327

3 276 031

3 213 758

74 548
4 934 121

52 411
5 571 796

27 282
7 758 887

191 564
7 917 559

37 948
8 470 068

269 172
9 156 024

46 405
9 786 174

86 116
11 998 593

46 898
15 607 099

728 483

705 178

787 473

809 605

870 364

853 416

1 107 110

1 177 468

1 056 066

154 031
1 045 107
147 894
1 220

124 899
948 608
150 526
1 215,64

136 771
1 358 836
149 082
1 382

131 234
1 841 242
161 224
1 400

158 000
2 525 926
157 648
1 957

140 867
2 421 593
193 096
2 080

186 350
2 467 677
259 982
1 974

184 533
2 629 931
264 912
2 415

200 288
3 119 350
995 475
2 847

Tabela 33. BudŜet gminy
Wskaźniki (w tys. zł)

2001
11 136 882
157 976
155 835
52 902

Wydatki ogółem, w tym:
Wydatki inwestycyjne
Wydatki na rolnictwo i łowiectwo
Wydatki na transport i łączność
Wydatki na gospodarkę komunalna
280 447
i ochronę środowiska
133 731
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową
4 749 719
Wydatki na oświatę i wychowanie
Wydatki na kulturę i ochronę
558 021
dziedzictwa narodowego
165 011
Wydatki na ochronę zdrowia
963 818
Wydatki na opiekę społeczną
118 250
Wydatki na kulturę fizyczna i sport
1080
Wydatki na 1 mieszkańca gminy
Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl
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Wykres. BudŜet gminy Tarnów Opolski w zakresie wydatków w latach 2001 – 2010.
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Źródło: GUS, www.stat.gov.pl

Analiza dochodów i wydatków budŜetu gminy Tarnów Opolski na przestrzeni lat 2001 – 2010
pozwala stwierdzić iŜ nastąpił:
- prawie dwukrotny wzrost dochodów ogółem (o 12mln zł),
- prawie dwukrotny wzrost dochodów własnych (o 6mln zł),
- ponad dwu i półkrotny wzrost wydatków ogółem (o 17mln zł),
- ponad trzydziestosześciokrotny wzrost wydatków na inwestycje (o 5mln zł).
Analiza zarówno dochodów jak i wydatków budŜetowych w okresie 2001 – 2010 wskazuje na
stabilną politykę rozwojową gminy. Potwierdzeniem tego jest wzrost udziału dochodów
własnych gminy, co stanowi o stopniu jego samowystarczalności, jak i wysokie wskaźniki
wydatków inwestycyjnych (ponad 1/5 dochodów gminy w 2010 roku).
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1.11. FUNDUSZE UNIJNE

Od początku lat dziewięćdziesiątych polskie samorządy stały się beneficjentami
pomocy, jaką przekazuje Polsce Komisja Europejska w ramach róŜnego rodzaju programów
wsparcia. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej pojawiła się nowa perspektywa absorpcji
znacznie wyŜszych kwot, dostępnych dzięki programom finansowanym z funduszy
strukturalnych. Jak powszechnie wiadomo, proces absorpcji środków unijnych napotyka
na wiele przeszkód, wynikających z przyczyn zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych
w stosunku do ubiegających się o nie podmiotów, co wpływa na fakt, Ŝe poziom
wykorzystania tych środków przez gminy jest zróŜnicowany.
Wśród najczęściej wymienianych programów, w ramach których gminy uzyskały
dofinansowanie na proponowane projekty, przewaŜał Program Aktywizacji Obszarów
Wiejskich. Obok programu SAPARD był to drugi z duŜych programów, jakie mały wesprzeć
restrukturyzację obszarów wiejskich w Polsce jeszcze przed okresem dostępności funduszy
strukturalnych.
Rozszerzenie

wspólnoty

europejskiej

postawiło

samorządy

przed

waŜnymi

wyzwaniami, ale takŜe dało nowe moŜliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii
Europejskiej. Gmina Tarnów Opolski wykorzystała swoją szansę i w miarę moŜliwości
skutecznie starała się korzystać z funduszy unijnych.
Konkretne korzyści uczestnictwa gminy w Unii Europejskiej dostrzec moŜna przede
wszystkim w obszarze edukacji, zagospodarowania terenu, infrastrukturze sportowej oraz
lokalnych strategii rozwoju, czyli wszędzie tam, gdzie zgodnie z ustawą o samorządzie
terytorialnym

mogła

aktywnie

działać

gmina.

Pozyskiwane

pieniądze,

pozwalają

systematycznie poprawiać komfort mieszkańców gminy we wszystkich dziedzinach Ŝycia.
Tabela 34. Fundusze Unijne w roku 2010 w Gminie Tarnów Opolski
Inwestycja
„Budowa boiska
wielofunkcyjnego w
miejscowości Kąty
Opolskie”

Wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci

Program
Programu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich,
„Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW na lata
2007 – 2013
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, projekt
"Szkoły Bez Barier wspieranie
aspiracji
edukacyjnych uczniów i
uczennic
szkół
podstawowych z Gminy

Całkowita wartość
inwestycji

Dofinansowanie

167 420 zł

116 209 zł

394 878 zł

394 878 zł

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski
90

Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2020

Inwestycja

Wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci

Stworzenie w Publicznej
Szkole Podstawowej w
Tarnowie Opolskim oraz
w Publicznym
Gimnazjum w Tarnowie
Opolskim systemu
informatycznego
umoŜliwiającego
działanie elektronicznych
dzienników
„Poprawa jakości
edukacji w szkołach
podstawowych i
gimnazjach Gminy
Tarnów Opolski poprzez
zakup sprzętu i
wyposaŜenia oraz
wymianę okien”
Zagospodarowanie terenu
wokół zbiornika wody w
Tarnowie Opolskim

Budowa hali sportowej w
Tarnowie Opolskim

śniwniok 2010

„Inwestujemy w dzieci i
młodzieŜ naszej gminy”

Program
Tarnów Opolski"
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, projekt
"Szkoły Bez Barier wspieranie
aspiracji
edukacyjnych uczniów i
uczennic
szkół
podstawowych z Gminy
Tarnów
Opolski"
Inwestujemy w dzieci i
młodzieŜ naszej gminy.
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Opolskiego na lata 2007
– 2013, Społeczeństwo
Informacyjne, „Opolska
e-Szkoła,
szkołą
ku
przyszłości”

