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1. Wstęp.  
Strategia rozwoju gminy jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to 
dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju gminy. 
Strategia jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania gminą. Pozwala na 
zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz gminy, niezależnie od zmieniających się 
uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi, 
zwykle ograniczonymi zasobami gminy, takimi jak: zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki 
finansowe. 
Dobrze zorganizowany proces opracowania strategii umożliwia zaangażowanie władz lokalnych 
oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie zgłaszanych opinii i pomysłów 
pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie się identyfikowała w dużym stopniu społeczność 
lokalna. Utożsamianie się władz i mieszkańców gminy z opracowaną strategią stanowi niezbędny 
warunek jej skutecznej realizacji. 
 
Rysunek 1. Schemat planowania strategii rozwoju Gminy. 
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Konieczność posiadania aktualnej strategii rozwoju gminy podyktowana jest nie tylko względami 
praktycznymi „dobrego rządzenia”, ale również wynika z uregulowań prawnych, zawartych między 
innymi w ustawie o samorządzie gminnym czy też ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
w której strategie gmin i powiatów zostały zaliczone – obok strategii rozwoju kraju, strategii 
sektorowych oraz strategii wojewódzkich – do kluczowych dokumentów planistycznych, na 
podstawie, których powinna być prowadzona polityka rozwoju kraju (Art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. Nr 227,poz. 1658). Strategia rozwoju gminy 
stanowi również formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie zadań ze 
źródeł unijnych. Na przykład jednym z warunków ubiegania się o środki z obowiązującego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 jest posiadanie 
aktualnej strategii rozwoju lokalnego wraz z wynikającym z niej wieloletnim planem inwestycyjnym. 

2. Obszar i czas realizacji strategii rozwoju Gminy Dobrodzień. 
Strategia Rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2017-2025 to główny dokument strategiczny 
gminy, stanowi formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie 
zadań ze źródeł unijnych.  
Obszar i czas realizacji Strategii Rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2017-2025. 
Strategię Rozwoju Gminy Dobrodzień wykonano zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446 – tekst jednolity ze zm.) oraz z ustawą o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, w której strategie gmin zostały zaliczone – obok strategii rozwoju kraju 
- do kluczowych dokumentów planistycznych, na podstawie, których powinna być prowadzona 
polityka rozwoju kraju (Art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju Dz. U. 2016 r. poz. 383 tekst jednolity).  
Zadania zapisane w Strategii Rozwoju Gminy Dobrodzień są zgodne z: 

- Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrodzień, 
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień, 
- Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrodzień, 
- Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień, 
- Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Dobrodzień. 

W odniesieniu do Strategii Rozwoju przyjęto następujące założenia: 
- realizacja Strategii ma służyć mieszkańcom gminy oraz instytucjom i organizacjom 

funkcjonującym na terenie gminy, 
- decyzję o przyjęciu Strategii oraz decyzję dotyczącą realizacji jej założeń podejmuje Rada 

Miejska w Dobrodzieniu,  
- strategia została opracowana przy współudziale mieszkańców gminy, co wpływa na wartość 

tego dokumentu; w pracy nad strategią wykorzystana została wiedza ludzi najlepiej 
znających problemy i potrzeby gminy, a także nastąpiła integracja społeczności wokół 
istotnych problemów gminy, 

- projekt strategii poddano społecznej konsultacji (umieszczenie na stronie BIP Urzędu 
Miejskiego w Dobrodzieniu), której wyniki są podstawą hierarchizacji potrzeb i celów. 

 

3. Diagnoza stanu wyjściowego.  
Zaprezentowana poniżej diagnoza stanu wyjściowego obejmuje szczegółową analizę uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju gminy. Do czynników zewnętrznych mogących w istotny 
sposób wpłynąć na rozwój gminy zaliczono postępujące procesy integracyjne i globalizacyjne 
w Europie, stosowanie polityk wspólnotowych (w tym polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów 
wiejskich), a także takie zjawiska jak rozwój społeczeństwa informacyjnego, pojawianie się nowych 
form turystyki czy niekorzystnie kształtujące się trendy demograficzne. 
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Natomiast oceny czynników wewnętrznych rozwoju gminy, dokonano w sześciu najważniejszych 
obszarach rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, zwracając szczególną uwagę na powiązanie 
analizowanych obszarów z przyjętym w strategii systemem monitorowania. Zbiorcza analiza SWOT 
jest podsumowaniem przeprowadzonych badań analitycznych i stanowi podstawę do sformułowania 
właściwej diagnozy strategicznej, która z kolei służy do określenia właściwej wizji i strategii rozwoju 
gminy. 

3.1. Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy.  
Należy przypuszczać, że rozwój Gminy Dobrodzień, podobnie jak i zdecydowanej większości gmin 
w Polsce, będzie mocno uzależniony od szeregu czynników zewnętrznych. Niektóre z nich będą 
miały pozytywny wpływ na rozwój gminy, natomiast inne mogą w sposób istotny przyczynić się do 
ograniczenia ich rozwoju. 
W niniejszej analizie ograniczono się do krótkiej charakterystyki kilku najważniejszych pozytywnych                 
i negatywnych zjawisk, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na szanse rozwoju gminy. Od 
uświadomienia sobie znaczenia tych zjawisk zależy w dużej mierze poprawność sformułowania 
diagnozy i strategicznej wizji rozwoju gminy. 
Do głównych czynników zewnętrznych, mogących pozytywnie wpłynąć na rozwój Gminy 
Dobrodzień, należy z pewnością zaliczyć: 
Postępujące procesy integracyjne w Unii Europejskiej, dokonujące się w wymiarze 
przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Z licznych analiz oceniających możliwy wpływ 
procesów integracyjnych na rozwój Opolszczyzny wynika, że w dłuższej perspektywie czasu należy 
spodziewać się szeregu pozytywnych zjawisk związanych z modernizacją gospodarki i infrastruktury 
technicznej, napływem inwestycji i nowych technologii, rozwojem nowych form zatrudnienia, a także 
poprawą poziomu wykształcenia i jakości życia mieszkańców regionu. Należy mieć nadzieję, że 
również Gmina Dobrodzień będzie objęta częścią pozytywnych procesów rozwojowych 
zachodzących na obszarze Polski i województwa opolskiego. 
Transfer do regionu znacznych środków finansowych, związanych z realizacją przez Polskę 
programów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Część tych środków będzie pochodzić 
z programów realizowanych w ramach unijnej polityki spójności, natomiast pozostałe będą dostępne 
w ramach wdrażania w województwie opolskim instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (w tym tych 
związanych z rozwojem obszarów wiejskich i płatnościami bezpośrednimi dla rolników). Od 
wielkości i efektywności wykorzystania tych środków będzie między innymi w dużej mierze zależał 
rozwój społeczności lokalnych, w tym również Gminy Dobrodzień. 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego i możliwości z tym związanych. Przewiduje się, że 
w ciągu najbliższych lat nastąpi szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
przyczyniający się do ich powszechnego wykorzystania przez coraz szersze kręgi społeczeństwa. 
Łatwy dostęp do informacji i wiedzy stanowi obecnie fundament rozwoju i może stać się ważnym 
czynnikiem zmierzającym do  wyrównywania szans rozwojowych i przeciwdziałania marginalizacji 
terenów wiejskich i małych miasteczek Opolszczyzny. Wraz z upowszechnianiem się infrastruktury 
komunikacji elektronicznej możliwy będzie stopniowy rozwój różnych form zatrudnienia oraz 
samokształcenia mieszkańców. Powszechny dostęp do technik informacyjnych będzie z pewnością 
przyczyniał się do zwiększenia atrakcyjności obszaru i ograniczał występujące w poszczególnych 
gminach problemy społeczne i gospodarcze, takie jak bezrobocie, ubóstwo, patologie społeczne, itd. 
Rosnące znaczenie walorów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju różnych form turystyki. 
W ciągu najbliższych lat, turystyka będzie stanowiła jedną z najszybciej rozwijających się branż, 
zarówno w Europie jak i w Polsce. Rynek usług turystycznych, będzie w dużej mierze kształtowany 
przez kompleksowe produkty turystyczne, które w dużym stopniu oparte będą na lokalnych 
walorach przyrodniczych i kulturowych. Biorąc pod uwagę bogate dziedzictwo przyrodnicze 
i kulturowe Opolszczyzny, wydaje się, że wiele gmin z regionu będzie miało duże możliwości 
włączenia się w ogólnokrajowy proces rozwoju i świadczenie usług turystycznych. Dotyczy to 
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również Gminy Dobrodzień, która z pewnością będzie miała realne szanse na rozwój różnych form 
turystyki i rekreacji. 
Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. Założenia polityki energetycznej Wspólnoty 
Europejskiej zakładają wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem                    
w krajach Unii Europejskiej do 20 % w roku 2020. Przewiduje się, że sektor energetyki odnawialnej 
w Polsce będzie rozwijał się w oparciu o trzy podstawowe źródła: biomasę (pochodzącą głównie 
z upraw energetycznych oraz odpadów rolnych i komunalnych), energię wiatrową oraz wodną. 
Dodatkowym źródłem do wykorzystania, chociaż na mniejszą skalę, będzie również energia 
geotermalna i słoneczna. Rozwój energetyki odnawialnej będzie z pewnością stanowił mocny impuls 
rozwojowy dla kraju i regionów. W dłuższej perspektywie czasu należy spodziewać się napływu 
nowych inwestycji i technologii, a popyt na odnawialne surowce energetyczne stworzy dla wielu 
gmin wiejskich alternatywę dla modernizacji rolnictwa oraz dodatkowe szanse na różnicowanie 
działalności gospodarczej na wsi.  

Do negatywnych czynników zewnętrznych mogących ograniczyć możliwości rozwojowe gminy 
Dobrodzień, należy zaliczyć: 
Wspólna polityka rolna, która z jednej strony wymusza modernizację i efektywność polskich 
gospodarstw rolnych, zaś z drugiej może prowadzić do upadku znacznej części małych                                 
i nierentownych gospodarstw rolnych. Problem ten może w szczególności dotyczyć gospodarstw 
rolnych z województwa opolskiego, które w większości są rozdrobnione i w dłuższej perspektywie 
czasu mogą nie sprostać narastającej w tym sektorze konkurencji. Biorąc pod uwagę niekorzystną 
strukturę zatrudnienia w rolnictwie, upadek wielu gospodarstw rolnych mógłby powodować poważne 
problemy społeczne na poziomie lokalnym, ograniczając znacznie możliwości rozwojowe                                  
i inwestycyjne wielu gmin, w tym również Gminy Dobrodzień. 
Narastająca emigracja ludzi młodych za granicę. Dostęp do europejskiego rynku pracy, 
połączony z brakiem realnych możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania, powoduje, że coraz 
więcej młodych i dobrze wykształconych ludzi decyduje się na szukanie pracy poza granicami kraju. 
Proces ten zaczyna już negatywnie wpływać na regionalny rynek pracy oraz sytuację gospodarczą 
w regionie, ograniczając szanse rozwojowe województwa i poszczególnych jednostek 
samorządowych. Ponadto, w wymiarze lokalnym, dalsze utrzymywanie się zjawisk emigracyjnych 
może prowadzić do wyludniania się obszarów wiejskich i zachwiania funkcjonowania podstawowych 
struktur społeczno-kulturowych w wielu gminach. 
Niedostosowanie środków unijnych do potrzeb inwestycyjnych większości samorządów 
lokalnych w regionie. Ryzyko takie jest coraz bardziej realne w związku z zobowiązaniem Polski 
do przeznaczenia, co najmniej 60 % środków z Unii Europejskiej na realizację celów tzw. Strategii 
Lizbońskiej, koncentrującej się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów ogólnoeuropejskich, 
zaś w niewielkim stopniu uwzględniającej potrzeby rozwojowe wielu samorządów lokalnych. Takie 
podejście może doprowadzić do sytuacji, w której tylko niewielki odsetek samorządów lokalnych 
będzie mógł uzyskać wsparcie na modernizację swojej podstawowej infrastruktury, zaś 
zdecydowana większość będzie musiała rozłożyć w czasie zaplanowane inwestycje, co z pewnością 
ograniczy ich konkurencyjność i zdolność do inwestowania w innych obszarach rozwoju. 
 
Dokumenty strategiczne na szczeblu krajowym: 
Do głównych dokumentów strategicznych, na podstawie których prowadzona jest polityka rozwoju, 
należą:  

- długookresowa strategia rozwoju kraju - DSRK (Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności), 
określająca główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie 
długookresowej,  
- średniookresowa strategia rozwoju kraju - ŚSRK (Strategia Rozwoju Kraju 2020) – 
najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju 
kraju do 2020 r., kluczowy dla określenia działań rozwojowych, w tym możliwych do 
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sfinansowania w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 oraz 9 
zintegrowanych strategii, służących realizacji założonych celów rozwojowych: 

- Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki,  
- Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,  
- Strategia Rozwoju Transportu,  
- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko,  
- Sprawne Państwo,  
- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego,  
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 
- Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP,  
- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa.  

 
DSRK, ŚSRK oraz 9 strategii zintegrowanych łączy spójna hierarchia celów i kierunków interwencji. 
W strategiach zintegrowanych nastąpiło odejście od wąskiego sektorowego podejścia na rzecz 
integracji obszarów oraz przenikania się różnych zjawisk i procesów. Szczególną rolę w systemie 
pełni Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, która wskazuje zakres terytorialnego wpływu 
interwencji realizowanych w ramach różnych polityki publicznych, a więc również w ramach 
pozostałych strategii zintegrowanych. Przedstawia ona kluczowe dla rozwoju regionalnego 
wyzwania oraz zarysowuje cele rozwojowe w odniesieniu do różnego rodzaju obszarów 
uwzględniając funkcje przez niepełnione, występujące potencjały oraz bariery. 
Ramy przestrzenne dla prowadzenia polityki rozwoju w Polsce, w tym realizacji poszczególnych 
strategii rozwojowych stanowi koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (Koncepcja 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030). Jest to główny dokument strategiczny kreujący ład 
przestrzenny w Polsce oraz porządkujący zagadnienia związane z rozwojem – w którym przestrzeń 
traktowana jest, jako płaszczyzna odniesienia dla działań rozwojowych. 
 
Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. 
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności jest, zgodnie 
z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (art. 9 ust 1) 
– dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno– 
gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem 
zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. 
Celem głównym dokumentu Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala 
nowoczesności jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami jakościowymi, 
jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. 
Kierunki interwencji podporządkowane są schematowi trzech obszarów strategicznych, które zostały 
podzielone na osiem części (zgodnych ze strategicznymi celami rozwojowymi). Są to:  
I. W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki:  

i. Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna  
ii. Polska Cyfrowa  
iii. Kapitał ludzki  
iv. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko  

II. W obszarze równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski:  
v. Rozwój regionalny  
vi. Transport  

III. W obszarze efektywności i sprawności państwa:  
vii. Kapitał społeczny  
viii. Sprawne państwo  
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Strategia Rozwoju Kraju 2020  
Strategia Rozwoju Kraju 2020 oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. Pomyślność realizacji 
wszystkich założonych w tej Strategii celów będzie uzależniona od wielu czynników zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą wpływać na dostępność środków finansowych na jej 
realizację. Szczególne znaczenie będzie miał rozwój sytuacji w gospodarce światowej, 
a w szczególności w strefie euro. ŚSRK wytycza obszary strategiczne, w których koncentrować się 
będą główne działania oraz określa, jakie interwencje są niezbędne w perspektywie 
średniookresowej w celu przyspieszenia procesów rozwojowych. ŚSRK stanowi tym samym 
odniesienie dla nowej generacji dokumentów strategicznych przygotowywanych w Polsce na 
potrzeby programowania środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przedstawiono wizję Polski 
2020: 

Polska w roku 2020 to: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka i sprawne państwo 
Podczas realizacji Wizji Polski w 2020 roku zasadniczą rolę odegrają następujące działania 
w kluczowych obszarach rozwoju: 

- przekształcenia instytucjonalne utrwalające sprawne państwo - wyższa jakość funkcjonowania 
instytucji publicznych, aktywna rola kapitału społecznego. 
- efektywny rozwój społeczno-gospodarczy i wysoka konkurencyjność gospodarki - wzrost 
gospodarczy zapewniający Polsce 74-79% poziomu PKB per capita UE w 2020 r., gospodarka 
oparta na wiedzy, nowoczesna infrastruktura, rozwój kapitału ludzkiego - wiodącymi atutami 
konkurencyjności. 
- spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna - większa spójność terytorialna, dostępność 
usług publicznych, szeroka skala szans rozwoju jednostki, mądra i efektywna integracja 
społeczna. 

Celem głównym strategii średniookresowej staje się wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 
społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju 
oraz poprawę jakości życia ludności. 

 Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo, 
 Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka, 
 Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna. 

 
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. 
Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej 
jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie 
warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego 
zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. 
Osiąganiu powyższego celu służyć będzie realizacja następujących celów szczegółowych 
i kierunków interwencji: 

 Zrównoważone gospodarowanie zasobami, 
 Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię, 
 Poprawa stanu środowiska. 

 
Strategia Sprawne Państwo 2020. 
Głównym podmiotem strategii jest obywatel. Obywatel jest: 

- klientem instytucji publicznych;  
- odbiorcą tworzonych regulacji prawnych oraz informacji i komunikatów instytucji publicznych;  
- nadawcą wniosków, petycji czy wystąpień kierowanych do instytucji publicznych;  
- partnerem, wyborcą, współdecydentem w procesach rządzenia i zarządzania; 
- konsumentem i pacjentem, któremu zapewnia się pomoc prawną, dostęp do usług zdrowotnych 
i bezpieczeństwo; 
- pracownikiem, przedsiębiorcą, itp.  
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Do osiągnięcia celu głównego SSP: Zwiększenie skuteczności i efektywności państwa otwartego na 
współpracę z obywatelami przyczyniać się będą poszczególne cele szczegółowe. I tak: 

Cel 1. Otwarty rząd, 
Cel 2. Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa, 
Cel 3. Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych, 
Cel 4. Dobre prawo, 
Cel 5. Efektywne świadczenie usług publicznych, 
Cel 6. Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura, 
Cel 7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. 
Wyodrębniono cel główny Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, którym jest rozwijanie kapitału 
ludzkiego przez wydobywanie potencjałów osób, tak, aby mogły one w pełni uczestniczyć w życiu 
społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia. W Strategii określono cele 
i kierunki interwencji: 

Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia, 
Cel szczegółowy 2: Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości 
funkcjonowania osób starszych, 
Cel szczegółowy 3: Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
Cel szczegółowy 4: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej, 
Cel szczegółowy 5: Podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. 

 
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. 
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego opiera się na przekonaniu, iż kapitał społeczny jest 
ważnym czynnikiem rozwoju kraju, wymagającym wzmocnienia. Podejmowane działania powinny 
przyczyniać się do wzrostu wzajemnego zaufania Polaków i sprzyjać poprawie zaufania do instytucji 
i organów państwa. Ważnym elementem inicjowanych zmian powinno być wzmacnianie gotowości 
Polaków do działania na rzecz dobra wspólnego. Szeroka diagnoza przygotowana dla potrzeb 
SRKS stanowiła podstawę dla wyodrębnienia czterech obszarów kluczowych, w których 
w najbliższych latach konieczna jest interwencja państwa, realizowana w partnerskim 
współdziałaniu z obywatelami. Są to: 
1) postawy i kompetencje społeczne, 
2) współdziałanie i partycypacja społeczna, 
3) komunikacja społeczna, 
4) kultura i kreatywność. 
 
Dokumenty strategiczne na szczeblu wojewódzkim: 
 
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO ROKU 2020 
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. określa najważniejsze kierunki rozwoju 
regionu, będące odpowiedzią na zdefiniowane wyzwania rozwojowe, w tym wyzwanie horyzontalne 
dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania procesom depopulacji. 
Rozwój województwa opolskiego do 2020 r. ukierunkowany został na: konkurencyjny i stabilny rynek 
pracy, aktywną społeczność regionalną, innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę, dynamiczne 
przedsiębiorstwa, nowoczesne usługi i atrakcyjną ofertę turystyczno-kulturalną, dobrą dostępność 
rynków pracy, dóbr i usług, wysoką jakość środowiska, konkurencyjną aglomerację opolską, ośrodki 
miejskie i obszary wiejskie. 
Zdefiniowanych zostało 10 celów strategicznych. Cele strategiczne 1–7 mają wymiar horyzontalny, 
co oznacza, że zagadnienia w nich poruszane odnoszą się do całego terytorium województwa, 
natomiast cele 8–10 są wyraźnie ukierunkowane terytorialnie (tabela poniżej). 
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Tabela 1. Wyzwania rozwojowe, cele strategiczne i cele operacyjne ujęte w Strategii rozwoju 
województwa opolskiego do roku 2020. 

CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE 
WYZWANIE 1. PRZYGOTOWANIE DO RYNKU PRACY AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWA 
CEL STRATEGICZNY 1. 
Konkurencyjny i stabilny rynek pracy 

1.1. Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie 
oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 
1.2. Wspieranie kształcenia ustawicznego 
1.3. Wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia 
1.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 
ubóstwu 
1.5. Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych 

CEL STRATEGICZNY 2. 
Aktywna społeczność regionalna 

2.1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 
2.2. Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa 
i tożsamości regionalnej 
2.3. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i 
skuteczności administracji 

WYZWANIE 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA OPARTA NA INNOWACYJNOŚCI 
I WSPÓŁPRACY Z NAUKĄ 
CEL STRATEGICZNY 3. 
Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka 

3.1. Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego na 
rzecz regionalnej gospodarki 
3.2. Wzmocnienie powiązań pomiędzy gospodarką, 
nauką oraz regionalnymi instytucjami otoczenia 
biznesu 
3.3. Wspieranie powiązań kooperacyjnych w 
gospodarce 
3.4. Wzmocnienie regionalnego systemu przyciągania 
i lokowania inwestycji 

CEL STRATEGICZNY 4. 
Dynamiczne przedsiębiorstwa 

4.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i 
nowoczesnego rzemiosła 
4.2. Rozwój sektora usług rynkowych 
4.3. Wspieranie współpracy międzynarodowej 
przedsiębiorstw 

WYZWANIE 3. ATRAKCYJNE OBSZARY DO ZAMIESZKANIA, INWESTOWANIA I WYPOCZYNKU 
CEL STRATEGICZNY 5. 
Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna 
oferta turystyczno-kulturalna 

5.1. Poprawa jakości i dostępności usług 
zdrowotnych, opiekuńczych i edukacyjnych 
5.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich 
infrastruktury 

CEL STRATEGICZNY 6. 
Dobra dostępność rynków pracy, 
dóbr i usług 

6.1. Rozwój powiązań transportowych 
6.2. Poprawa dostępności aglomeracji opolskiej 
6.3. Integracja systemu transportu zbiorowego 
6.4. Poprawa bezpieczeństwa na szlakach 
komunikacyjnych 

CEL STRATEGICZNY 7. 
Wysoka jakość środowiska 

7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój 
infrastruktury technicznej 
7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki 
7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona 
krajobrazu i bioróżnorodności 
7.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 
7.5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń 
naturalnych i cywilizacyjnych 

WYZWANIE 4. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ AGLOMERACJI OPOLSKIEJ, MIAST 
I OBSZARÓW WIEJSKICH REGIONU 
CEL STRATEGICZNY 8. 8.1. Rozwój i wzmacnianie funkcji metropolitalnych 
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Konkurencyjna aglomeracja opolska 8.2. Rozwój przestrzeni aglomeracji wraz ze 
wzmacnianiem powiązań instytucjonalnych i 
społecznych 
8.3. Kreowanie pozytywnego wizerunku aglomeracji i 
rozwój współpracy z ośrodkami regionalnymi 

CEL STRATEGICZNY 9. 
Ośrodki miejskie biegunami wzrostu 

9.1. Wspieranie potencjału gospodarczego i 
społecznego miast 
9.2. Poprawa ładu przestrzennego i rewitalizacja na 
obszarach miejskich 

CEL STRATEGICZNY 10. 
Wielofunkcyjne obszary wiejskie 

10.1. Wspieranie pozarolniczej aktywności 
gospodarczej i inicjatyw lokalnych 
10.2. Rozwój wielofunkcyjnego rolnictwa i rybactwo 
10.3. Rozwój sektora rolno-spożywczego 
10.4. Racjonalne gospodarowanie przestrzenią 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. 

3.2. Analiza uwarunkowań wewnętrznych Gminy Dobrodzień. 

3.2.1. Zarys historyczny i kulturowy  
Ziemia Dobrodzieńska sięga II - III okresu epoki brązu (1450 - 1000 lat p.n.e.), z których pochodzą 
najstarsze znaleziska m.in. przedmioty codziennego użytku. W końcu IV w. i w pierwszej połowie V 
w. na ziemiach rozwijała się „kultura dobrodzieńska", która wyróżniła się wyrobami ceramicznymi 
(dzbany, butle, wiadra, misy, amfory, umba) i metalowymi (topory, oszczepy, noże, radlice, okucia, 
brzytwy, sprzączki, igły, zapinki, bransolety wisiorki i inne wyroby żelazne i brązowe) o cechach 
germańskich (gocko -gepidzkich) i sarmackich. Ludność grupy dobrodzieńskiej mieszkała                          
w krótkotrwałych domach prostokątnych, wznoszonych w konstrukcji słupowej.  
 
Dobrodzień od samego początku wchodził w skład księstwa opolskiego, którego pierwszym 
księciem z linii Piastów był Mieszko Plątonogi. Miasto położone przy dawnym, śląsko-małopolskim 
szlaku handlowym, po raz pierwszy pojawiło się w dokumentach już w 1267 r., (kilkanaście lat przed 
nadaniem przez księcia opolskiego Bolesława I - przywilejów w 1279 r. miejscowemu sołtysowi 
Henrykowi; w 1279 r. - utrwala się nazwa miejscowości – Dobrocin, w 1300 r. Dobradin, w 1574 r. - 
Dobrodzin, w 1636 r. - Guttentag.  
 
Z tego właśnie okresu pochodzi herb Dobrodzienia o charakterze złożonym (pół orła złotego                        
w błękitnym polu pobocznicy lewej nawiązujący do heraldyki opolskiej linii Piastów Śląskich,                      
a w czerwonym polu pobocznicy prawej znajdująca się połowa róży heraldycznej o płatkach białych 
z zielonymi wypustkami).  
Od 1422 r. w liczącej około 100 mieszkańców miejscowości istniał już dwór, natomiast w 1452r. 
wybudowano na jej terenie zamek warowny, otoczony wałami ziemnymi i ostrokołem. W tym samym 
roku Dobrodzień otrzymał Henryk Kraczkowski od księcia wielkostrzeleckiego Bernarda. Właściciel 
odebrał wsie Ligoty i narzucił mieszczanom obowiązki pańszczyźniane (w podobny sposób działali 
następni właściciele, co przyczyniło się do zastoju w rozwoju gospodarczym miasta). Pomimo 
panujących niekorzystnych warunków w mieście, rzemiosło ulegało stopniowemu rozwojowi,                          
a zwłaszcza stolarstwo, które z czasem stało się synonimem miasta.  
W XV w. istniały również kulturalne związki z Koroną, wielu synów mieszczan studiowało 
w Akademii Krakowskiej, a niektórzy z nich pełnili poważne funkcje (np. Maciej syn Świętosława 
z Dobrodzienia był notariuszem i osobistym sekretarzem archidiakona krakowskiego).  
 
Jednym z posiadaczy Dobrodzienia, była Anna Jarocka z Jaroszyna, z domu von Gaschin (od 1612 
do 1648), stale zwiększająca obciążenia feudalne. Postać zapisała się niechlubnie w legendach                     
o Czarnej Damie z Dobrodzienia. Najstarszy zabytek miasta stanowi wybudowany z kamienia 
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ciosanego most dworski. Dobrodzień w tym samym okresie został negatywnie doświadczony na 
skutek wojny trzydziestoletniej, (udające się w kierunku Opola wojska króla polskiego Zygmunta pod 
dowództwem Stanisława Stroinowskiego, styranizowały miasto) oraz pożar, który wybuchł w 1625 r. 
i zniszczył miasto.   
 
Niekorzystnym okresem był również 1633 r., podczas którego na Śląsk wkroczyły i splądrowały 
miasto - wojska pod dowództwem saksońskiego generała Arnima Eden oraz najwyższego dowódcy 
szwedzkiego hrabiego Thurna.  
W 1640 r. wybudowano kościół cmentarny p.w. Św. Walentego, jak również ufundowano dla 
budującego się kościoła Św. Marii Magdaleny monstrancję w stylu gotycko-renesansowym (1650). 
Pochodzące z 1644 r. wzmianki, mówią o istnieniu szpitala w sąsiedztwie „kościółka Walencinka”, 
który wspierany był przez Adama Dobrodzieńskiego, magistra sztuk wyzwolonych i filozofii, 
bakałarza teologii oraz fundatora stypendiów dla ubogiej, lecz zdolnej młodzieży z Dobrodzienia 
zdobywającej wiedzę we Wrocławiu.  
 
W 1740 r. po wkroczeniu na Śląsk wojsk króla pruskiego Fryderyka II Hohenzollerna, wprowadzono 
na terenie miasta szereg istotnych zmian administracyjnych (miasto podlegało wówczas pod siódmy 
departament, którego radca wojenny i podatkowy miał siedzibę w Strzelcach Opolskich, a później                           
w Tarnowskich Górach). Mieszkańcy miasta mieli nadzieję na powstanie „komuny miejskiej", kiedy 
to 5 sierpnia 1743 r. wykupili zamek i dobra dobrodzieńskie Franciszka Ludwika barona von 
Blankowski. Jako, że przejęcie własności przypadło na okres II wojny Śląskiej, mieszczanie nie 
zdołali właściwie zagospodarować swojej własności i z powodu braku środków finansowych w 1748 
r. ponownie zostali poddanymi kolejnych właścicieli dobrodzieńskich dóbr – przedstawicieli rodów 
pruskich.  
 