Całkowita wartość
inwestycji

Dofinansowanie

494 176 zł

494 176 zł

850 000 zł

600 000 zł

452 679 zł

366 608 zł

143 537,67 zł

107 653 zł

4 611 558 zł

1 692 670 zł

21 000 zł

13 759 zł

341 156 zł

341 156 zł

Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata
2007-2013

Programu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich,
„Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW na lata
2007 – 2013
Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata
2007-2013,
Usługi
turystyczne i rekreacyjno
– sportowe świadczone
przez sektor publiczny
pod nazwą :„Budowę hali
sportowej w Tarnowie
Opolskim”
Programu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich,
„Małe projekty” objętego
PROW na lata 2007 –
2013
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, projekt
"Inwestujemy w dzieci i
młodzieŜ naszej gminy” wspieranie
aspiracji
edukacyjnych uczniów i
uczennic
szkół
podstawowych z Gminy
Tarnów Opolski"
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Zagospodarowanie terenu
wokół budynku
wielofunkcyjnego w
Kosorowicach
Piękny stadion
wizytówką naszej gminy,
krainy i województwa
Kompetentny Urzędnik +
Sprawny Urząd =
Zadowolony Obywatel

Programu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich,
„Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW na lata
2007 – 2013
Programu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich,
„Małe projekty” objętego
PROW na lata 2007 –
2013
Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet
V, Poddziałanie 5.1

172 097 zł

92 000 zł

36 986 zł

21 037 zł

454 000 zł

454 000 zł

Źródło: Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Prowadzony od trzech lat ranking Gazety Prawnej „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”
wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w
pozyskiwaniu środków unijnych. Brane są pod uwagę wszystkie programy pomocowe,
których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i
organizacje społeczne. Ranking obejmuje zarówno „stare”, jak i „nowe” środki (z unijnego
budŜetu 2007 – 2013). Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba
realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą z
dokumentacji

Ministerstwa

Rozwoju

Regionalnego,

Polskiej

Agencji

Rozwoju

Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują
umowy podpisane do połowy kwietnia 2010 r. (bez programów przedakcesyjnych). Pominięte
są jedynie niektóre ogólnopolskie projekty drogowe, które trudno przyporządkować
poszczególnym jednostkom samorządowym.
Do wyliczenia punktacji uŜywane są wskaźniki wyraŜające wielkość środków przypadających
na mieszkańca jednostki samorządowej, wartość środków przypadających na 1 projekt oraz
liczbę projektów przypadających na 1000 mieszkańców. KaŜdej z tych miar nadaje się wagi.
Udział wskaźników w ostatecznym wyniku wynosi 45, 45 i 10 proc. Punktacja wyraŜa
aktualne, procentowe róŜnice w poziomie absorpcji i nie moŜe być przyrównywana do
punktacji z dwóch pierwszych edycji rankingu.
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Tabela 35. Ranking Gazety Prawnej ”Europejska Gmina – Europejskie Miasto” 2008 z uwzględnieniem gminy
Tarnów Opolski

Źródło: www.gazetaprawna.pl
Tabela 36. Ranking Gazety Prawnej ”Europejska Gmina – Europejskie Miasto” 2009 z uwzględnieniem gminy
Tarnów Opolski

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Kwestia wykorzystania funduszy europejskich jest niewątpliwie jednym z największych
wyzwań i pilnych zadań przed jakim stają równieŜ gminy. To efektywność działań w tym
zakresie ma wpływ na poziom wykorzystania funduszy, a tym samym na rozwój, bądź zastój
danego terenu.
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O METODZIE AKTYWNEGO PLANOWANIA
STRATEGII

Jedną z metod planowania strategicznego, stosowaną przez kraje Unii Europejskiej (UE) jest
Metoda Aktywnego Planowania Strategii (MAPS). W języku niemieckim określana jako

Ziel Orientiere Projekt – Plannung (ZOPP), natomiast w języku angielskim Goal Oriented
Project Planning (GOPP). Istotą MAPS jest załoŜenie, Ŝe informacja i wiedza potrzebna do
opracowania strategii istnieje, ale poszczególne jej elementy są nieskoordynowane oraz
nieuporządkowane, a ponadto rozproszone w róŜnych instytucjach, organizacjach i umysłach
lokalnych ekspertów. We wszystkich etapach tej metody przestrzega się podstawowych jej
zasad, jakimi są: sposób podejmowania decyzji i konsensus. Merytoryczną rolę
w wypracowaniu strategii dla danej instytucji lub regionu odgrywają lokalni/regionalni
liderzy, którzy są włączeni do zespołu planującego na podstawie ich:


reprezentatywności,



posiadanego doświadczenia,



wiedzy.

Skład osobowy zespołu ekspertów rekrutujących się spośród osób kluczowych dla obszaru,
dla którego budowana jest strategia rozwoju wcale nie musi pokrywać się z podziałami
formalnymi, uwzględnienie których jednak jest niezbędne.
Wizualizacja działań (dyskusji, która odbywa się w formie pisemnej) nadaje całemu
procesowi planowania charakter materialny i obrazujący:


wkład członków grupy planującej (wyniki pracy grupy są rejestrowane na bieŜąco),



aktualny stan dyskusji,



udokumentowanie wyników.

Warsztaty odbywają się na zasadzie „burzy mózgów” w grupie od 25 do 30 osób przedstawicieli wiodących grup danego środowiska.
Całością dyskusji kieruje moderator, który jest osobą z zewnątrz. Rola moderatora polega
głównie na:


kierowaniu dyskusją,



porządkowaniu i strukturyzacji wypowiedzi,



utrwalaniu wyników dyskusji.

Dochodzenie do wyników przez zespół planowania strategicznego odbywa się na drodze
konsensusu, tj. powszechnej zgody. Stąd teŜ w wypadku nieuniknionych rozbieŜności,
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uwzględnienie, których stanowi silną stronę metody MAPS, musi być zawarty konsensus – na
taki a nie inny zapis – przez wszystkich członków zespołu planującego. Oznacza to, Ŝe
osiąganie porozumienia metodą głosowania jest niewłaściwe dla tej metody. Przyjęcie zasady
konsensusu jest istotne z kilku powodów:


reprezentanci grup społecznych pracujący nad rozwiązaniem określonego zbioru
problemów nie mają charakteru elekcyjnego ani proporcjonalnego. Są to
reprezentanci, liderzy z róŜnych sfer Ŝycia społeczno-gospodarczego,



podejmowanie decyzji na zasadzie konsensusu nie dzieli grupy na „wygranych”
i „przegranych” (jak w przypadku głosowania), tym samym zmniejsza się ryzyko
zablokowania realizacji decyzji przez osoby lub grupy „przegrane”,



jawność decyzji – wszystkie prace i spotkania są jawne, grupę planowania
strategicznego traktuje się jako reprezentację szerokiej społeczności.
Po zakończeniu kaŜdego etapu planowania strategicznego członkowie grupy winni
skonsultować w swoim środowisku wypracowany materiał.