W drugiej połowie XVIII w. miasto Dobrodzień ilością mieszkańców, jak również poziomem życia 
wyprzedził wiele górnośląskich miast. Z tego okresu pochodzi znane powiedzenie „w Oleśnie pycha, 
w Lublińcu błoto, a w Dobrodzieniu złoto".  
Jego rozwój został zahamowany, kiedy rozwinął się przemysł na Górnym Śląsku, a Dobrodzień 
został pominięty podczas budowy kolei żelaznej łączącej okoliczne miasta, co wiązało się 
z utraceniem przez miasto pozycji w ruchu tranzytowym i transporcie handlowym. Ponadto w 1846 r. 
wybuchł ogromny pożar, który doszczętnie zniszczył centralną część miasta (ratusz z sądem, 
średniowieczny kościół katolicki na rynku, probostwo, pocztę, synagogę z 1781r., folwark dworski 
wraz z gorzelnią i wiele innych budynków: 136 domów i 145 zabudowań gospodarczych). Ocalał 
jedynie drewniany barokowy kościół Św. Walentego i kilka domów na obrzeżach. Pomoc 
w odbudowie zaproponowały okoliczne miasta oraz książę brunszwicki (właściciel dworu oraz król 
pruski Fryderyk Wilhelm IV). W latach 1848 – 1849 wybudowano m.in. ratusz oraz pałac w stylu 
neoklasycystycznym, kościół ewangelicki, kościół katolicki w rynku w stylu eklektycznym (budowle 
wznoszono pod kierunkiem m.in. mistrza murarskiego Wawrzyńca Gonske), ponadto wspólnota 
żydowska w latach 1848-1863 r., wybudowano: nową synagogę, dużą łaźnię oraz dwuklasową 
szkołę.  
 
W 1884 r. właścicielem Dobrodzienia, został następca tronu saskiego Albert, który po koronacji                    
w 1904 roku przybrał imiona Fryderyk August III, na którego cześć urzędnicy nadleśnictwa 
wzniesiono w 1932 r. w Rzędowicach za leśniczówką duży kamień z wyrytymi literami „FAR” 
(Fridericus Augustus Rex) wraz z koroną i napisem w jęz. niemieckim „Ich niezapomnianemu 
Królewskiemu Panu urzędnicy leśni Nadleśnictwa Dobrodzień 1932”.  
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Z inicjatywy saksońskiej królowej Karoli wybudowano 
w Dobrodzieniu w 1898 r. nowy szpital, który na cześć 
„anioła ubogich” nazwano „Zakładem królowej Karoli”. 
W 1919 r. król Fryderyk August sprzedał część dóbr 
państwu i osobom prywatnym, a na podstawie prawa 
pruskiego z 27 grudnia 1927 r. majątek dobrodzieński 
został nabyty przez państwo niemieckie. Dla uczczenia 
mężczyzn, poległych w I wojnie światowej w latach 1914 
– 1918, miasto ufundowało pomnik z brązu (zachowany 
jedynie na fotografiach).  

 
Od 15 czerwca 1922 r. po podziale Górnego Śląska, Dobrodzień pozostał w granicach Niemiec i stał 
się miastem powiatowym (utworzono najmniejszy w Rzeszy powiat dobrodzieński, którego obszar 
wynosił 322,52 km2). W tym okresie, dokonano szeregu zmian, m.in.: poprowadzono w mieście 
światło elektryczne, wybudowano budynki starostwa wraz z siedzibą urzędu skarbowego itp.   
 
W okresie międzywojennym działało na terenie miasta kilka polskich organizacji: Koło Związku 
Polaków w Niemczech, Koło Młodych Polaków i Harcerzy w Niemczech, Oddział Polskiego Banku 
Ludowego (1935).  
W myśl międzynarodowych umów i postanowień poczdamskich Dobrodzień znalazł się w granicach 
Polski, w powiecie lublinieckim, w województwie katowickim. Dnia 15 kwietnia 1945r. komendantura 
Armii Czerwonej przekazała miasto polskim władzom administracyjnym.  
 
Od 1953 r. rozpoczął działalność Państwowy Ośrodek Maszynowy w Dobrodzieniu, a od 1955 r. 
przez kolejne lata powstawały m.in.: Dobrodzieńskie Fabryki Mebli, obiekty handlowe itp.  
W 1983 r. z inicjatywy A. Franczoka powstało Dobrodzieńskie Towarzystwo Regionalne, którego 
celem zasadniczym było upowszechnianie wiedzy o regionie. W latach 1984 i 1987 wydane zostały 
dwa zeszyty historyczne, zawierające opracowania wybranych fragmentów przeszłości miasta. Od 
1993 r. założenia te spełnia pismo samorządowe „Echo Dobrodzienia i okolic”. Na szczególną 
uwagę zasługują opracowania Edwarda Goszyka, który systematycznie odkrywa przed nami 
nieznane fakty historyczne. 
 
Dnia 1 stycznia 1999 r. w wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju, Dobrodzień powrócił na 
Ziemię Opolską.   
Obecnie w gminie w zakresie produkcji, usług i handlu prowadzi działalność około 500 podmiotów 
gospodarczych. W tym czasie, w ramach działalności Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
kierowanego przez Agnieszkę Hurnik zorganizowano również wiele imprez kulturalnych o zasięgu 
regionalnym i ogólnopolskim. Dobrodzień wchodzi w nowy wiek z nadzieją na szybszy rozwój                        
w różnych dziedzinach działalności gospodarczej i społecznej. 
 

3.2.2. Położenie i powierzchnia.  
Gmina Dobrodzień położona jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego,                           
w południowej części powiatu oleskiego. Dobrodzień jest siedzibą gminy miejsko – wiejskiej, który 
zamieszkuje 3 916 mieszkańców (Gmina, bez miasta liczy 6 382 osoby). Powierzchnia gminy 
Dobrodzień wynosi 16 284 ha (163 km2), przy czym jej gęstość zaludnienia wynosi 61 osób/km2 
(2009 r.). Gmina posiada charakter rolniczo-przemysłowy, a jej funkcje produkcyjne z roku na rok 
zyskują na coraz większym znaczeniu. Stolica gminy stanowi interesujące zaplecze, zarówno dla 
turysty, jak i przedsiębiorcy. Liczne zabytki, atrakcje oraz tereny turystyczno-rekreacyjne, stwarzają 
doskonałe warunki zarówno dla inwestowania jak i dla całorocznego wypoczynku. Gmina 
Dobrodzień posiada korzystne położenie komunikacyjne pod względem połączeń lokalnych, 
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regionalnych i międzynarodowych  (niewielka odległość od miasta Opola, dogodne połączenia 
drogowe).  

 
Położenie geograficzne i administracyjne miasta i gminy Dobrodzień: 
 
Gmina położona jest w północnej części Opolszczyzny, od wschodu sąsiadując z gminami: Ciasna 
i Pawonków, od południa z gminami Zawadzkie, Kolonowskie i Ozimek, od zachodu z gminą 
Zębowice i od północy z gminą Olesno. 
Gminę tworzą miasto Dobrodzień oraz 16 sołectw: Bzinica Stara - Bąki, Gosławice, Główczyce - 
Zwóz, Klekotna, Kocury - Malichów, Ligota Dobrodzieńska, Makowczyce, Myślina - Turza, 
Pietraszów, Pludry, Rzędowice, Szemrowice, Warłów, Bzinica Nowa, Kolejka, Błachów. 
 
Tabela 2. Sołectwa w Gminie Dobrodzień. 

L.p. Nazwa sołectwa Powierzchnia [ha] 
Liczba 

mieszkańców 
1. Błachów 367,5564 222 
2. Bzinica Nowa 294,3538 242 
3. Bzinica Stara 597,1669 420 
4. Główczyce 1992,7100 293 
5. Gosławice 572,4852 255 
6. Klekotna 1466,8162 206 
7. Kocury 1436,9782 258 
8. Kolejka 134,3384 114 
9. Ligota Dobrodzieńska 414,4925 350 
10. Makowczyce 260,4171 213 
11.  Myślina 1777,3600 981 
12. Pietraszów 999,5756 243 
13. Pludry 1263,5768 1 139 
14. Rzędowice 1270,1004 496 
15. Szemrowice 762,7909 519 
.16. Warłów 567,9900 228 
17. Miasto Dobrodzień 1946,0000 3 761 

Źródło: UG w Dobrodzieniu 

3.2.4. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia.  
Głównymi procesami, które ukształtowały tereny miasta Dobrodzień, związane były z działalnością 
lodowca odrzańskiego i jego wód, z działalnością erozyjną i akumulacyjną rzek, a także 
z akumulacyjną działalnością wiatru na przełomie plejstocenu i holocenu.  
Typ rzeźby wskazuje na pochodzenie lodowcowe i wodnolodowcowe, w mniejszym zakresie 
przestrzennym przy cieku rzecznym, a jej rodzaj jest równinny przy dolince rzecznej falisty. 
Wysokości względne wynoszą od 1 do 5 m, z kolei bezwzględne od 232 do 236 m n.p.m., natomiast 
spadki terenu do 1 m (teren nie wykazuje żadnych geomorfologicznych przeciwwskazań do 
zabudowy). 

Budowa geologiczna, swoim zróżnicowaniem, odgrywa istotną rolę w: kształtowaniu walorów 
przyrodniczych tego obszaru, zapewniając tym samym możliwość występowania dużej 
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mozaikowatości siedlisk (zwiększa potencjalność bioróżnorodności) oraz dla budowy pokrywy 
glebowej, co z kolei wpływa na efektywność rozwoju rolnictwa. 

Równinny teren obszaru gminy, wpływa korzystnie na występowanie licznych ekosystemów 
naturalnych tworzących ciekawą mozaikę krajobrazową z terenami osadniczymi wsi. Walory 
przyrodnicze gminy stały się atutem terenu i podstawą do zaprojektowania na nim Parku 
Krajobrazowego Dolina Małej Panwi oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także niewielka część 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Małej Panwi” (PLH160008). 

Lokalizacja gminy na pograniczu Niziny Śląskiej i Wyżyny Woźnicko – Wieluńskie, odpowiada za                      
zróżnicowanie: rzeźby terenu, budowy geologicznej, walorów florystycznych i faunistycznych.                          
W północnej części ukształtowania rzeźby gminy,  wyraźnie zaznaczają się łagodne wzniesienia 
wyżynnego Garbu Woźnickiego o wysokości ok. 280 m n.p.m., zbudowane z charakterystycznych 
wiśniowych iłów i wapieni górnego triasu.  

3.2.5. Środowisko przyrodnicze. 
 
Bogactwo roślinności badanego obszaru jest odzwierciedleniem dużej ilości siedlisk, jakie 
wykształciły się tu w wyniku zróżnicowanej rzeźby terenu, różnego typu gleb, warunków 
klimatycznych, w tym głównie wilgotnościowych. Duże zróżnicowanie warunków edaficznych 
umożliwiło rozwój wielu zbiorowiskom roślinnym, zarówno naturalnym (m.in. leśne, wodne, 
szuwarowe), jak i półnaturalnym i antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne, ruderalne). 
Dominującymi typami zbiorowisk na badanym obszarze są zbiorowiska leśne i segetalne. Wczesne 
osiedlenie się człowieka na tym terenie zmniejszyło znacznie areał występowania lasów wskutek 
wyrębu drzew i wzięcia ziemi pod uprawę rolną. Ponadto współczesna gospodarka leśna, kierując 
się zasadą najwyższej rentowności, spowodowała nieodwracalne zmiany w środowisku 
przyrodniczym. Stąd też obecnie duże obszary naturalnych zbiorowisk leśnych należą już do 
rzadkości. 
Na obszarze gminy Dobrodzień stwierdzono występowanie 73 zbiorowisk roślinnych. Część z nich 
znalazła się na regionalnej „Czerwonej liście zbiorowisk Górnego Śląska” (Celiński i in. red. 1997), 
których kategorie zagrożenia podano w nawiasach obok zbiorowiska. 
Na obszarze Gminy Dobrodzień występuje bardzo małe zróżnicowanie zbiorowisk leśnych. 
W dolinie Myśliny oraz miejscami w dolinach mniejszych strumieni dominują lasy liściaste. 
Natomiast na pozostałym terenie dominują lasy iglaste, które są najczęściej sztucznie nasadzonymi 
monokulturami sosnowymi. 
Lasy o charakterze borów mieszanych i monokultury sosny zajmują na omawianym terenie 
największą powierzchnię. Mają one najczęściej niewielką wartość przyrodniczą, gdyż są to 
przeważnie zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach grądowych. 
W bardzo ubogim pod względem florystycznym runie tych lasów dominują różne gatunki jeżyn 
Rubus sp. div. oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie rozwijające się 
w partiach nadmiernie prześwietlonych. W niewielu miejscach, zwłaszcza w oddziałach leśnych ze 
starszym drzewostanem położonym na wydmach, występują dobrze wykształcone suboceaniczne 
bory świeże Leucobryo-Pinetum z licznymi gatunkami borowymi w runie (m.in. w okolicach Myśliny 
i Turzy).  
W zagłębieniach międzywydmowych lub wzdłuż cieków wodnych stwierdzono występowanie 
fitocenoz nawiązujących składem florystycznym do wilgotnego boru trzęślicowego Molinio-Pinetum 
i kontynentalnego boru bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum. Najlepiej wykształcone płaty tych 
zbiorowisk zaobserwowano w kompleksie leśnym w południowo-zachodniej części gminy 
(w okolicach Myśliny i Turzy).  
Myślina, Myślinka, liczne stawy hodowlane oraz strumienie i rowy melioracyjne stanowią dogodne 
siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych na omawianym terenie przez 11 
fitocenoz z klas Lemnetea, Potamogetonetea i Littorelletea uniflorae. 
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Zbiorowiska wodne w zależności od warunków siedliskowych przedstawiają różne postacie 
organizacji - od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających większość gatunków 
charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji. 
Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem wodnym na terenie gminy Dobrodzień jest zespół rzęsy 
drobnej i spirodeli wielokorzeniowej Lemno-Spirodeletum polyrhizae, który występuje często 
w różnego rodzaju płytkich zbiornikach wodnych. W zbiorowisku tym najczęściej dominuje jeden 
gatunek charakterystyczny rzęsa drobna Lemna minor.   
Zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis spotykany jest na rozproszonych 
stanowiskach w różnego rodzaju ciekach i drobnych zbiornikach wodnych na obszarze całej gminy. 
Do najciekawszych zbiorowisk wodnych, które występują na terenie gminy należy zaliczyć: zespół 
„lilii wodnych” Nupharo-Nymphaetum albae z dominacją grążela żółtego Nuphar lutea i grzybieni 
białych Nyphaea alba stwierdzony na Stawach Pluderskich oraz zespół rzęśli hakowatej Ranunculo-
Callitrichetum hamulatae występujący w Myślinie koło Turzy i Dobrodzienia. 

Obszary przyrodniczo cenne 
Obszarami o szczególnych walorach przyrodniczych w Gminie Dobrodzień są: 
- obszar Natury 2000 – Obszar siedliskowy – „Dolina Małej Panwi”,  
- zespół przyrodniczo krajobrazowy – Kocia Góra. 
- użytek ekologiczny, 
- pomniki przyrody. 
 
Obszar Natury 2000 – obszar siedliskowy – Dolina Małej Panwi 
Na obszarze wiejskim gminy znajduje się jedynie mała część specjalnego obszaru ochrony siedlisk 
Natura 2000 „Dolina Małej Panwi” (PLH160008), który zajmuje powierzchnię 69,669 ha. 
Dolina Małej Panwi charakteryzuje się zróżnicowaną morfologią tworzoną przez plejstoceńskie 
terasy oraz zdenudowane, peryglacjalne równiny lodowcowe i wodnolodowcowe. Ostoja obejmuje 
koryto rzeki o naturalnym silnie meandrującym przebiegu, jak i spektrum zróżnicowania 
siedliskowego zawartego w dolinie Małej Panwi. Mała Panew w granicach ostoi jest jedną 
z najbardziej naturalnych rzek nizinnych regionu. Ostoja obejmuje także kompleksy pól wydmowych 
z wydmami dochodzącymi do 25 m, w zagłębieniach międzywydmowych oraz w samej dolinie 
rzecznej zlokalizowane są niewielkie torfowiska. 
W granicach „Doliny Małej Panwi” dominują lasy, wśród których największą wartość przyrodniczą 
mają starodrzewia borów na wydmach i morenach. W obniżeniach terenu zlokalizowane są bory 
bagienne i bagniska z roślinnością szuwarową. W ostoi obecne są torfowiska wysokie (żywe), 
przejściowe i niskie, w tym niezwykle cenne doskonale zachowane niskie torfowisko węglanowe. Na 
niewielkich fragmentach skarp i piaszczysk rozwinęły się zbiorowiska muraw i wrzosowisk. Dolina 
Małej Panwi w granicach ostoi jest rzeką o naturalnym przebiegu z licznymi starorzeczami, 
meandrami, wyspami. W Małej Panwi i jej dopływach występują zbiorowiska. Dolina przedstawia 
unikalne zróżnicowanie siedliskowe nieobecne w innych częściach województwa. W ostatnich latach 
bezpośrednim zagrożeniem stała się zamiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
budowlane, często w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki. Kolejnym zagrożeniem jest zmiana 
stosunków wodnych (melioracje) na terenach rolnych i leśnych, co może prowadzić do degeneracji 
rzadkich zespołów roślinnych i zanikania cennych gatunków roślin i zwierząt. 
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Rysunek 2. Lokalizacja istniejących form ochrony przyrody na terenie Gminy Dobrodzień. 
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Zespół przyrodniczo krajobrazowy – Kocia Góra 
W południowej części gminy Dobrodzień, w dolinie Smoliny znajduje się Zespół przyrodniczo 
krajobrazowy „Kocia Góra”. Jest to obszar wzniesień morenowych porośniętych lasami 
o powierzchni 370,63 ha. ZPK „Kocia Góra” został powołany Rozporządzeniem Wojewody 
Opolskiego nr 0151/P/8/2003 z dnia 8 grudnia 2003 (Dz.U. W.O. z dnia 8 grudnia 2003, nr 109, poz. 
2303. Podlegają tutaj ochronie bory sosnowe porastające wzniesienia morenowe oraz kompleks 
stawów hodowlanych z interesującą florą i fauną. Przedmiotem ochrony jest obszar leśny 
z łańcuchami wzniesień morenowych. Na kompleksach stawów stwierdzono występowanie 
chronionych gatunków roślin, m.in. grzybienie białe i grążele żółte. W szuwarach występuje wiele 
gatunków ptactwa wodnego, z ssaków na uwagę zasługują żyjące tam wydry. Obszar 
charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami krajobrazowymi. 
 
Użytek ekologiczny Stawy Pluderskie 
Użytek został przyjęty Uchwałą nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 r. 
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Stawy Pluderskie nr 2 i 3”. Użytek stanowi część 
zespołu 5 stawów utworzonych na rzece Smolinie. Rzeka Smolina, jako dopływ Małej Panwi to 
niewielki ciek wodny przepływający pomiędzy rzeką Bziniczką, a rzeką Lublinicą. Topografia doliny 
i hydrologia rzeki Smoliny tworzy swoistego rodzaju warunki przyrodnicze śródleśnych zbiorowisk 
wodno - błotnych korzystnie wpływających na różnorodność biologiczną tego regionu. Płytkie stawy, 
z zastoiskową wodą, wysychającą w okresie letnim pozwalają na rozwój i bytowanie 
charakterystycznych dla tego typu warunków siedliskowych roślin i zwierząt często rzadkich 
i zagrożonych wyginięciem. Warunki mikroklimatyczne stawów pozwalają na zachowanie 
śródleśnych bagien i torfowisk. Jest to miejsce lęgów następujących gatunków ptaków 
wodnobłotnych: perkozka Tachybaptus ruficollis, cyraneczki Anas crecca, łyski Fulica atra, kokoszki 
Gallinula chloropus, żurawia Grus grus oraz trzciniaka Acrocephalus arundinaceus. Jest to jedno 
z nielicznych miejsc gdzie liczniej odbywają gody płazy (traszka zwyczajna Triturus vulgaris, żaba 
wodna Rana esculenta, żaba trawna Rana temporaria, ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona 
Bufo viridis). Dodatkowo jest to ważny w skali gminy obszar lęgów chronionych: potrzosa Emberiza 
schoeniclus i trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus. 
 
Pomniki przyrody 
Na terenie gminy Dobrodzień ustanowiono 2 pomniki przyrody, są nimi grupy drzew a także 
pojedyncze okazałe drzewa.  
 
Tabela 3.  Zestawienie pomników przyrody na terenie gminy Dobrodzień 
Lp. Obiekt Data utworzenia Obowiązująca podstawa 

prawna 
Miejscowość 
występowania 

1. Grupa drzew z gatunku 
buk pospolity (Fagus 
silvatica) - 3 szt. 

21.11.2005r. 
Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z dnia 7 listopada 2005r. 
Nr 72, poz. 2231 

Dobrodzień 

2. Pojedynczy okaz z 
gatunku dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

21.11.2005r. 
Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z dnia 7 listopada 2005r. 
Nr 72, poz. 2231 

Dobrodzień 

 
Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET - POLSKA 
Obszar gminy pełni ważną funkcję w ekologicznym systemie przestrzennym regionu i kraju. 
W koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL gmina z wyjątkiem centralnej wylesionej 
części położona jest na obszarze węzłowym o randze krajowej 10K Bory Stobrawskie. W systemie 
ostoi przyrody CORINE biotopes na badanym terenie wyróżniono następujące ostoje: 

- Bory Stobrawskie – ostoja o powierzchni powyżej 100 ha (82313 ha) – obejmuje całą zachodnią 
i południowo-zachodnią, zalesioną część gminy; typ ostoi – L – Lasy; 
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- 466 Kocia Góra – ostoja o powierzchni powyżej 100 ha (1698 ha) – obejmuje część 
południowego obszaru gminy; typ ostoi – L – Lasy, W – Wody powierzchniowe, M – Murawy 
i łąki; 
- 466a Stawy koło Pluder – ostoja o powierzchni do 100 ha (72 ha) – obejmuje część ostoi 466 
zlokalizowaną w dolinie Smoliny; typ ostoi – W – wody powierzchniowe, L – Lasy; 
- 472 Dolina Małej Panwi – ostoja o powierzchni powyżej 100 ha (3909 ha) – obejmuje skrajną 
południową część gminy; typ ostoi W – wody powierzchniowe, L – lasy; 

Korytarze ekologiczne, sprzyjające utrzymaniu się równowagi w przyrodzie, powinny być chronione 
przed nadmierną urbanizacją i gospodarczym wykorzystaniem, a już przekształconym powinno się 
stopniowo przywracać naturalny charakter. 
 
Lasy 
Lasy na terenie gminy są rozbite na szereg zróżnicowanych powierzchniowo enklaw. Największą 
powierzchnię na terenie gminy Dobrodzień zajmują lasy o charakterze borów sosnowych 
i mieszanych. W wielu miejscach wśród lasów liściastych spotykane są grądy subkontynentalne 
(najczęściej dominują w nich olsza szara, jesion wyniosły, grab zwyczajny  i dąb szypułkowy) oraz 
w okolicy zbiorników i cieków wodnych łęgi jesionowo-olszowe. 
 
Zieleń urządzona 
Zieleń urządzona, w tym parki, zieleńce oraz zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, 
usługowej i przemysłowej, stanowi ważny składnik ekologicznego systemu obszarów chronionych 
gminy. Na obszarze gminy Dobrodzień znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską na mocy 
ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie przyrody  i muzeach, tj.: 

- zespół dworski w Dobrodzieniu obejmujący  pałac i park  o powierzchni 3,8 ha, 
- zespół dworsko – parkowy o powierzchni około 3 ha w Bzionkowie przy ul. Oleskiej,  
- cmentarz ewangelicki wraz z porastającym go starodrzewiem w Bzinicy Nowej, 
- cmentarz ewangelicki i cmentarz żydowski w Dobrodzieniu. 

 
Fauna 
Na terenie gminy Dobrodzień stwierdzono występowanie wielu przedstawicieli świata zwierząt 
objętych ochroną gatunkową. Do miejsc cennych przyrodniczo, uznanych za ostoje fauny zalicza się 
następujące tereny: 

- stawy hodowlane, wraz z przylegającymi do nich podmokłymi łąkami, 
- dolina Małej Panwi, 
- wyrobiska położone w okolicach Dobrodzienia. 

Faunę reprezentuje 150 gatunków chronionych kręgowców, w tym 12 gatunków płazów, 5 gatunków 
gadów, 123 gatunki ptaków, 10 gatunków ssaków. Do najcenniejszych należą ptaki ginących 
obszarów wodnobłotnych, takie jak: bielik, kania rdzawa, bocian czarny, perkoz, derkacz. Na 
przelotach regularnie stwierdzany jest rybołów oraz liczne koncentracje kaczek.  
W zróżnicowanych gatunkowo i siedliskowo lasach gminy występują niemal wszystkie znane 
z terenów kraju gatunki łowne, w tym największe: jelenie, sarny, dziki. 
Spośród cennych gatunków zwierząt na uwagę zasługują: trzmiel, biegacz ogrodowy, biegacz 
wręgowaty, traszka zwyczajna, żaba trawna, ropucha szara, ropucha zielona, jaszczurka zwinka, 
padalec, czajka, pliszka żółta, świergotek łąkowy, trznadel, skowronek. 
Wymienione powyżej gatunki znajdują się pod ochroną prawną. Do największych zagrożeń dla 
fauny występującej na terenie gminy Dobrodzień należą: 

- likwidacja starych, dziuplastych i martwych drzew w lasach, 
- zmiany stosunków wodnych prowadzące do osuszania terenów podmokłych, 
- zalesianie oraz samorzutne zarastanie przez drzewa śródleśnych łąk i bagien, 
- usuwanie pojedynczych i rosnących w grupach starych drzew na terenach otwartych, 
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- likwidacja zbiorników wodnych, 
- likwidacja śródpolnych alei. 

Jako najbardziej zagrożone gatunki z uwagi na zanikanie odpowiednich siedlisk (przesuszanie 
terenów, melioracje, usuwanie śródpolnych zadrzewień i krzewów) należy uznać gatunki związane 
z terenami wodno-błotnymi i krajobrazem rolniczym - ptaki i płazy. 
 
Flora 
Obszar gminy Dobrodzień w związku ze  znacznym zróżnicowaniem siedlisk, obfituje w chronione 
i rzadkie gatunki roślin. Występują tu taksony, których ochrona ma znaczenie ponadregionalne. 
Flora badanego obszaru poniosła jednak także znaczne straty w przeciągu ostatnich ok. 100 lat. 
Jest to związane z antropopresją, szczególnie rabunkową gospodarką leśną i intensywnym 
rolnictwem, które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doprowadziły do znacznego zubożenia flory. 
Prawdopodobnie z terenu gminy ustąpiły bezpowrotnie takie cenne w skali kraju gatunki jak gnidosz 
błotny Pedicularis palustris i gnidosz rozesłany Pedicularis sylvatica oraz ginące w skali regionalnej 
goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe i goździeniec okółkowy Illecebrum verticillatum. 
Zwrócić warto uwagę, że niemal wszystkie wyżej wymienione gatunki są roślinami związanymi 
z siedliskami wilgotnymi, co wskazuje podstawową przyczynę obniżenia się różnorodności 
siedliskowej badanego obszaru. Jest nią zmiana stosunków wód gruntowych, a szczególnie 
odwadniające melioracje na terenach łąkowych i leśnych.   
Na terenie badanego obszaru stwierdzono występowanie 19 gatunków roślin prawnie chronionych. 
Są to: 
chronione ściśle 

- bluszcz pospolity Hedera helix 
- grążel żółty Nuphar lutea 
- grzybienie białe Nymphaea alba 
- kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine 
- kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis 
- lilia złotogłów Lilium martagon  
- rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia 
- wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 
- widłaczek torfowy Lycopodiella inundata 
- widłak goździsty Lycopodium clavatum 
- widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum 
- widłak spłaszczony Diphasiastrum complanatum 

chronione częściowo 
- bagno zwyczajne Ledum palustre 
- centuria pospolita Centaurium erythraea 
- kalina koralowa Viburnum opulus 
- konwalia majowa Convallaria majalis 
- kopytnik pospolity Asarum europaeum 
- kruszyna zwyczajna Frangula alnus  
- mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi 

 
Na uwagę zasługują również gatunki rzadkie w skali województwa, regionu i kraju. Najciekawsze 
z nich to: 

- chaber frygijski Centaurea phrygia 
- gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia 
- jeżogłówka najmniejsza Sparganium minimum 
- lepiężnik biały Petasites album 
- liczydło górskie Streptopus amplexifolius 
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- modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia 
- pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum 
- pływacz drobny Utricularia minor 
- ponikło igłowate Eleocharis acicularis 
- ponikło jajowate Eleocharis ovata 
- rzęśl hakowata Callitriche hamulata 
- siedmiopalecznik błotny Comarum palustre 
- sit cienki Juncus filiformis 
- sit sztywny Juncus squarrosus 
- sitowie korzenioczepne Scirpus radicans 
- sitowiec nadmorski Bulboschoenus maritimus 
- turzyca ciborowata Carex bohemica 
- turzyca nibyciborowata Carex pseudocyperus 
- turzyca nitkowata Carex lasiocarpa 

3.3. Zagospodarowanie przestrzenne.  
W 1374 r. Dobrodzień otrzymał prawa miejskie, oparte na prawie magdeburskim z rąk księcia 
Władysława Polczyka, natomiast dnia 21 sierpnia 1384r. książę Władysław obdarował miasto 
wieloma przywilejami (miasto uzyskało dwie wioski - Ligoty wraz z wszystkimi polami, lasami oraz 
dochodami), dzięki czemu mieszkańcy byli zwolnieni od wszystkich innych powszechnych opłat, 
danin i robót. Od 1422 r. w liczącej około 100 mieszkańców miejscowości istniał już dwór, natomiast 
w 1452 r. wybudowano na jej terenie zamek warowny, otoczony wałami ziemnymi i ostrokołem.  
 
Niekorzystnym okresem dla miasta był 1633 r., podczas którego na Śląsk wkroczyły i splądrowały 
miasto -  wojska pod dowództwem saksońskiego generała Arnima Eden oraz najwyższego dowódcy 
szwedzkiego hrabiego Thurna. Pomimo tych wydarzeń w 1640 r. wybudowano kościół cmentarny 
p.w. Św. Walentego, jak również ufundowano dla budującego się kościoła Św. Marii Magdaleny 
monstrancję w stylu gotycko-renesansowym (1650).  
 