Główne zasady MAPS:


sama metoda wyznacza nie tylko sposób planowania, ale i reguluje sposób
komunikacji między członkami zespołu planującego - udziela takŜe wskazówek,
co do warunków odbywania się warsztatów, a takŜe zagospodarowania przestrzeni,
w której one się odbywają,



podstawową formą dyskusji jest planowanie w grupie metodą „burzy mózgów”,
które pozwala na uzyskanie efektu synergii, wynikającego ze sumowania się
w wartość dodatkową kompetencji poszczególnych członków grupy planującej,



wizualizacja działań nadaje całemu procesowi planowania charakter materialny,



podczas całego procesu planowania obowiązują reguły i zalecenia stosowane dla
kaŜdego kroku przewidzianego w harmonogramie warsztatu adresowanego dla
odpowiednio zestawionej grupy planującej, kierowanej przez moderatora,



wdraŜanie strategii winno być wspierane o metodę MAPS, przy wykorzystaniu
w najwyŜszym stopniu doświadczeń grupy planującej, zobrazowanych
w wynikach uzyskanych podczas warsztatów planowania strategicznego.

Metoda MAPS przewiduje następujące etapy planowania strategicznego:


analiza problemów,
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analiza celów,



przegląd planowania strategii (mierniki),



harmonogram działań.

Warsztaty planowania strategicznego poprzedzone są analizą SWOT, tj. oceną mocnych
i słabych stron oraz szans i zagroŜeń.
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3. STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU

Czas realizacji strategii

Strategia rozwoju gminy Tarnów opolski opracowana została na lata 2013-2020.

Cel strategiczny

Cel strategiczny gminy dla gminy Tarnów Opolski został określony przez grupę planowania
strategicznego jako:

PRĘśNY ROZWÓJ GMINY

Jest to cel główny strategii rozwoju, dla którego realizacji będą dąŜyć wszystkie
zaangaŜowane podmioty.

Grupa ekspertów lokalnych określiła do realizacji następujące cele cząstkowe:
 dobry stan infrastruktury technicznej,
 dobra komunikacja i współpraca jednostek na terenie gminy,
 racjonalna sieć szkół i przedszkoli,
 wypromowana gmina,
 aktywna społeczność.
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4. ANALIZA SWOT
Grupa I
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 hala sportowa, orlik
 duŜa ilość drobnych przedsiębiorców
 bogata oferta kulturalna: biblioteki, dom
kultury
 największy zbiornik wody pitnej w Europie
 sieć szkół i przedszkoli
 połoŜenie geograficzne: bliskość autostrady
A4, bliskość Czech i Niemiec, rzeka Odra
 bliskość miasta wojewódzkiego
 dostęp do kolei, dróg wojewódzkich i
krajowych
 siła nabywcza mieszkańców
 stadion sportowy
 róŜnorodność kulturowa, otwartość
 bogate doświadczenie zawodowe
mieszkańców zdobyte zagranicą
 czyste środowisko naturalne
 dobre wykorzystanie gruntów, rolnictwo
 surowce naturalne

 dostępność telekomunikacyjna
 zły stan dróg gminnych i powiatowych
 niewystarczająca ilość chodników i ścieŜek
rowerowych
 słaba gazyfikacja i kanalizacja gminy
 brak sportowej infrastruktury na wsiach
 starzejące się społeczeństwo
 niedostosowana do potrzeb oferta kulturalna
 duŜa ilość mieszkańców niezameldowanych
 niska aktywność społeczna
 duŜa liczba osób niepracujących
 niewystarczająca ilość miejsc pracy
 brak Ŝłobków na terenie gminy
 słaby przepływ informacji pomiędzy
mieszkańcami
 słaba oferta rekreacyjno-sportowa i
turystyczna
 brak terenów pod inwestycje
 bliskość Opola-odpływ pieniędzy

SZANSE

ZAGROśENIA

 wykorzystanie zewnętrznych funduszy
pomocowych
 zewnętrzni inwestorzy
 współpraca z byłymi mieszkańcami gminy

 zanieczyszczenie zbiornika wody pitnej z
powodu braku kanalizacji
 emigracja zarobkowa
 nieuregulowana sytuacja na Odrze
 niŜ demograficzny
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Grupa II
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 połoŜenie (blisko Opola)
 zasoby naturalne
 własne ujęcie wody (Raszowa)
 komunikacja (PKS, PKP, LUZ)
 dobrze rozbudowana sieć dróg
 własna oczyszczalnia ścieków
 dostępność edukacji (przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazjalne, średnie, wyŜsze)
 działalność Caritas
 kult religijny
 baza sportowa
 opieka zdrowotna (Tarnów Opolski)
 ośrodek kultury (dom kultury, świetlice)
 bioróŜnorodność (lasy, zbiorniki wodne,
rzeka Odra)
 sieć handlowa
 współpraca międzynarodowa
 tradycja (zespoły ludowe, zabytki, izby
tradycji)
 drobna przedsiębiorczość
 dwa duŜe przedsiębiorstwa (Opolwap,
Labtar)
 pręŜnie działająca Ochotnicza StraŜ PoŜarna
 budownictwo jednorodzinne
 bezpieczeństwo mieszkańców-niska
przestępczość
 wzrost wykształcenia mieszkańców

 brak ciekawych ofert kulturalnych dla
młodzieŜy i osób starszych
 słaby rozwój gospodarczy gminy
 brak miejsc rekreacyjno-rozrywkowych
 niewykorzystywane moŜliwości placówek
kulturalnych
 słaba aktywność społeczeństwa
 brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych
 słaba jakość dróg
 spadkowa demografia
 brak całkowitej kanalizacji
 brak bazy turystycznej
 wysoki poziom bezrobocia
 brak motywowania mieszkańców do
odnawialnych źródeł energii
 bierność społeczna
 wysoki poziom zadłuŜenia gminy
 brak wydzielonych terenów pod inwestycje
 brak miejsc zaspokajających potrzeby
rozwoju ruchowego mieszkańców
 brak domu opieki i Ŝłobka
 starzejące się społeczeństwo
 niska świadomość ekologiczna
mieszkańców