Miasto ucierpiało również z powodu pożaru, który wybuchł w 1846 r. i doszczętnie zniszczył 
centralną część miasta. Podczas pożaru nie spłonął wyłącznie drewniany barokowy kościół Św. 
Walentego, jak również kilka domów na obrzeżach. Pomoc w odbudowie zaproponowały okoliczne 
miasta oraz książę brunszwicki (właściciel dworu oraz król pruski Fryderyk Wilhelm IV).  Priorytetem 
odbudowy miasta, było wytyczenie większego rynku z szeregiem ulic oraz zmodyfikowanie 
średniowiecznego układu urbanistycznego miasta. W okresie 1848 – 1849 wybudowano m.in. ratusz 
oraz pałac w stylu neoklasycystycznym, kościół ewangelicki (1848-1851), kościół katolicki w rynku w 
stylu eklektycznym (1851-1855). Budowle wznoszono pod kierunkiem m.in. mistrza murarskiego 
Wawrzyńca Gonske. Ponadto wspólnota żydowska wybudowała w 1848 r. nową synagogę, w 1850 
- dużą łaźnię, a w 1863 r.  dwuklasową szkołę.  
 Od 15 czerwca 1922 r. po podziale Górnego Śląska, Dobrodzień pozostał w granicach Niemiec 
i stał się miastem powiatowym (utworzono najmniejszy w Rzeszy powiat dobrodzieński, którego 
obszar wynosił 322,52 km2).  
Pod względem struktury użytkowania gruntów w gminie przeważają użytki rolne – 46,3 %, grunty 
leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 48,9 %, grunty zabudowane i zurbanizowane 3,8 %, 
a nieużytki zajmują jedynie 0,5 % powierzchni gminy.   
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Tabela 4. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Dobrodzień.  

L.p. Rodzaj Powierzchnia [ha] 

1. Użytki rolne 7 539 
 Grunty orne 5 239 
 Sady 3 
 Łąki trwałe 1 441 
 Pastwiska trwałe 519 
 Grunty rolne zabudowane 277 
 Grunty pod stawami 10 
 Grunty pod rowami 50 

2. Grunty leśne  
 Lasy 7 958 
 Grunty zadrzewione i zakrzewione 4 

3. Grunty zabudowane  
 Tereny mieszkalne 83 
 Tereny przemysłowe 51 
 Inne tereny zabudowane 39 
 Tereny niezabudowane 5 
 Tereny rekreacyjne 15 
 Tereny komunikacyjne:  
 drogowe 418 
 kolejowe 11 
 inne 0 
 Użytki kopalne 4 

4. Grunty pod wodami  
 wody płynące 24 
 wody stojące 30 

5. Inne  
 użytki ekologiczne 0 
 nieużytki 75 
 tereny różne 26 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych GUGIK GUS, 2014 

3.3.1. Infrastruktura techniczna.  
 
Zaopatrzenie gminy w gaz ziemny  
Miasto i gmina Dobrodzień nie są wyposażone w system gazu przewodowego, jednakże istnieje 
możliwość gazyfikacji, w oparciu o przebiegający przy wschodniej granicy gminy gazociąg 
wysokociśnieniowy relacji Komorno - Tworzeń (dwie nitki gazowe 500 mm, P=6,4 MPa). Firmą 
opracowującą koncepcję gazyfikacji miasta Dobrodzień jest firma GEN GAZ Energia Sp. z o.o.                     
z Wrocławia. Koncepcja gazyfikacji miasta Dobrodzień, zawiera m.in.:  

 I etap – wybór obszaru do gazyfikacji:  
- określenie zapotrzebowania na gaz, 
- koncepcja sieci gazowej, 
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- określenie nakładów inwestycyjnych, 
- obliczenie efektywności ekonomicznej. 

 II etap – realizacja: 
- zawarcie umów o podłączenie do sieci gazowej,  
- finansowanie,  
- projektowanie,  
- przetarg,  
- wykonanie . 

 III etap - eksploatacja gazu. 
Ponadto koncepcja dopuszcza możliwość rozszerzenia sieci na pozostałe miejscowości gminy.  
 
Zaopatrzenie gminy w energię cieplną 
Na terenie miasta i gminy Dobrodzień nie występuje scentralizowany system ciepłowniczy. Na 
omawianym obszarze znajduje się kilkanaście niewielkich kotłowni lokalnych, które dostarczają 
ciepło na potrzeby budynków. Jednymi z najważniejszych kotłowni jest: kotłownia należąca do 
U&CALOR Sp. z. o.o z Wojkowic, zasilająca budynki wielorodzinne przy ul. Chłopskiej i Reymonta 
oraz kotłownia opalana biomasą należąca do zakładu KLER S.A., zasilająca budynek Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola Samorządowego (kotłownia pracuje głównie na potrzeby własne KLER 
S.A.). Większość zakładów i gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy, wytwarza 
ciepło w przydomowych kotłowniach i indywidualnych piecach, opalanych głównie węglem 
kamiennym. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej eksploatuje 10 kotłowni lokalnych: 
- 7 kotłowni na terenie miasta Dobrodzień : 

- ul. Piastowska 4, 
- ul. Piastowska 6, 
- ul. Piastowska 25, 
- ul. Piastowska 70, 
- Plac Wolności 24 (budynek DOKiS, UM, Plac Wolności 3, 22,23, Oleska 1A) 
- ul. Moniuszki 2, 
- ul. Oleska 15, 

- 3 kotłownie na terenie gminy Dobrodzień:   
- Bzinica Nowa ul. Szkolna 9, 
- Ligota Dobrodzieńska ul. Wojska Polskiego 70, 
- Pludry ul. Osiedle Robotnicze 17 (Osiedle Robotnicze 17, 18, 19, 20 i Leśna 2A). 
 

Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną 
Gmina Dobrodzień jest w całości zelektryfikowana. Linie wysokiego napięcia WN (110 kV) 
przebiegające przez teren gminy zbiegają się w Głównym Punkcie Zasilania GPZ ”Dobrodzień” 
(110/15 kV), przy ulicy Oleskiej w Dobrodzieniu: 

- linia jednotorowa (110 kV) relacji Zawadzkie – Dobrodzień,  
- linia jednotorowa (110 kV) relacji Dobrodzień – Sowczyce. 

 
Wykorzystanie energii odnawialnych, ocena potencjału i możliwości: 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (PZPWO), przyjęty uchwałą 
Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r., wskazuje 
w przybliżony sposób obszary predysponowane dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, produkcji 
energii z biomasy oraz predysponowane do wykorzystania energii geotermalnej.  
Część energii wykorzystywanej w Gminie Dobrodzień jest wytwarzana ze źródeł odnawialnych 
(OZE), w tym przede wszystkim z energii słonecznej, energii otoczenia (pompy ciepła),  biomasy, Są 
one zainstalowane: 
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kolektory słoneczne: 
 Pływalnia „Delfin” – powierzchnia absorpcyjna ok. 77 m2, poza tym niektóre budynki 

prywatne terenie gminy są wyposażone w kolektory słoneczne do podgrzewania c.w.u., 
 kotły na biomasę – wykorzystywane w zakładach stolarskich na terenie Miasta I Gminy. 

Na obszarze gminy występują ponadto małe indywidualne instalacje OZE (kolektory słoneczne, 
pompy ciepła, kotły na biomasę), zainstalowane w gospodarstwach domowych. Brak jest jednak ich 
dokładnej inwentaryzacji. 

Infrastruktura transportowa 
 
Transport drogowy 
Gmina Dobrodzień posiada korzystne położenie komunikacyjne pod względem połączeń lokalnych, 
regionalnych i międzynarodowych, ze względu na niewielką odległość od Opola i dogodne 
połączenia drogowe, również z pobliskimi gminami. Sieć drogową gminy tworzą drogi krajowe, 
wojewódzkie, powiatowe oraz lokalne i dojazdowe. Najważniejszymi i najczęściej uczęszczanymi 
drogami w gminie Dobrodzień są: 

- droga krajowa Nr 46 o długości 13,5 km, relacji Kłodzko – Szczekociny,   
- droga wojewódzka Nr 901 o długości 19,5 km, relacji Olesno - Gliwice. 
 

Głównym węzłem komunikacyjnym gminy jest miasto Dobrodzień, w którym zbiegają się, oprócz                        
w/w dróg krajowych i wojewódzkich, drogi powiatowe relacji: 

- Dobrodzień – Ciasna, 
- Dobrodzień – Sieraków Śląski, 
- Dobrodzień – Zębowice, 
- Dobrodzień – Myślina. 

Długość dróg powiatowych w gminie wynosi 46,8 km. Sieć dróg powiatowych uzupełniają drogi 
gminne o długości 84 km (w tym utwardzone 39 km). 
 
Przez miasto przebiegają trasy komunikacyjne PKS, obsługujące prawie wszystkie miejscowości 
gminy Dobrodzień. Autobusy kursują m.in. do Opola, Lublińca, Ozimka, Strzelec Opolskich, 
Częstochowy, Katowic. 
 
Przez teren gminy Dobrodzień przebiegają dwie linie kolejowe. W jej południowej części, przez wieś 
Pludry, przebiega linia kolejowa nr 61 relacji Opole – Częstochowa. Przez część zachodnią gminy 
biegnie linia kolejowa nr 175 relacji Fosowskie - Kluczbork. Odgałęzienie linii nr 175 do 
Dobrodzienia jest od kilkunastu lat nieczynne. Natężenie ruchu osobowego na ww. liniach wynosi: 
 linia nr 61 (8 pociągów/dobę), 

 linia nr 175 (2 pociągi/dobę).  
 

Wykonywany w okresach 5 letnich Generalny Pomiar Ruchu (GPR) na drogach krajowych 
i wojewódzkich wykazuje duże natężenie ruchu komunikacyjnego. W obrębie Gminy Dobrodzień 
pomiary dokonywane były w 2000, 2005, 2010 i 2015 roku na drodze krajowej nr 46 i drodze 
wojewódzkiej nr 901. Wyniki przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 5. Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Gminy Dobrodzień. 

Nr 
drogi Odcinek Rok 

Wzrost natężenia 
ruchu 

2000/2005/2010[%] 
2000 2005 2010 2015  

46 Ozimek - Dobrodzień 5 016 6 227 7 533 6 321 26,0/1,5/-16,8 
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Dobrodzień (obwodnica) – gr. 
woj. - 6 447 7 214 6 118 -5,1/-15,2 

901 Olesno – Dobrodzień 4 201 4 305 4 304 4351 3,6/1,1/1,1 
Dobrodzień – DW426 - - 7 723 6014 -22,1 

Źródło: GPR 2000, 2005, 2010 i 2015, GDDKiA 
 
W porównaniu do kolejnych lat wykonywania pomiarów, w roku 2015 notowano w większości spadki 
natężenia ruchu w porównaniu z 2010 rokiem.  
 
Zaopatrzenie gminy w wodę 
Sieć wodociągowa działająca na terenie gminy, obejmuje ok. 95 % jej mieszkańców, natomiast 
pozostałe 5% stanowią mieszkańcy miejscowości (Dąbrowica, Rędzina), znajdujących się poza 
zasięgiem systemu dystrybucji wody wodociągowej. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 
142,4 km i wyposażona jest w 1988 przyłączy. Gmina Dobrodzień posiada 3 ujęć wody, o łącznej 
wydajności 236,67 m3/h oraz dwie stacje uzdatniania wody.  
Stopień zwodociągowania Gminy Dobrodzień na koniec 2015 r. wyniósł 88,6% (GUS, Bank Danych 
Lokalnych). 
 
Tabela 6.  Sieć wodociągowa w Gminie Dobrodzień 

Lp. Wodociągi j.m. 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Długość czynnej sieci rozdzielczej 
(bez przyłączy) km 126,9 127,5 127,5 127,5 128,7 

2. 
Podłączenia do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

szt. 2 110 2 142 2 162 2 185 2 189 

3. Woda dostarczona gospodarstwom 
domowym tys. m3 221,7 223,3 215,1 218,1 234,4 

Źródło: www.stat.gov.pl  
 
Odprowadzanie ścieków 
Sieć kanalizacyjna gminy zajmuje ok. 35% jej powierzchni. Długość sieci w gminie Dobrodzień liczy 
27,7 km. Sołectwa Warłów i Szemrowice w latach 2011-2012 zostały całkowicie skanalizowane, ich 
długość to 10,1 km z 190 przyłączami. Sołectwem częściowo posiadającym sieć kanalizacyjną są 
Pludry, w której sieć kanalizacyjna zajmuje długość 1,8 km i posiada 90 przyłączy. Pozostałe 
miejscowości gminy nie są skanalizowane. Ścieki pochodzące z miasta Dobrodzień odprowadzane 
są systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków typu „LEMNA” w Dobrodzieniu, o wydajności 
1 686 m3/d. Ścieki z miejscowości Pludry kierowane są do oczyszczalni ścieków mechaniczno-
biologicznej w Pludrach, o wydajności 105 m3/d. 
Podstawowe parametry sieci kanalizacyjnej przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 7. Sieć kanalizacyjna w Gminie Dobrodzień 

Lp. Kanalizacja j.m. 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Długość czynnej sieci 
sanitarnej ogółem km 7,9 8,5 8,5 8,5 9,2 

2. Podłączenia do budynków szt. 738 741 741 743 752 
3. Ścieki odprowadzone 

komunalne razem tys. m3 107 116 133 125 125 
Źródło: www.stat.gov.pl  
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Na terenie Gminy część budynków nie jest podłączona do zbiorowego systemu odprowadzenia 
i oczyszczania ścieków. Ścieki socjalno-bytowe z tej zabudowy odprowadzane są głównie do 
zbiorników wybieralnych tzw. szamb. Nieszczelne szamba oraz „dzikie” wyloty kanalizacji oraz 
w pełni nieoczyszczone ścieki stanowią znaczne zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych 
i powierzchniowych. Ścieki socjalno-bytowe wprowadzają głównie zanieczyszczenia wyrażone, jako 
BZT5, ChZT, azot amonowy i fosforany. 
 
Gospodarka odpadami 
Gmina zobowiązana jest do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
rozporządzeń wykonawczych. 
Głównym celem wynikającym z „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022” (KPGO 2022) jest 
zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w którym priorytetem jest 
zapobieganie powstawaniu odpadów oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury do selektywnego 
zbierania odpadów u źródła, tak, aby zapewnić ich efektywny recykling. 
Odpady komunalne są to odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz odpady 
wytwarzane w handlu detalicznym, przedsiębiorstwach, budynkach biurowych i instytucjach 
edukacyjnych oraz opieki medycznej i administracji publicznej, o charakterze i składzie podobnym 
do odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. 
 
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250 
- tekst jednolity) - Gmina Dobrodzień wprowadziła od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi. 
Obecnie mieszkańcy płacą Gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast 
Gmina gospodaruje tymi środkami, egzekwując jednocześnie od wybranej w drodze przetargu firmy 
odpowiednią jakość usług. 
 