SZANSE

ZAGROśENIA

 korzystanie z dofinansowań Unii
Europejskiej
 wykorzystanie zewnętrznego potencjału
ludzkiego
 korzystanie z róŜnego rodzaju
dofinansowań
 gazyfikacja gminy

 emigracja zarobkowa
 zagroŜenie powodziowe
 niŜ demograficzny
 starzejące się społeczeństwo
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Zbiorcza analiza SWOT
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 dobra baza sportowa (hala sportowa, orlik,
stadion sportowy)
 duŜa ilość drobnych przedsiębiorców
 dwa duŜe przedsiębiorstwa (Opolwap,
Labtar)
 budownictwo jednorodzinne
 bogata oferta kulturalna: biblioteki, dom
kultury
 największy zbiornik wody pitnej w Europie
 dostępność edukacji (przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazjalne, średnie, wyŜsze
 połoŜenie geograficzne: bliskość autostrady
A4, bliskość Czech i Niemiec, rzeka Odra
 bliskość miasta wojewódzkiego-Opole
 dostęp do kolei, dróg wojewódzkich i
krajowych
 komunikacja (PKS, PKP, LUZ)
 sieć dróg dobrze rozbudowana
 siła nabywcza mieszkańców
 stadion sportowy
 róŜnorodność kulturowa, otwartość
 tradycja (zespoły ludowe, zabytki, izby
tradycji)
 działalność Caritas
 kult religijny
 bogate doświadczenie zawodowe
mieszkańców zdobyte zagranicą
 współpraca międzynarodowa
 czyste środowisko naturalne
 własna oczyszczalnia ścieków
 bioróŜnorodność (lasy, zbiorniki wodne,
rzeka Odra)
 sieć handlowa
 współpraca międzynarodowa
 tradycja (zespoły ludowe, zabytki, izby
tradycji)
 dobre wykorzystanie gruntów, rolnictwo
 zasoby naturalne
 własne ujęcie wody (Raszowa)
 sieć handlowa
 pręŜnie działająca Ochotnicza StraŜ PoŜarna
 bezpieczeństwo mieszkańców-niska
przestępczość
 wzrost wykształcenia mieszkańców

 dostępność telekomunikacyjna
 zły stan dróg gminnych i powiatowych
 niewystarczająca ilość chodników i ścieŜek
rowerowych
 słaba gazyfikacja i kanalizacja gminy
 brak sportowej infrastruktury na wsiach
 starzejące się społeczeństwo
 niedostosowana do potrzeb oferta kulturalna
 niewykorzystywane moŜliwości placówek
kulturalnych
 duŜa ilość mieszkańców niezameldowanych
 niska aktywność społeczna
 słaby przepływ informacji pomiędzy
mieszkańcami
 wysoki poziom bezrobocia
 niewystarczająca ilość miejsc pracy
 brak domu opieki i Ŝłobków na terenie
gminy
 brak bazy turystycznej
 słaba oferta rekreacyjno-sportowa i
turystyczna
 brak terenów pod inwestycje
 wysoki poziom zadłuŜenia gminy
 słaby rozwój gospodarczy gminy
 bliskość Opola-odpływ pieniędzy
 brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych
 niŜ demograficzny
 słabe wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii przez mieszkańców gminy
 niska świadomość ekologiczna
mieszkańców
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SZANSE

 wykorzystanie zewnętrznych funduszy
pomocowych
 zewnętrzni inwestorzy
 współpraca z byłymi mieszkańcami gminy
 wykorzystanie zewnętrznego potencjału
ludzkiego
 gazyfikacja gminy

ZAGROśENIA

 zanieczyszczenie zbiornika wody pitnej z
powodu braku kanalizacji
 emigracja zarobkowa
 nieuregulowana sytuacja na Odrze
 niŜ demograficzny
 zagroŜenie powodziowe
- starzejące się społeczeństwo
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5. ANALIZA PROBLEMÓW

Analiza problemów polega na:


określeniu problemów występujących na danym terenie, istniejących „tu i teraz”,
spełniających następujące kryteria: negatywności, istotności i prawdziwości - zapis nie
moŜe dotyczyć problemów przyszłych,



ustaleniu problemu kluczowego,



uporządkowaniu zapisanych problemów, ustalając strukturę powiązań przyczynowo skutkowych w postaci tzw. „drzewa problemów”.

Problem kluczowy nie musi stać się później, automatycznie celem strategii oraz nie moŜe
zawierać w sobie sposobu rozwiązania.
„Drzewo problemów” nie stanowi hierarchii problemów, co oznacza, Ŝe problemy znajdujące
na niŜszych poziomach nie są mniej waŜne.

Struktura „drzewa problemów”

SKUTEK „B”

SKUTEK „A”

PROBLEM
KUCZOWY

PRZYCZYNA „X”

PRZYCZYNA „Y”

PRZYCZYNA „Z”

Grupa ekspertów lokalnych przyjęła, Ŝe problemem kluczowym jest:
SŁABY
ROZWÓJ
GOSPODARCZY
GMINY
SŁABY
ROZWÓJ
GOSPODARCZY
GMINY

Grupa ekspertów lokalnych określiła następujące problemy występujące na obszarze gminy
Tarnów Opolski:
 niska podaŜ ofert pracy,
 emigracja zarobkowa,
 niŜ demograficzny,
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 zanieczyszczenie środowiska naturalnego,
 duŜy koszt utrzymania oświaty,
 zły stan infrastruktury technicznej,
 zły stan dróg powiatowych i gminnych,
 brak terenów inwestycyjnych,
 niski stopień kanalizacji i gazyfikacji gminy,
 brak ścieŜek rowerowych,
 słaba infrastruktura sportowa na wsiach,
 brak Ŝłobka,
 słaby dostęp do infrastruktury teletechnicznej,
 brak bazy rekreacyjno-turystycznej,
 słaba współpraca i komunikacja jednostek działających na terenie gminy,
 wysokie zadłuŜenie gminy,
 słaba współpraca gminy z przedsiębiorcami,
 słaba promocja gminy,
 niska aktywność społeczna mieszkańców gminy,
 słaba oferta szkoleniowa dla mieszkańców,
 brak szkolnictwa zawodowego i rzemieślniczego,
 niewykorzystane moŜliwości placówek kulturalnych,
 niska identyfikacja mieszkańców z gminą,
 brak miejsc i działań w celu integracji młodzieŜy,
 niedopasowana oferta kulturalna dla poszczególnych grup wiekowych,
 brak ofert kulturalno-edukacyjno-leczniczych dla osób starszych.
Strukturę „drzewa problemów” wraz z powiązaniami przyczynowo – skutkowymi
przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Analiza problemów: struktura powiązań przyczynowo-skutkowych

Niska aktywność społeczna mieszkańców
Słaba promocja gminy
Słaba współpraca gminy
z przedsiębiorcami
Wysokie zadłuŜenie gminy
Słaba współpraca i komunikacja
jednostek działających na terenie
gminy
Zły stan infrastruktury technicznej

NiŜ demograficzny
Emigracja zarobkowa
Niska podaŜ ofert pracy
Zanieczyszczenie środowiska
naturalnego

SŁABY ROZWÓJ GOSPODARCZY GMINY

Problem kluczowy:

104

Brak ofert kulturalno- edukacyjno-leczniczych dla
osób starszych

Niedopasowana oferta kulturalna dla
poszczególnych grup wiekowych

Brak miejsc i działań w celu integracji młodzieŜy

Niska identyfikacja mieszkańców z gminą

Niewykorzystanie moŜliwości placówek
kulturalnych

Brak szkolnictwa zawodowego i rzemieślniczego

Słaba oferta szkoleniowa dla mieszkańców

Brak bazy rekreacyjno-turystycznej

Słaby dostęp do infrastruktury teletechnicznej

Brak Ŝłobka

Słaba infrastruktura sportowa na wsiach

Brak ścieŜek rowerowych

Niski stopień kanalizacji i gazyfikacji gminy

Brak terenów inwestycyjnych

Zły stan dróg powiatowych i gminnych

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski
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6. ANALIZA CELÓW

Składa się z przeformułowania problemów na cele, łączenia ich w związek celów i środków
do ich realizacji, a następnie wyboru celu strategicznego.
Porządkowanie to słuŜy do zobrazowania interakcji pomiędzy poszczególnymi celami,
nadając im strukturę w postaci „drzewa celów”. Na tym etapie następuje równieŜ
uzupełnienie o inne cele.
Przy określaniu celów naleŜy kierować się tym, aby były one mierzalne i realnie osiągalne.
„Drzewo celów” nie stanowi hierarchii celów, kolejność ich realizacji jest określona przez
grupę planowania strategicznego w harmonogramie działań jako, tzw. „ścieŜka dojścia
realizacji celu”.

Struktura „drzewa celów”

EFEKT

EFEKT

CEL STRATEGICZNY

CEL CZĄSTKOWY /
OPERACYJNY

CEL CZĄSTKOWY /
OPERACYJNY

CEL CZĄSTKOWY /
OPERACYJNY

PRĘśNY ROZWÓJ GMINY

Grupa planowania strategicznego jako cel
strategiczny określiła:
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Grupa ekspertów lokalnych określiła do realizacji następujące cele cząstkowe:
 dobry stan infrastruktury technicznej,
 dobra komunikacja i współpraca jednostek na terenie gminy,
 racjonalna sieć szkół i przedszkoli,
 wypromowana gmina,
 aktywna społeczność.
Strukturę „drzewa celów” przedstawia tablica 2.
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Tablica 2. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2013-2020

Stworzenie warunków edukacyjno-opiekuńczoleczniczych dla mieszkańców

Dostosowanie oferty do potrzeb poszczególnych grup
wiekowych

Aktywna i zintegrowana młodzieŜ

Pobudzanie toŜsamości lokalnej

Wykorzystanie placówek kulturalnych do innych celów

Promocja szkolnictwa zawodowego i rzemieślniczego

Dostosowana oferta szkoleniowa dla mieszkańców
gminy

Profesjonalna promocja do wewnątrz i na zewnątrz
gminy

Wykorzystanie lokalnych walorów

Opracowanie mapy zasobów gminy

Dobro dziecko

Analiza potrzeb środowiska w zakresie funkcjonowania
przedszkoli

Analiza demograficzna gminy Tarnów Opolski oraz
ościennych gmin

Analiza finansowa funkcjonowania szkół i przedszkoli

Organizacja cyklicznych spotkań

Biuletyn internetowy

Efektywna współpraca gminy z przedsiębiorcami

Stworzenie warunków do rozwoju bazy turystycznorekreacyjnej

Rozwój infrastruktury teletechnicznej

Powstanie Ŝłobka

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej
na wsiach

Budowa ciągów pieszo-rowerowych

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Modernizacja i budowa dróg gminnych i powiatowych

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej
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Aktywna społeczność
Wypromowana gmina
Racjonalna sieć szkół i przedszkoli
Dobra komunikacja i współpraca jednostek
na terenie gminy
Dobry stan infrastruktury technicznej

ObniŜenie zadłuŜenia gminy
Spadek bezrobocia
Rozwój przedsiębiorczości
Czyste środowisko naturalne

Cel strategiczny:
PRĘśNY ROZWÓJ GMINY
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7. PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII (MIERNIKI)

Przegląd planowania strategii polega na:
 opracowaniu streszczenia strategii,
 określeniu wskaźników (mierników) realizacji celów,
 ustaleniu źródła danych pozwalających na sprawdzenie wskaźników,
 analizie ryzyka związanego z załoŜeniami przyjętymi w strategii.
Podstawowym zadaniem mierników jest wskazywanie na stopień realizacji określonych
celów. Tak więc kaŜdy miernik powinien być obiektywnie sprawdzalny. Tą własność
miernika osiąga się poprzez wyszczególnienie, w jaki sposób cel, wynik projektu, rezultat lub
działanie są osiągalne w odniesieniu do:
 Ilości

Ile? lub Jak wiele?

 Jakości

Jak dobrze?

 Czasu

Do kiedy?

 Miejsca

Gdzie?

Wskaźniki muszą skupiać się na najwaŜniejszych cechach celu stanowiąc podstawę do jego
monitoringu.

Przegląd planowania strategii (mierniki)

CELE

MIERNIK / WSKAŹNIK

Cel strategiczny

Cele cząstkowe
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Tablica 3. Przegląd planowania strategii (mierniki)

CELE

MIERNIK / WSKAŹNIK

CEL STRATEGICZNY

PRĘśNY ROZWÓJ GMINY
CELE CZĄSTKOWE

1. Długość wybudowanych dróg gminnych (km)
1. Dobry stan
infrastruktury
technicznej

2. Długość przebudowanych dróg gminnych (km)
3. Długość wybudowanych ścieŜek rowerowych (km)
4. Długość wybudowanych kanalizacji sanitarnej (km)

1. Liczba zorganizowanych spotkań o charakterze
cyklicznym (szt.)
2. Dobra komunikacja i
współpraca jednostek na
terenie gminy

2. Liczba utworzonych portali oraz stron internetowych
(szt.)
3. Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych w Inkubatorze
Przedsiębiorczości (szt.)

1. Liczba dzieci w przedszkolach (osoby)
3. Racjonalna sieć szkół i
przedszkoli

2. Liczba zmodernizowanych obiektów oświatowych (szt.)

4. Wypromowana gmina

1. Udział w imprezach o charakterze ponadregionalnym
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(szt.)
2. Zorganizowane imprezy o charakterze ponadregionalnym
(szt.)
3. Udział w targach inwestycyjnych (szt.)