Organizacja selektywnej zbiórki oraz ilości odebranych/zebranych odpadów komunalnych 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Dobrodzień zorganizowana jest w oparciu o podział 
na następujące frakcje odpadów: 

 papier i tektura, 
 tworzywa sztuczne, opakowania z metali, drobny złom żelazny oraz z metali kolorowych, 
 szkło opakowaniowe kolorowe, 
 szkło opakowaniowe bezbarwne, 
 odpady biodegradowalne (kuchenne + zielone) - tylko na terenie miasta, 
 pozostałe zmieszane odpady komunalne. 

 
Ponadto w formie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (MPSZOK) 
zbierane są tzw. odpady problemowe - w poszczególnych miejscowościach i w wyznaczonych 
miejscach i czasie, mieszkańcy Gminy Dobrodzień mogą bezpłatnie oddawać następujące odpady 
(niepochodzące z działalności gospodarczej): 

 przeterminowane leki i chemikalia, 
 zużyte baterie i akumulatory, 
 opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg na mieszkańca/rok), 
 odpady biodegradowalne (150 kg na mieszkańca/rok), 
 zużyte opony (z jednośladów, samochodów osobowych) do 8 szt. na gospodarstwo. 
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Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych, odebranych/zebranych z terenu Gminy 
Dobrodzień w latach 2014-2015. 
 
Tabela 8.  Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Gminy Dobrodzień w latach 
2014-2015 

Rok 
Masa zebranych 

odpadów komunalnych 
(ogółem) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
[Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
w ogólnej masie 

zebranych odpadów 
[%] 

2014 2283,16 322,86 14,1 
2015 2146,66 406,64 18,9 

Źródło: Opracowane na podstawie dokumentu pt. „Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy 
Dobrodzień za 2015 rok” 

 
Możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych 
Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 
z uwzględnieniem lat 2023-2028” (PGOWO 2016-2022), Gmina Dobrodzień wchodzi w skład Północnego 
Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK), który swoim zasięgiem obejmuje 16 gmin. Jako 
instalacje regionalne dla Północnego RGOK wskazano: 

 instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów: 
- instalacja MBP zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w Gotartowie (gm. Kluczbork), 
 kompostownia do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych: 

- kompostownia zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Gotartowie, 

 składowiska odpadów: 
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie, 
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach 

(gm. Namysłów). 
 
Na terenie gminy Dobrodzień nie funkcjonują instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych. Odebrane z obszaru gminy zmieszane odpady komunalne i odpady zielone oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania - 
zagospodarowywane są na instalacjach regionalnych lub zastępczych działających w ramach 
Północnego RGOK. Odpady zebrane w sposób selektywny również zagospodarowywane są poza 
terenem gminy. 
 
 
3.3.2. Struktura własności nieruchomości. 
Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych, prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny, 
odnotowuje się stopniowy wzrost zasobów mieszkaniowych na terenie Gminy Dobrodzień 
w ostatnich latach. Według stanu na koniec.2015 r. w gminie istniało: 

- 3 154 mieszkania,  
- 15 133 izby, 
- 289 280 m2 powierzchni użytkowej mieszkań. 

W poniższej tabeli zostały zestawione informacje z zakresu infrastruktury mieszkaniowej na terenie 
gminy Dobrodzień. 
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Tabela 9. Zmiany w zasobach mieszkaniowych Gminy Dobrodzień w latach 2011-2015 

Rok Liczba budynków 
mieszkalnych Liczba mieszkań Liczba izb 

Powierzchnia 
użytkowa 

mieszkań [m2] 
2011 2 257 3 103 14 831 281 161 

2012 2 267 3 114 14 896 282 840 
2013 2 283 3 131 14 996 285 556 
2014 2 292 3 140 15 055 287 082 
2015 2 303 3 154 15 133 289 280 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
 
Tabela 10. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w Gminie Dobrodzień w latach 2011-2015 

Rok 
Przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania 

[m2] 

Przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa mieszkania 
na 1 osobę [m2] 

Przeciętna 
liczba osób 

na 1 
mieszkanie 

Przeciętna 
liczba osób 

na 1 izbę 

2011 90,6 27,8 3,26 0,68 
2012 90,8 28,1 3,23 0,68 
2013 91,2 28,4 3,21 0,67 
2014 91,4 28,6 3,19 0,67 
2015 91,7 28,9 3,17 0,66 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
 
W ostatnich latach w Gminie Dobrodzień sukcesywnie wzrasta przeciętna powierzchnia mieszkań 
w przeliczeniu na 1 mieszkanie i na 1 osobę. Taka tendencja zmian ma odzwierciedlenie 
w stopniowo wzrastającej liczbie mieszkań, ich powierzchni, przy jednoczesnym spadku liczby 
mieszkańców.  

3.3.3. Obiekty dziedzictwa kulturowego.  
Na terenie miasta i gminy Dobrodzień, znajduje się wiele rozmaitych oraz cennych pod względem 
historycznym i kulturowym zabytków: 

 Zabytkowy kościół drewniany p.w. św. Walentego z I połowy 
XVII w.,  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Zabytkowy most z 1610 r., 
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 Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny - wybudowany w 
latach 1851-1854, którego styl nawiązuje do stylu eklektycznego, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ratusz Miejski z 1848 r. – wybudowany w stylu neoklasycystycznym 

w czasach Wiosny Ludów, 
 
 
 

 
 Zabytkowy Park Miejski - od średniowiecza do końca 

XIX w. miejsce dzisiejszego parku zajmował staw  określany 
mianem „zamkowego”, przy nim  pierwotnie zlokalizowany był 
młyn, a w latach 1769-1873 wielki piec oraz towarzyszące mu 
urządzenia hutnicze, w latach 1884 - 1914 staw został 
osuszony, a na jego miejscu założono park; park odnowiono 
w  2003 r., 
 
 

 
 

 Zabytkowy cmentarz ewangelicko - augsburski - 
założony w  połowie XIX w. w pobliżu kościoła 
ewangelickiego wybudowanego w 1848 r.; w1893 r. w 
Dobrodzieniu została utworzona samodzielna parafia 
ewangelicko-augsburska licząca 347 parafian, 

 
 
 
 
 

 Zabytkowy cmentarz żydowski - cmentarz pochodzi z końca XVII w. o czym świadczą 
najstarsze zachowane do dziś macewy; na cmentarzu znajdują się m. in. macewy rodziny 
Stein – krewnych żydowskiej świętej kościoła katolickiego Edyty Stein, 

 
 Zespół pałacowo-parkowy – obecnie ”Park Hotel” - 

pałac wybudowany w latach 1848-1849, w stylu 
neoklasycystycznym (siedziba ówczesnych właścicieli 
Dobrodzienia), 
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 Kryta pływalnia „Delfin” - budynek wybudowano                  
w technologii szkieletu drewnianego w latach 1999-2001, 

 
 
 
 

 Izba Regionalna - otwarta w maju 2004 r., założona 
przez Członków Międzygminnego Towarzystwa 
Regionalnego Dobrodzień-Zębowice; stanowi miejsce, 
w którym gromadzone są dokumenty i przedmioty o wartości 
historycznej. W maju 2017 roku została przekształcona 
w Muzeum Regionalne. 
 

 

 
 Zespół dworsko-parkowy w Bzionkowie - założony w II połowie XIX w., składa się 

z zabudowań dworskich  oraz części porośniętej roślinnością drzewiastą; największym 
walorem przyrodniczo-kulturowym parku jest jego tworzywo dendrologiczne; podstawowy 
zrąb założeń ogrodowych reprezentowany jest przez najstarsze i najokazalsze drzewa; na 
jego obszarze spotkać można okazy dębów czerwonych  oraz choinę kanadyjską. 

 
 Gospodarstwo agroturystyczne ze stadniną koni 

„Tamiza” w Kolejce – miejsce oferujące jazdę konną, 
wyżywienie oraz noclegi, 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Stawy Pluderskie – cenny przyrodniczo i krajobrazowo kompleks stawów  hodowlanych, 
otaczający malownicze bory sosnowe; teren bogaty w wiele chronionych i rzadkich gatunków 
roślin, takich jak: widłak goździsty, mącznica lekarska, kruszyna pospolita oraz porosty- 
tarczownica islandzka i chrobotek leśny; na obszarze występuje również wiele chronionych 
gatunków świata zwierząt m.in.: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna i padalec 
zwyczajny, natomiast w miejscach nasłonecznionych występuje paź królowej, jeden 

z najpiękniejszych i najefektowniej ubarwionych motyli 
krajowych, 
 

 Zalew w dawnej piaskowni – kompleks 
nieczynnych piaskowni w Myślinie na obszarze, których 
spotkać można wiele interesujących gatunków roślin 
i zwierząt, w ich najbliższym otoczeniu występują również 
malownicze wydmy porośnięte borami sosnowymi, 



Strategia rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2017-2025 

33 
 

w których występują  liczne stanowiska widłaka jałowcowatego i goździstego; na 
zarastających brzegach piaskowni bogato występują rośliny objęte ochroną: rosiczka 
okrągłolistna oraz widliczek torfowy; do najbardziej interesujących ptaków lęgowych należy 
zaliczyć: sieweczkę rzeczną, łyskę i świerszczyka; w dolinie rzeki Myśliny, płynącej 
w sąsiedztwie piaskowni proponuje się utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, 

 Kamień upamiętniający pobyt króla Fryderyka Augusta III w Rzędowicach - na kamieniu 
wyryty jest napis FAR (Fridericus Augustus Rex) z koroną i napisem w języku niemieckim 
„Ich niezapomnianemu Królewskiemu Panu urzędnicy leśni Nadleśnictwa Dobrodzień 1932”, 

 Pomnik przyrody w Kocurach – rosnący w Leśnictwie Brzezinki 350 letni dąb szypułkowy                   
(oddział 53 a, między Kocurami a Klekotką), 

 Kaplica św. Sebastiana w Szemrowicach - drewniana kaplica św. Sebastiana z XVIII                          
w., ocalała po pożarze drewnianego kościoła pw. Św. Trójcy w 1965 r.; poddana renowacji 
stoi na placu przy cmentarzu nowo wybudowanego kościoła; przy drodze Szemrowice-
Makowczyce zlokalizowana jest również wybudowana przez mieszkańców w 1946 r.  
kapliczka pw. Matki Boskiej nieustającej pomocy, jako wotum za ocalenie od zniszczenia                  
w czasie wojny, 

 
 Kapliczka z 1880 r. z krzyżem datowanym na 

1913 r. w Bzinicy Starej - krzyż postawiony po śmierci 
woźnicy, który zginął na początku XX w. zabity przez 
spłoszone konie, 
 
 

 

 

 Zabytkowy cmentarz ewangelicko-augsburski w Nowej Bzinicy - założony w połowie XIX 
w.,  na cmentarzu znajdują się ruiny kaplicy z XIX w., 

 
 Kościół p.w. św. Antoniego w Pludrach - kościół filialny 

rzymsko-katolicki, budowla została ukończona w 1932 r. 
 

 

 

 

 

Gmina Dobrodzień posiada opracowany „Gminny Program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 
dla gminy Dobrodzień’’, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/376/2014 Rady Miejskiej z dnia 27 
października 2014 r. W/w program otrzymał pozytywną opinię (znak: ZN.5120.3.2014.EM) 
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu z dnia 09 lipca 2014 roku. 

3.4. Demografia. 
Według danych GUS - liczba mieszkańców w Gminie Dobrodzień na koniec 2015 r. wynosiła 
10 003 osoby, z czego 51,6% stanowiły kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2005-2015 liczba 
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mieszkańców zmalała o 713 osób (ok. 6,65%). Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Dobrodzień 
na koniec 2015 r. wyniosła ok. 61,4 osoby/km2. 
 
Tabela 11. Liczba ludności w gminie Dobrodzień 

M/W Płeć Liczba ludności w roku: 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

M 
m 2 025 1 979 1 934 1 908 1 905 1 836 1 822 1 810 1 792 1 781 1 780 
k 2 186 2 128 2 111 2 098 2 070 2 040 2 018 2 015 2 018 1 992 1 981 

Razem 4 211 4 107 4 045 4 006 3 975 3 876 3 840 3 825 3 810 3 773 3 761 

W 
m 3 202 3 163 3 129 3 101 3 101 3 040 3 051 3 049 3 051 3 064 3 060 
k 3 303 3 307 3 266 3 237 3 219 3 214 3 210 3 191 3 190 3 193 3 182 

Razem 6 505 6 470 6 395 6 338 6 320 6 254 6 261 6 240 6 241 6 257 6 242 

M+W 
m 5227 5142 5063 5009 5006 4876 4873 4859 4843 4845 4840 
k 5489 5435 5377 5335 5289 5254 5228 5206 5208 5185 5163 

Razem 10716 10577 10440 10344 10295 10130 10101 10065 10051 10030 10003 
Objaśnienia: 
M - miasto, W - tereny wiejskie 
m - mężczyźni, k - kobiety 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
 
 
Rysunek 3. Liczba ludności w gminie Dobrodzień 
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Rysunek 4. Odsetek kobiet i mężczyzn na tle ogólnej liczby ludności w gminie Dobrodzień 

 
 
Średni wiek mieszkańców Gminy wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku 
mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej 
Polski. 
 
64,6 % mieszkańców Gminy Dobrodzień jest w wieku produkcyjnym, 16,1 % w wieku 
przedprodukcyjnym, a 19,3 % mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.  
 
Tabela 12. Struktura wiekowa ludności w Gminie Dobrodzień  

Wiek 
Liczba ludności w danym roku 

2012 2013 2014 2015 
m k m k m k m k 

0-4 196 203 199 202 214 203 208 200 
5-9 215 210 207 210 211 215 202 204 

10-14 255 253 257 244 257 221 261 218 
15-19 276 316 252 312 231 305 242 293 
20-24 344 351 352 338 333 325 307 326 
25-29 399 373 374 383 351 373 340 357 
30-34 373 394 380 397 413 389 417 384 
35-39 355 388 353 368 342 365 340 367 
40-44 395 390 389 388 367 397 372 379 
45-49 454 434 432 423 424 414 408 409 
50-54 439 376 448 401 441 400 451 408 
55-59 321 299 345 304 366 326 351 330 
60-64 224 295 243 309 267 311 294 317 
65-69 150 146 157 152 157 172 178 208 
70-74 186 304 163 266 147 216 132 178 
75-79 161 230 163 246 179 270 180 283 
80-84 82 156 93 157 97 163 96 174 
85+ 34 88 36 108 48 120 61 128 

m - mężczyźni, k - kobiety  
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Rysunek 5. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Dobrodzień w 2015 r. 

  
 

Gmina Dobrodzień w 2015 r. miała dodatni przyrost naturalny wynoszący 1, co odpowiadało 
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oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. 

 
Tabela 13. Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w Gminie Dobrodzień  

 Liczba urodzeń i zgonów oraz przyrost naturalny w danym roku 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

U 94 65 82 73 79 77 64 79 88 92 77 
Z 105 84 106 102 87 101 89 75 96 82 76 

PN - 11 - 19 - 24 - 29 - 8 - 24 - 25 4 - 8 10 1 
U - urodzenia, Z - zgony, PN - przyrost naturalny 

Źródło: GUS 
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Rysunek 6. Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w Gminie Dobrodzień 
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lub renty socjalnej. 
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w latach 2005-2015 r. 
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Tabela 14. Udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym w Gminie 
Dobrodzień w latach 2005-2015  

Rok 
Udział bezrobotnych w liczbie 

mieszkańców w wieku produkcyjnym [%] 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2005 3,8 3,2 4,5 
2006 3,6 2,6 4,7 
2007 2,2 1,2 3,3 
2008 2,5 1,8 3,2 
2009 3,8 3,4 4,3 
2010 4,1 3,3 5,0 
2011 4,8 4,3 5,4 
2012 4,7 3,9 5,5 
2013 4,8 4,0 5,7 
2014 3,9 3,1 4,8 
2015 3,5 2,5 4,7 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
 
Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Dobrodzień na  koniec 2015 r. wynosiła 
6,1%, z czego w odniesieniu do kobiet była prawie dwukrotnie wyższa niż w odniesieniu 
do mężczyzn. Odnotowany wynik jest niższy niż stopa bezrobocia w powiecie, województwie 
opolskim oraz w skali ogólnopolskiej. 
 
Tabela 15. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Gminie Dobrodzień w latach 2005-2015 

Płeć 
Stopa bezrobocia rejestrowanego [%] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Mężczyźni 5,9 4,7 2,1 3,3 6,2 6,0 7,8 7,0 7,1 5,5 4,3 
Kobiety 8,2 8,6 5,9 5,6 7,8 9,1 9,7 10,0 10,1 8,4 8,1 
Ogółem 7,0 6,6 4,0 4,4 7,0 7,5 8,7 8,4 8,5 6,9 6,1 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
 
Rysunek 7. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Gminie Dobrodzień 
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Liczba bezrobotnych w Gminie Dobrodzień, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Oleśnie na koniec 2015 r. wynosiła - 227 osób (w tym 144 kobiety). W latach 2005-2007 
odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 114 osób, następnie w latach 2008-2011 nastąpił wzrost 
liczby bezrobotnych o 171 osób, a w latach 2012-2015 ponowny spadek o 91 osób.  
 
Tabela 16. Bezrobocie rejestrowane w Gminie Dobrodzień w latach 2005-2015 

Płeć  
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mężczyźni 115 91 41 63 118 114 148 133 138 106 83 
Kobiety 146 155 106 102 137 160 170 173 179 148 144 
Ogółem 261 246 147 165 255 274 318 306 317 254 227 
Źródło: Opracowane na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie  

 
Rysunek 8. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych z terenu Gminy Dobrodzień 
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osoby w wieku nieprzekraczającym 25 lat - z wyraźną przewagą kobiet. 
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Znaczenie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
- do 25 roku życia - ogółem 86 100 86 80 55 51 
- do 25 roku życia - kobiety 51 63 57 50 35 36 
- powyżej 50 roku życia - ogółem 74 79 81 83 62 62 
- powyżej 50 roku życia - kobiety 30 30 29 29 24 26 
- długotrwale bezrobotni - ogółem 110 114 132 133 122 109 
- długotrwale bezrobotni - kobiety 73 72 80 85 82 81 
- bez kwalifikacji zawodowych - ogółem 56 79 74 59 63 60 
- bez kwalifikacji zawodowych - kobiety 36 43 46 31 39 41 
- niepełnosprawni - ogółem 14 15 8 9 8 17 
- niepełnosprawni - kobiety 6 7 3 3 3 6 
Źródło: Opracowane na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie  

3.5. Gospodarka.  
Gmina Dobrodzień posiada charakter rolniczo-przemysłowy. Z uwagi na występujący na jej 
obszarze znaczny poziom lesistości, jak również średnią jakość gleb, przeważają na jej terenie 
drobne indywidualne gospodarstwa.  

Cechą charakterystyczną miasta jest przeważający przemysł stolarski (działalność produkcyjna                           
i usługowa prowadzona przez ponad 100 zakładów stolarskich).  

Ponadto na obszarze Dobrodzienia funkcjonują  przedsiębiorstwa z kategorii handel i naprawa                   
(w większości przedsiębiorstwa zatrudniające kilka osób). Na jego terenie, zlokalizowane są również 
mniejsze zakłady przemysłowe (produkcja wyrobów, piekarnictwo, rzeźnictwo, produkcja części do 
silników), usługowe (produkcja pieców CO) jak również rzemieślnicze. 

W Gminie Dobrodzień na koniec 2015 r. funkcjonowało 761 zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych (wg GUS). W przeważającej większości podmioty te reprezentują sektor prywatny 
i należą do właścicieli krajowych. Blisko 77% podmiotów gospodarczych to zakłady osób fizycznych. 
Pozostałe podmioty gospodarcze to według ilości: spółki prawa handlowego, stowarzyszenia 
i organizacje społeczne, spółki z udziałem kapitału zagranicznego, fundacje i spółdzielnie.  
W ostatnich latach liczba przedsiębiorstw nieznacznie się zmniejszyła. Wskaźnik przedsiębiorczości 
wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców dla Gminy Dobrodzień wynosi 
764 i jest niższy od wskaźnika dla powiatu oleskiego (846) oraz wskaźnika dla województwa 
opolskiego (1 008). 
 
Tabela 18.  Podział podmiotów gospodarki narodowej stan na 31.12.2015 r. 
w sektorze publicznym: Liczba podmiotów 

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 31 
- państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 

ogółem  26 

- spółki handlowe 0 
 w sektorze prywatnym: 

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 730 
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 583 
- spółki prawa handlowego  48 
- spółki z udziałem kapitału zagranicznego  3 
- spółdzielnie  2 
- fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne  25 

Źródło www.stat.gov.pl, 
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Tabela 19. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2011-2015 

Lp. Rok 
Liczba zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych ogółem 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

1. 2011 752 31 721 
2. 2012 770 33 737 
3. 2013 769 33 736 
4. 2014 756 31 725 
5. 2015 761 31 730 

Źródło: www.stat.gov.pl 
 
W sektorze publicznym w 2015 roku zarejestrowanych było: 31 podmiotów (ok. 4,1 %), natomiast 
w sektorze prywatnym 730 (ok. 95,9 %). 
 
Na terenie Gminy do ewidencji działalności gospodarczej wpisana jest następująca ilość podmiotów 
gospodarczych w podziale na poszczególne sektory: 
 
Tabela 20. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Gminy Dobrodzień 
wg wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w 2015 r. 

Nazwa sekcji wg PKD Ilość podmiotów 
w 2015 roku 

A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 39 
B. Górnictwo i wydobywanie 1 
C. Przetwórstwo przemysłowe 180 
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1 

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 0 

F. Budownictwo 88 
G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 180 

H. Transport, gospodarka magazynowa 39 
I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 27 
J. Informacja i komunikacja 7 
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 17 
L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 20 
M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 31 
N. Działalność  w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 13 
O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 9 

P. Edukacja 28 
Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 28 
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 14 
SiT. Pozostała działalność usługowa 42 

Źródło: www.stat.gov.pl  
 
W Gminie Dobrodzień prowadzona jest działalność gospodarcza praktycznie we wszystkich 
istniejących branżach (wg sekcji PKD). Najwięcej podmiotów gospodarczych (180) prowadzi 
działalność w obszarze sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) i w sekcji G (Handel hurtowy 
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i detaliczny). Znacząca ilość podmiotów gospodarczych (88) prowadzi działalność w sekcji F 
(budownictwo).  
Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” obszar Gminy 
charakteryzuje się korzystną sytuacją społeczną i gospodarczą, dając podstawę do umiarkowanego, 
zrównoważonego rozwoju. 

3.5.1. Sektor rolniczy. 
Liczba gospodarstw rolnych w gminie Dobrodzień wynosi ogółem 1 216, przy czym ponad połowę 
stanowią gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha. Na gospodarstwach rolnych, uprawiane są 
przede wszystkim rośliny zbożowe (stanowiące 42% użytków rolnych), jęczmień (11,4%), pszenica 
(zajmująca 8% zasiewów), żyto (6,3%), ziemniaki (sadzone na ok. 7% gruntów) oraz w małym 
stopniu  buraki.  
Cechą charakteryzującą gminę Dobrodzień jest produkcja zwierzęca, a przede wszystkim chów: 
drobiu, trzody chlewnej, bydła i w mniejszej ilości owiec i koni.  

Ogółem na terenie  Gminy funkcjonuje 477 gospodarstw rolnych. Gospodarstwa o wielkości do 5 ha 
stanowią 41,3 % ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa duże, o powierzchni ponad 15 ha 
stanowią ok. 21 % ogółu gospodarstw. 
 
Tabela 21. Struktura gospodarstw rolnych na terenie Gminy Dobrodzień. 

Lp. Gospodarstwa rolne Liczba 
1. Ogółem: 477 
2. do 1 ha włącznie 10 
3. powyżej 1 ha do mniej niż 5 ha 187 
4. od 5 ha do mniej niż 10 ha 131 
5. od 10 ha do mniej niż 15 ha 49 
6. 15 ha i więcej 100 
Źródło: www.stat.gov.pl (Powszechny Spis Rolny 2010r.) 
 
Strukturę zasiewów na terenie Gminy Dobrodzień wg Powszechnego Spisu Rolnego 2010 
przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 22. Struktura głównych zasiewów w Gminie Dobrodzień. 

Lp. Rodzaj Powierzchnia [ha] 

1. Zboża razem 3 063,57 
2. Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 2 875,45 
3. Mieszanki zbożowe jare 1 232,12 
4. Pszenżyto ozime 497,21 
5. Jęczmień jary 450,39 
6. Pszenica ozima 176,50 
7. Kukurydza na ziarno 147,82 
8. Owies 147,59 
9. Uprawy przemysłowe 123,55 

10. Rzepak i rzepik razem 123,25 
11. Żyto 107,70 
12. Pszenżyto jare 82,43 
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13. Pszenica jara 82,07 
14. Ziemniaki 75,10 
15. Mieszanki zbożowe ozime 57,41 
16. Jęczmień ozimy 42,03 
17. Strączkowe jadalne na ziarno razem 34,58 

Źródło danych: www.stat.gov.pl 2010 (Większość danych z zakresu rolnictwa datowana jest na 2010 r. i pochodzi 
z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Informacje zbierane na bieżąco przez urzędy statystyczne nie obejmują wielu 
zagadnień związanych z sytuacją obszarów wiejskich i nie analizują tak dogłębnie sytuacji rolnictwa, zatem statystyki 
z 2010 r. są w wielu kwestiach najbardziej aktualnymi danymi dostępnymi w momencie sporządzania niniejszego 
dokumentu) 
 
W strukturze zasiewów największy udział posiadają zboża podstawowe i mieszanki zbożowe, 
pszenżyto ozime, jęczmien jary, pszenica ozima oraz kukurydza na ziarno. Pozostałe ze zbóż 
odgrywają uzupełniającą rolę.  
 

3.5.2. Sektor pozarolniczy. 
Na terenie Gminy większość usług zlokalizowana jest w Dobrodzieniu, będącym zarazem ośrodkiem 
administracyjno – usługowym. Miejscowość posiada szeroki wachlarz usług dla ludności, 
koncentruje usługi podstawowe o znaczeniu gminnym (edukacja, ochrona zdrowia, handel 
i gastronomia).  
W działalności usługowej dominują usługi budowlane, instalacyjne, metalowe, transportowe 
i motoryzacyjne. Ponadto: fryzjerstwo, naprawy sprzętu AGD i RTV, rachunkowość.  
Równolegle rozwija się rzemiosło i sfera usług oraz rośnie liczba osób podejmujących prace 
wymagające wyższych kwalifikacji. Procesowi temu sprzyja widoczny wzrost poziomu wykształcenia 
młodszej generacji mieszkańców. 

3.6. Infrastruktura społeczna. 
Działalność kulturalna, rekreacyjna oraz sportowa na terenie gminy Dobrodzień, koordynowana jest 
przez Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, który w swojej strukturze zawiera:  

- Salę Widowiskowo – Kinową,  
- Salę Kameralną – Galeria,  
- Salę plastyczną,  
- Salę Muzyczną,  
- Modelarnię,  
- Bibliotekę Miejską,  
- Salę lustrzaną. 

Dodatkowymi placówkami, znajdującymi się na terenie miasta są: 
- Pływalnia „DELFIN”, przy ul. Solnej 5,  
- Stadion Miejski, przy ul. Piastowskiej. 

Miejscem, w którym gromadzone są dokumenty i przedmioty o wartości historycznej, pochodzące 
z terenu gminy, jest otwarta w maju 2004 r. Izba Regionalna, założona przez Członków 
Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień-Zębowice. 
Turyści odwiedzający gminę Dobrodzień oraz jej okolicę, mają możliwość zatrzymania się w poniżej 
wymienionych miejscach  znajdujących się na terenie gminy. 
Baza noclegowa miasta i gminy Dobrodzień: 
- miasto: 

 PARK HOTEL, ul. Parkowa 5, 
- gmina: 

 HOTEL KORONA, ul. Figla 20, 46-375 Pietraszów (9 miejsc noclegowych;   
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      pokoje 1,2 osobowe z łazienkami, 1 apartament), 
 "Rancho Tamiza", ul. Długa 29, 46-375 Kolejka. 

Restauracje oraz kawiarnie, znajdujące się na terenie miasta i gminy Dobrodzień: 
- miasto: 

 "Zajazd Alex", ul. Piastowska 85, 
 Pizzernia TIBESTI, ul. Lubliniecka 14 
 "Mistella" na ul. Plac Wolności 23, 
 "Murzynek" Restauracja, ul. ks. Gładysza 2, 
 Pizzeria HEXA, ul. Oleskiej 2, 

- gmina: 
 "U Martina" Cafe Bar, ul. Skośna 2 a, 46-375 Pludry, 
 Myśliwska. Restauracja, ul. Leśna 2, 46-375 Pludry 
 HOTEL KORONA, ul. Figla 20, 46-375 Pietraszów, 
 "Relax" S.C. Kręgielnia, ul. Nowa Kolonia 10, 46-380 Myślina. 

3.6.1. Infrastruktura edukacyjna. 
- na terenie miasta: 

o Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Piastowska 49, 46 - 380 Dobrodzień, 
o Publiczne Gimnazjum, ul. Piastowska 17, 46 - 380 Dobrodzień, 
o Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piastowska 64, 46 - 380 Dobrodzień, 
o Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli, mieszczący się przy Placu 

Wolności 1, 46 - 380 Dobrodzień, 
o Zespół placówek edukacyjnych ul. Piastowska 35 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                  

ul. Oleska 7,  których organem prowadzącym jest Powiat Oleski. 
 
- na terenie gminy: 

o Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pludrach: 
- Szkoła Podstawowa, ul. Wyzwolenia 4b, 46-375 Pludry,  

o Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach, 
- Przedszkole Samorządowe, ul. Szkolna 2, 46-375 Pludry, 
- Oddział zamiejscowy przedszkola Bzinica Stara, ul. Karola Miarki 2, 

o Oddział Przedszkolny w Główczycach Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu                     
ul. Dobrodzieńska 1, 46-380 Główczyce, 

o Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 27, Turza, 46-380 Dobrodzień, 
o Zamiejscowe oddziały przedszkolne, ul. Opolska 53, Myślina, 46-380 Dobrodzień, 
o Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 2, Szemrowice, 46-380 Dobrodzień, 
o Oddziały przedszkolne, ul. Wiejska 30, Szemrowice, 46-380 Dobrodzień, 
o Publiczne Gimnazjum, ul. Piastowska 17, 46-380 Dobrodzień,  
o Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piastowska 64, 46-380 Dobrodzień. 