1. Liczba zorganizowanych imprez (szt.)
2. Liczba projektów współfinansowanych ze środków
5. Aktywna społeczność

zewnętrznych (PLN)
3. Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych
utworzonych przez osoby fizyczne (szt.)
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8. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Harmonogram działań polega na zamieszczeniu programu w formie tabeli, która zawiera
w sobie cele cząstkowe (operacyjne), rezultaty oraz zadania, dzięki którym osiągnięte zostaną
wymienione cele. Harmonogram działań stanowi szczegółowy wykaz kolejnych zadań
słuŜących do realizacji celu i zawiera:
 zwięzły opis danego zadania,
 horyzont czasowy trwania danego zadania,
 określenie źródeł finansowania zadania,
 określenie jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.
Harmonogram działań

CELE/
DZIAŁANIA

OD
KIEDY

DO
KIEDY

ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DZIAŁANIA

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

Pełen zakres harmonogramu działań przedstawia tablica 4.
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Tablica 4. Harmonogram działań. Okres realizacji strategii 2013 – 2020.

CELE/DZIAŁANIA

OD KIEDY DO KIEDY

ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DZIAŁANIA

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

1. DOBRY STAN INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1.1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej sieci gazowej

2013

2020

1.1.1 Budowa kanalizacji w Nakle i Miedzianej

2013

2013

1.1.2 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
Tarnowie Opolski

2012

2014

1.1.3 Rozbudowa oczyszczalni Kosorowice

2013

2014

1.1.4 Dokończenie kanalizacji w pozostałych
miejscowościach gminy

2014

2020

1.1.5 Wsparcie gminy dla mieszkańców
korzystających z ekologicznych źródeł energii

2013

2020

1.2 Modernizacja oraz budowa dróg gminnych i
powiatowych

2013

2020

1.2.1 Drogi gminne

2013

2020

1.2.2 Drogi powiatowe

2013

2020

BudŜet gminy
Środki pomocowe
BudŜet gminy
Środki pomocowe
BudŜet gminy
Środki pomocowe
BudŜet gminy
Środki pomocowe
BudŜet gminy
Środki własne
mieszkańców
Środki pomocowe

BudŜet gminy
Środki pomocowe
BudŜet powiatu
BudŜet Powiatowego
Zarządu Dróg
Środki pomocowe

Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. Opole
Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. Opole
Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. Opole
Wójt

Wójt

Rada Gminy
Wójt
Starosta
Powiatowy Zarząd Dróg w Opolu

(1) Przez Środki pomocowe naleŜy rozumieć: fundusze Unii Europejskiej, fundusze Banku Światowego, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy i inne.
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1.2.2.1 Modernizacja drogi powiatowej nr 1712
Raszowa-Przywory wraz z budową wiaduktu w
Tarnowie Opolskim i drogami dojazdowymi
1.2.3 Budowa ronda na skrzyŜowaniu drogi
krajowej nr 94 z drogą powiatową nr 1712
1.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
1.3.1 Wydzielenie terenów pod budownictwo
mieszkaniowe i prowadzenie działalności
gospodarczej
1.3.2 Aktualizacja studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Tarnów Opolski
1.4 Budowa ciągów pieszo-rowerowych

2013

2020

BudŜet powiatu
BudŜet PKP
Środki pomocowe

Starosta
Powiatowy Zarząd Dróg w Opolu

BudŜet Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych Generalna Dyrekcja Dróg
i Autostrad
Krajowych i Autostrad
Środki pomocowe

2013

2015

2013

2014

2013

2014

BudŜet gminy

Wójt

2013

2014

BudŜet gminy

Wójt

2013

2020

1.4.1 ŚcieŜka pieszo-rowerowa Tarnów OpolskiKosorowice

2013

2014

1.4.2 ŚcieŜka pieszo-rowerowa Tarnów OpolskiNakło

2014

2017
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Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych
BudŜet powiatu
BudŜet gminy
Środki pomocowe
Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych
BudŜet powiatu
BudŜet gminy
Środki pomocowe

Zarząd powiatu opolskiego
Wójt

Zarząd powiatu opolskiego
Wójt
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1.4.3 ŚcieŜka pieszo-rowerowa MiedzianaPrzywory

2014

2017

1.4.4 ŚcieŜka pieszo-rowerowa Tarnów Opolski do
drogi krajowej nr 94 i Raszowej

2017

2020

2013

2015

2013

2015

1.5 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
sportowej na wsiach
1.5.1 Przeniesienie boiska sportowego w Nakle na
teren byłego wysypiska śmieci
1.5.2 Adaptacja Wiejskiego Domu Spotkań na salę
gimnastyczną i budynek wielofunkcyjny w
Przyworach

2013

2014

1.5.3 Budowa zaplecza socjalnego na stadionie w
Tarnowie Opolskim

2013

2013

1.6 Powstanie i funkcjonowanie Ŝłobka

2013

2020

1.6.1 Stworzenie warunków do powstania i
funkcjonowania Ŝłobka

2013

2020

1.7 Racjonalna sieć placówek kultury

2013

2020

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski

Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych
BudŜet powiatu
BudŜet gminy
Środki pomocowe
Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych
BudŜet powiatu
BudŜet gminy
Środki pomocowe

BudŜet gminy
BudŜet gminy
Totalizator Sportowy
Środki pomocowe
Partnerstwo publicznoprywatne

Zarząd powiatu opolskiego
Wójt

Zarząd powiatu opolskiego
Wójt

Wójt

Wójt
Dyrektor szkoły
Stowarzyszenie Nasze Przywory

BudŜet gminy
Środki pomocowe

Wójt

Środki pomocowe
Partnerstwo publicznoprywatne
Środki własne inwestora

Inwestor
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1.7.1 Przeprowadzenie analizy finansowej
placówek kultury

2013

2020

1.7.2 Dostosowanie placówek kultury do potrzeb
mieszkańców

2013

2020

BudŜet gminy
Sponsorzy
Środki pomocowe

1.7.3 Modernizacja i rozbudowa Gminnego
Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim

2013

2020

BudŜet gminy
Sponsorzy
Środki pomocowe

1.8 Rozwój infrastruktury teletechnicznej

2013

2016

1.8.1 Rozbudowa sieci teletechnicznej

2013

2016

1.9 Stworzenie warunków do rozwoju bazy
turystyczno-rekreacyjnej

2013

2020

1.9.1 Zagospodarowanie terenów po byłych
wyrobiskach Ŝwirowych na tereny rekreacyjne
1.9.2 Opracowanie ścieŜki regionalnej wraz z
infrastrukturą techniczną na terenie gminy Tarnów
Opolski (historyczno-przyrodnicza)
1.9.3 Utworzenie „Parku Linowego”

_____

Gestorzy sieci

Rada gminy
Wójt
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej
Rada gminy
Wójt
Dyrektorzy placówek kultury
Rada gminy
Wójt
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury

Zarządzający siecią

2013

2020

BudŜet gminy
Środki własne inwestora
Środki pomocowe

2013

2014

BudŜet gminy
Środki pomocowe

Wójt

2013

2020

Środki własne inwestora

Inwestor

1.9.4 Wspieranie rozwoju agroturystyki

2013

2020

1.9.5 Powstanie centrum konferencyjnorekreacyjnego w pobliŜu byłych Ŝwirowni

2013

2016

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski

BudŜet gminy
Środki własne inwestora
Środki pomocowe
BudŜet gminy
Środki własne inwestora

Wójt
Inwestorzy

Wójt
Inwestorzy
Wójt
Inwestorzy
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Środki pomocowe

2. DOBRA KOMUNIKACJA I
WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK NA
TERENIE GMINY
2.1 Efektywna współpraca gminy z
przedsiębiorcami

2013

2020

2.1.1 Organizacja cyklicznych spotkań

2013

2020

2.1.2 Podejmowanie wspólnych inicjatyw

2013

2020

2.1.3 Funkcjonowanie inkubatora
przedsiębiorczości

2013

2015

2.1.4 Portal internetowy dla przedsiębiorców

2013

2013

2.2 Biuletyn internetowy

2013

2020

2.2.1 Uruchomienie informatycznej platformy
internetowej na potrzeby mieszkańców gminy

2013

2014

2.3 Organizacja cyklicznych spotkań

2013

2020

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski

BudŜet gminy
Wkład własny
przedsiębiorców
BudŜet gminy
Wkład własny
przedsiębiorców
Środki pomocowe
BudŜet gminy
Partnerstwo publicznoprywatne
Środki pomocowe
BudŜet gminy
Wkład własny
przedsiębiorców

BudŜet gminy
Sponsorzy

Wójt
Przedsiębiorcy
Rada gminy
Wójt
Przedsiębiorcy
Rada gminy
Wójt
Przedsiębiorcy
Wójt
Przedsiębiorcy

Wójt
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej
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2.3.1 Organizacja gminnych spotkań

2.3.2 Promowanie liderów

2.3.3 Prowadzenie konsultacji tematycznych

2013

2013

2013

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski

2020

2020

2020

_____

_____

_____

Wójt
Wójt
Organizacje pozarządowe
Sołtysi
Rada gminy
Wójt
Zainteresowani
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3. RACJONALNA SIEĆ SZKÓŁ I
PRZEDSZKOLI
3.1 Analiza finansowa funkcjonowania szkół i
przedszkoli

2013

2013

3.1.1 Rozgraniczenie kosztów związanych z
subwencją oświatową i zadaniami gminy

2013

2013

_____

3.2 Analiza demograficzna gminy Tarnów Opolski
oraz ościennych gmin

2013

2013

_____

3.3 Analiza potrzeb środowiska w zakresie
funkcjonowania przedszkoli

2013

2013

_____

3.4 Organizacja „Okrągłego Stołu” w zakresie
funkcjonowania edukacji w gminie (minimum raz
w roku)

2013

2020

_____

2013

2020

3.5 Dobro dziecka

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski

Rada gminy
Wójt
Dyrektorzy szkół i przedszkoli
Biuro Obsługi Oświaty
Samorządowej
Rada gminy
Wójt
Dyrektorzy szkół i przedszkoli
Biuro Obsługi Oświaty
Samorządowej
Rada gminy
Wójt
Dyrektorzy szkół i przedszkoli
Biuro Obsługi Oświaty
Samorządowej
Rada gminy
Wójt
Dyrektorzy szkół i przedszkoli
Biuro Obsługi Oświaty
Samorządowej
Związki zawodowe
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3.5.1 Wszystkie dzieci od trzeciego roku Ŝycia
objęte edukacją przedszkolną

2013

2020

BudŜet gminy
Opłata stała rodzica
BudŜet gminy
Wkład własny rodziców
Środki pomocowe

3.5.2 Modernizacja placówek oświaty

2013

2020

3.5.3 Modernizacja szkoły w Tarnowie Opolskim

2013

2020

3.5.4 Modernizacja szkoły w Przyworach

2013

2017

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski

BudŜet gminy
Środki pomocowe
BudŜet gminy
Środki pomocowe

Wójt
Dyrektorzy przedszkoli
Wójt
Dyrektorzy placówek
oświatowych
Rodzice
Rada gminy
Wójt
Rada gminy
Wójt
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4. WYPROMOWANA GMINA
4.1 Opracowanie mapy zasobów i wykorzystanie
lokalnych walorów gminy

2013

2016

4.1.1 Inwentaryzacja zasobów

2013

2013

4.1.2 Zagospodarowanie atrakcyjnych miejsc
turystycznie

2013

2016

4.1.3 Szlak historyczny

2013

2016

4.1.4 Szlak turystyczno-rekreacyjny

2013

2016

4.1.5 Wydanie materiałów promocyjnych

2013

2016

2013

2015

2013

2015

2013

2015

4.2 Gmina przyjazna przedsiębiorcom
4.2.1 Przygotowanie terenów pod działalność
gospodarczą
4.2.2 Opracowanie oferty inwestycyjnej gminy z
udziałem przedsiębiorców

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski

BudŜet gminy
Środki pomocowe
BudŜet gminy
Partnerstwo publicznoprywatne
Środki pomocowe
BudŜet gminy
Partnerstwo publicznoprywatne
Środki pomocowe
BudŜet gminy
Partnerstwo publicznoprywatne
Środki pomocowe
BudŜet gminy
Partnerstwo publicznoprywatne
Środki pomocowe

BudŜet gminy
Środki pomocowe
BudŜet gminy
Sponsorzy

Wójt
Wójt
Inwestorzy

Wójt
Inwestorzy

Wójt
Inwestorzy

Wójt

Wójt
Wójt
Przedsiębiorcy
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4.3 Czyste środowisko

2013

2020

4.3.1 Likwidacja dzikich wysypisk

2013

2014

4.3.2 Promocja ekologicznych źródeł energii

2013

2020

BudŜet gminy
Środki pomocowe

Wójt

4.3.3 Powołanie i funkcjonowanie straŜy gminnej

2013

2020

BudŜet gminy

Wójt

4.4 Produkt lokalny

2013

2020

4.4.1 Wykorzystanie zasobów wód podziemnychRaszowa

2015

2020

Środki własne inwestorów

Wójt
Inwestorzy

4.4.2 Wyroby/produkty z tarniny

2013

2020

4.4.3 Wyroby wędliniarskie

2013

2020

4.4.4 Organizacja konkursu na produkt i wyrób
lokalny

2013

2020

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski

BudŜet gminy

Środki własne
zainteresowanych
Środki własne
zainteresowanych
BudŜet gminy
Sponsorzy
Środki pomocowe

Wójt

Wójt
Wójt
Wójt
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5. AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ
5.1 Dostosowana oferta szkoleniowa dla
mieszkańców gminy
5.1.1 Szkolenia tematyczne dla róŜnych grup
wiekowych
5.2 Promocja szkolnictwa zawodowego i
rzemieślniczego
5.2.1 Współpraca gimnazjów z lokalnymi
przedsiębiorcami w ramach orientacji zawodowej

2013

2020

2013

2020

2013

2020

BudŜet gminy
Powiatowy Urząd Pracy
Środki pomocowe

_____

Wójt
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej

Dyrektorzy gimnazjów

5.3 Wykorzystanie placówek kulturalnych do
innych celów niezwiązanych z działalnością
kulturalną

5.3.1 Opracowanie oferty wykorzystania placówek
kultury oraz dostosowanie oferty kulturalnej do
poszczególnych grup wiekowych

5.3.2 Dostosowanie placówek kultury dla potrzeb
usługowych

2013

2013

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski

2013

2020

_____

BudŜet gminy
Sponsorzy
Środki pomocowe

Rada gminy
Wójt
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury
Rady sołeckie
Organizacje pozarządowe
Wójt
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury
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5.4 Pobudzanie toŜsamości lokalnej

2013

2020

5.4.1 Realizacja działań przewidzianych w punkcie
4.1.1 – 4.1.5

5.4.2 Kreowanie inicjatyw przy udziale
społeczności lokalnej

5.4.3 Organizacja przedsięwzięć integracyjnych

5.4.4 Wspieranie działań mieszkańców naleŜących
do mniejszości narodowych

5.4.5 Promocja róŜnorodności kulturowej

2013

2013

2013

2020

2020

2020

2013

2020

2013

2020

BudŜet gminy
Środki pomocowe

BudŜet gminy
Sponsorzy
Środki pomocowe

BudŜet gminy
Sponsorzy
Środki pomocowe

BudŜet gminy
Sponsorzy
Środki pomocowe

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej
Dyrektorzy szkół
Organizacje pozarządowe
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej
Dyrektorzy szkół
Organizacje pozarządowe
Rada Gminy
Wójt
Zainteresowani
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej
Dyrektorzy szkół
Organizacje pozarządowe

5.5 Aktywna i zintegrowana młodzieŜ

5.5.1 Wsparcie działań MłodzieŜowej Rady Gminy

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski

BudŜet gminy
Środki pomocowe

Rada Gminy
Wójt
Rady sołeckie
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5.5.2 Promocja naturalnych liderów

2013

2020

5.5.3 Stworzenie warunków lokalowych do
spotkań młodzieŜy

2013

2020

5.5.4 Edukacja pozaszkolna

2013

2020

_____

BudŜet gminy
Sponsorzy
Środki pomocowe

Środki własne
uczestników
Środki pomocowe

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej
Rada Gminy
Wójt
Rady sołeckie
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej
Rada Gminy
Wójt
Rady sołeckie
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej
Wnioskodawcy

5.6 Stworzenie warunków edukacyjno-opiekuńczoleczniczych dla mieszkańców
5.6.1 Stworzenie warunków do utworzenia domu
pomocy społecznej

2013

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski

2015

BudŜet gminy
Partnerstwo publicznoprywatne

Wójt
Inwestor
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9. UCZESTNICY WARSZTATÓW PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Bartylla Patrycja

2.

Cichoń Monika

3.

Cichos Krystian

4.

Dyga Szymon

5.

Florczak ElŜbieta

6.

Gębski Mirosław

7.

Halupczok Krzysztof

8.

Hentschel Norbert

9.

Janiszewska Mariola

10.

Kalla Rajmund

11.

Kampa Danuta

12.

Kasperek Jolanta

13.

Konieczny Maria

14.

Koziol Piotr

15.

Kuznik Sylwia

16.

Loster Ewa

Miejsce pracy

Radna Gminy Tarnów Opolski
Przywory
Przedsiębiorca
Przedszkole Publiczne
Przywory
Dyrektor, Nauczyciel
Radny Powiatu Opolskiego
Tarnów Opolski
Radny Gminy Tarnów Opolski
Sołtys
Kosorowice
Radna Gminy Tarnów Opolski
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Solec Kujawski
Moderator
Radny Gminy Tarnów Opolski
Kosorowice
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Tarnowie Opolskim
Kierownik
MłodzieŜowa Rada Gminy
Komisja Rewizyjna
Raszowa
Radny Gminy Raszowa
Tarnów Opolski
Animator Kultury
Przedsiębiorca
Publiczne Gimnazjum
Tarnów Opolski
Dyrektor
Publiczna Szkoła Podstawowa
Tarnów Opolski
Dyrektor
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Zastępca Wójta
MłodzieŜowa Rada Gminy
Sekretarz
Kosorowice
Gminny Ośrodek Kultury
Dyrektor

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski
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17.

Mroczek Ryszard

18.

Mruk Barbara

19.

Mutz Krzysztof

20.

Okos Teodor

21.

Pacholczuk Halina

22.

Paszek Franciszek

23.

Patoła Anna

24.

Pernal Alina

25.

Piechówka BoŜena

26.

Pietruszka Zygmunt

27.

Pilarska Agata

28.

Pytel Anna

29.

Salla Oswald

30.

Schlappa Joseph

31.

Urban Lidia

32.

Urban Rudolf

33.

Wallusch Barbara

34.

Wilk Waldemar

35.

Wójcik Korneliusz

36.

Wysdak Krzysztof

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Tarnów Opolski
Właściciel
Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim
Dyrektor
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Wójt
Radny Gminy Tarnów Opolski
Przywory
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
Opolskim
P.O. Kierownik
Kościół rzymsko-katolicki
Kąty Opolskie
Proboszcz
Radna Gminy Tarnów Opolski
Nakło
Publiczne Gimnazjum
Przywory Opolskie
Dyrektor
Radna Gminy Tarnów Opolski
Przedsiębiorca
Radny Gminy Tarnów Opolski
Kwiaciarnia Tarnów Opolski
MłodzieŜowa Rada Gminy Tarnów Opolski
Przewodnicząca
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
Opolskim
Asystent
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości
Niemieckiej na Śląsku Opolskim
Przewodniczący
Walidrogi
Kosorowice
Emeryt
Sołectwo Przywory
Sołtys
Przewodniczący Rady Gminy
Nakło
Dziennikarz
Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae
Szkoła i Przedszkole w Raszowej
Radny Gminy Tarnów Opolski
Walidrogi
Kościół rzymsko-katolicki
Raszowa
Proboszcz
Radny Powiatu Opolskiego
Tarnów Opolski

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski
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37.

Zając Jan

38.

Zmuda Rafał

39.

śur Piotr

Sołectwo Kąty Opolskie
Prezes Stowarzyszenia „Odnowa Wsi”
Sołectwo Nakło
Sołtys
„Piomar” Sp. z o.o.
Opole
Prezes

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Solec Kujawski
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