 
W chwili obecnej wszystkie dzieci sześcioletnie objęte są wychowaniem przedszkolnym w ramach 
istniejącej sieci przedszkoli, zespołu szkolno – przedszkolnego i oddziału przedszkolnego przy 
szkole podstawowej. W miarę potrzeb tworzone będą oddziały przedszkolne, w tym sześciolatków,                                                 
przy szkołach podstawowych. Planuje się również doposażenie istniejących świetlic szkolnych oraz 
tworzenie nowych - przy szkołach podstawowych, tam gdzie będą wymagały tego warunki i ilość 
dojeżdżających dzieci. 
 
Liczebność uczniów w oddziałach poszczególnych placówek jest zróżnicowana. Wynika to 
z uwarunkowań demograficznych, lokalizacji placówek w terenie.  
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Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu terytorialnego. 
Środki te pochodzą z subwencji oświatowej, dotacji, środków własnych gminy i innych.  
Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym 
elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale 
subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin wiejskich i poszczególnych placówek oświatowych co 
powoduje niedoszacowanie zadań. 
W najbliższych latach kwota subwencji będzie malała, bowiem nadal spada liczba urodzeń,                  
a co za tym idzie, maleje na terenie gminy liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki.  

Dodatkowe czynniki niezależne od JST takie jak m.in.: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania 
zdrowia, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, koszty nauczania indywidualnego oraz 
innych form zajęć dodatkowych, konieczność udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej powodują konieczność angażowania znaczących środków. 

Tabela 23. Ilość dzieci i młodzieży według grup edukacyjnych 

Rok 0-2 lata 3-6 lat 7-12 lat 13-15 lat 

2015 253 322 517 311 
 
Tabela 24. Infrastruktura edukacyjna 

Nazwa placówki 2013 2014 2015 
ŻŁOBKI 

Żłobki i kluby dziecięce - 1 1 
Dzieci przebywające w 
żłobkach i klubach 
dziecięcych 

- 12 10 

 2013/14 2014/15 2015/16 
PRZEDSZKOLA 

Placówki wychowania 
przedszkolnego 7 7 7 

w tym przedszkola 4 4 4 
Miejsca w przedszkolach 235 248 228 
Dzieci w placówkach 
wychowania 
przedszkolnego 

305 272 253 

w tym w przedszkolach 215 195 182 
SZKOŁY PODSTAWOWE 

Szkoły podstawowe 8 8 8 
Uczniowie szkół 
podstawowych 546 582 609 

GIMNAZJA 
Gimnazja 2 2 1 
Uczniowie szkół 
gimnazjalnych 310 275 264 

LICZBA UCZNIÓW PRZYPADAJĄCYCH NA 1 ODDZIAŁ 
W szkole podstawowej 13 13 13 
W gimnazjum 22 20 19 
Źródło: WWW.opole.stat.gov.pl 
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowanie popiera funkcjonowanie małych szkół 
jednocześnie, pomimo wcześniejszych deklaracji, nie planuje zwiększać subwencji na szkoły 
podstawowe liczące poniżej 60 uczniów, chociaż wiadomo, że utrzymanie szkoły z tak małą liczbą 
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uczniów generuje wysokie koszty i nie wszystkie gminy stać, by je finansować ze środków 
własnych. 
Korzystniej w sensie ekonomicznym przedstawia się  sytuacja  gimnazjów. Placówki te tworzone 
były od podstaw przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji demograficznej, infrastruktury, warunków 
technicznych oraz lokalowych przeznaczanych na ten cel obiektów. 
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3–6 lat (w uzasadnionych przypadkach od 2,5 
roku życia). Sieć publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
stwarza możliwość korzystania z usług przedszkolnych i odpowiada zapotrzebowaniu rodziców na 
tę formę usługi. Gmina Dobrodzień zapewnia prawie wszystkim chętnym dzieciom z terenu gminy 
dostęp do publicznych przedszkoli. 
Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3 nakłada na gminy obowiązek 
wydzielenia dodatkowych środków na różne formy opieki dla tej grupy dzieci. 
 
W wyniku zmian edukacji narodowej zostały zmienione zasady funkcjonowania szkół polegające na 
stopniowym wygaszaniu gimnazjów, likwidacji szkół podstawowych 6-letnich i powstawaniu 8-letniej 
szkoły podstawowej. Zmiany zaczynają się w roku szkolnym 2017/2018, a zakończą w roku 
szkolnym 2022/2023. 
 
Tabela 25. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień 
 

Nazwa i adres siedziby szkoły  Zakres prowadzonych 
zajęć 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu  
- ul. Piastowska 49  
- ul. Piastowska 17 
- oddział Główczyce 

 
- klasy I-VI 
- klasy VII-VIII 
- klasy I-VIII 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach  Klasy I-VIII 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pludrach  Klasy I-VIII 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy Klasy I-VIII 
 
Na obszarze gminy Dobrodzień działa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu, przy 
pl. Wolności 24, posiadająca swoje filie w Szemrowicach, Pludrach oraz Myślinie. 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią oferuje wypożyczanie książek, jak również 
organizacje szereg imprez w ciągu roku szkolnego i w okresie wakacji. Organizowane są również 
spotkania młodzieży szkolnej z pisarzami i poetami oraz liczne wystawy. 
W roku 2017 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu obchodzić będzie jubileusz 70-
lecia. Łączny księgozbiór placówki obejmuje blisko 50 tysiące woluminów, a liczba czytelników 
przekracza 1 500 osób. Wszystkie placówki posiadają komputery z dostępem do sieci Internet oraz 
małe czytelnie internetowe dla użytkowników bibliotek. 
W ramach swojej działalności statutowej Biblioteka uczestniczy w wielu programach. W Bibliotece 
odbywają się spotkania autorskie, prowadzone są lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkoli 
i uczniów ze szkół. Biblioteka jest także organizatorem licznych konkursów, pogadanek oraz 
wieczorów bajek. 
 
Baza techniczna, wyposażenie oraz warunki do nauki na terenie w szkołach i przedszkolach gminy 
Dobrodzień ocenia się jako dobre.  
Ważnym zadaniem strategicznym dla gminy jest stałe podnoszenie poziomu wychowania i edukacji 
szkolnej dzieci i młodzieży z podkreśleniem nauki języków obcych. Poniesione nakłady finansowe 
zaowocują podniesieniem wiedzy i wykształcenia naszej młodzieży, co pozwoli im na lepszy start 
w osiągnięciu wysokich kwalifikacji zawodowych. 
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3.6.2. Infrastruktura kulturalna, sportowa, rekreacyjna.  
 
Miasto i Gmina Dobrodzień może pochwalić się również bogatym życiem kulturowym, albowiem na 
ich terenie, organizowanych jest w ciągu roku wiele interesujących imprez środowiskowych, m.in.: 

 imprezy organizowane na terenie miasta: 
- Koncert z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
- Bieg długodystansowy i marsz Nordic Walking „Policz się z cukrzycą”, 
- Liga koszykówki seniorów, 
- Turniej zakładów pracy w piłce nożnej halowej o Puchar Stowarzyszenia „Dobrodzień 

Potrzebującym”, 
- Międzygminny Konkurs Matematyczny „Laur Marii”, 
- Dobrodzieńskie Święto Poezji, 
- Eliminacje Miejskie Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych i  Gimnazjum, 
- Dobrodzieńska Liga Koszykówki, 
- Majowy Turniej Siatkówki, 
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej, 
- Bieg Majowy, 
- Zawody Wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, 
- Dzień Strażaka. Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Burmistrza Dobrodzienia, 
- Dobrodzieńska Liga Koszykówki, 
- Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości  Narodowych i Etnicznych „ Źródło”, 
- Dobrodzieńska Liga Koszykówki, 
- Mecz pokazowy koszykówki „Północ-Południe” Dobrodzienia, 
- Turniej zakładów pracy w piłce nożnej 6-osobowej o Puchar Stowarzyszenia „Dobrodzień 

Potrzebującym”, 
- „Tańczące przedszkolaki”, 
- Wakacyjna Liga Piłkarskich „6-tek”, 
- Dni Dobrodzienia, 
-  „Dobrodzieńska Dycha”- bieg długodystansowy, 
- Dożynki Gminne, 
- Zawody  Wędkarskie, Zawody Modeli Pływających oraz Regaty Żaglówek „Pożegnanie 

Lata”, 
- Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Dobrodzienia, 
- Festiwal Muzyki Rockowej  „PRO-ROCK”, 
- Marsz Nordic Walking o „Srebrny Sygnet z Orłem w Koronie”, 
- Bieg Długodystansowy o „Srebrny Sygnet z Orłem w Koronie”, 
- Uroczysty koncert z okazji Odzyskania Niepodległości, 
- Otwarte Mistrzostwa Dobrodzienia w Tenisa Stołowego w kategorii kadetów, juniorów, 

seniorów, weteranów, 
- Gwiazdkowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Stowarzyszenia „Dobrodzień 

Potrzebującym”,  
- Turniej Brydża Sportowego Parami o Puchar Śnieżnego Płatka, 
- Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego. 

 
 imprezy organizowane na terenie gminy: 

- Kocury: Wieczór Kolędowy, Spotkania z okazji Dnia Kobiet, Majówka, Ognisko 
integracyjne, 

- Szemrowice: Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic, 
Autosacrum, 

- Pludry: Święto Miejscowości Pludry, Pieczenie Ziemniaka, Święto św. Marcina Pludry, 
- Główczyce: Zlot Pojazdów Pożarniczych, 
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- Rzędowice: Festyn Wiejski „Wszystko Swojskie”. 

W dniu 29 marca 2004 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/125/04, odnośnie przyznawania 
odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska, zamieszkałym na terenie gminy, przez co najmniej 5 lat, 
którzy z  racji swojej działalności przyczyniają się do rozwoju gminy i dają przykład zasługujący na 
propagowanie i naśladowanie w dziedzinie: kultury, sportu, przedsiębiorczości i samorządności. 
Odznaka przyznawana jest również osobom za całokształt swojej działalności w rozwoju 
społeczności lokalnej. Odznaczenie utworzono z uwagi na rocznicę 630 lat uzyskania praw 
miejskich przez miasto Dobrodzień.  

Na terenie miasta i gminy Dobrodzień, działają m.in.: 
 podmioty 
- Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, z siedzibą - Plac Wolności 24, 
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą - Plac Wolności 1, 
- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna, z siedzibą - Plac Wolności 24, 
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mieszczący się przy ul. Piastowskiej 25, 
 OSP: 
- Ochotnicza Straż Pożarna Dobrodzień , 
- Ochotnicza Straż Pożarna Szemrowice 
- Ochotnicza Straż Pożarna Główczyce, 
- Ochotnicza Straż Pożarna Bzinica Stara, 
- Ochotnicza Straż Pożarna Klekotna, 
- Ochotnicza Straż Pożarna Malichów-Kocury, 
- Ochotnicza Straż Pożarna Rzędowice, 
- Ochotnicza Straż Pożarna Pludry. 
 stowarzyszenia: 
- Stowarzyszenie „Dobrodzień Potrzebującym” Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, Plac 

Wolności 24, 46-380 Dobrodzień, 
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice, ul. Strażacka 1, 46-380 Szemrowice 
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” Kocury, ul. Oleska 1, 

46-380 Kocury, 
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej, ul. Kwiatowa 5, 46-380 Rzędowice, 
- Stowarzyszenie Rozwoju wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka, ul. K. Miarki 3,    

46-380 Bzinica Stara, 
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów, ul. Małorolna 16, 46-380 Pludry, 
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, ul. Chłopska 8, 46-380 Malichów 
- Stowarzyszenie Rozwoju wsi (Główczyce, Gosławice, Zwóz), ul. Dobrodzieńska 1, 46-380 

Główczyce, 
- Stowarzyszenie promocji pływania VEGA, Plac Wolności 24, 46-380 Dobrodzień. 
 towarzystwa, związki:

- Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice, Plac Wolności 1, 46-380  
Dobrodzień 

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dobrodzień, ul. Oleska 7, 46-380 Dobrodzień, 
- Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców, Plac Wolności 7, 46-380 Dobrodzień 
- Międzyszkolne Koło Krajoznawczo –Turystyczne Polskiego Towarzystwa Schronisk 

Młodzieżowych, ul. Piastowska 17, 46-380 Dobrodzień 
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Lubliniecka 17, 46-380 Dobrodzień, 
- Polski Związek Wędkarski Koło Dobrodzień, Plac Wolności 8/10, 46-380 Dobrodzień 
 kluby sportowe: 
- Klub Sportowy „START” Dobrodzień - Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, Plac 
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Wolności 24, 
 sekcje sportowe: 
- sekcja piłki nożnej: powstała 1 września 1958 r. (KS START) 
- sekcja koszykówki: powstała w 1990 r. (KS START). 
- szkółka piłkarska „AS” oddział Dobrodzień - powstała na początku listopada 2007 r.     

(Stowarzyszenie „Dobrodzień Potrzebującym” Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, 
Plac Wolności 24, 46-380 Dobrodzień) 

- Mirofussball Schule (Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców, Plac Wolności 7,                  
46-380 Dobrodzień) 

 Okolice gminy Dobrodzień to przede wszystkim tereny rekreacyjne z dużymi obszarami 
leśnymi i pięknymi krajobrazami. Kompleksy leśne zajmują niemal połowę powierzchni 
gminy, co  przyczynia się do jej niesamowitych walorów przyrodniczych. Dobrodzieńskie 
wody oraz lasy, stanowią nie tylko atrakcję turystyczną, ale również miejsce gdzie spotykane 
są rośliny chronione, z kolei rzeki, potoki oraz stawy to środowisko rzadkich ptaków. 
Pagórkowate tereny, leśne dukty, śródleśne stawy, oraz rzeczki są naturalnym potencjałem 
takich miejscowości jak: Myślina, Pludry, Liszczok, Kolejka, Pietraszów-Piła, Kopina, dający 
możliwości rozwoju różnych form wypoczynku, rekreacji i realizowania hobby.  

 Gmina Dobrodzień stanowi również cenny pod względem krajobrazowym obszar, ze 
względu na położenie jej na łagodnych wzniesieniach, a dodatkowo w dorzeczu Małej Panwi. 
Teren uzupełniają niewielkie, ale głębokie doliny rzek: Myśliny, Bziniczki, Smoliny.  

 Niezbyt zwarta zabudowa wsi oraz położenie jej na obrzeżach lasów, stwarza dla 
usytuowanych w tych miejscach gospodarstw rolnych o małym areale - możliwości rozwoju 
agroturystyki w różnych jej formach.  

 Na terenie miasta występują także miejsca, gdzie można pospacerować i odpocząć, a jest to 
mianowicie założony w latach 1884 – 1914, a później odnowiony w 2003 r. zabytkowy Park 
Miejski oraz zespół pałacowo-parkowy – obecnie ”Park Hotel”, wybudowany  w latach 1848-
1849, w stylu neoklasycystycznym. 

 Miasto Dobrodzień słynie przede wszystkim z produkcji pięknych i solidnych mebli, które 
znane są daleko poza granicami województwa opolskiego. 

 Gmina Dobrodzień posiada wytyczone i oznakowane ścieżki rowerowe, zachęcające do 
uprawiania czynnych form turystyki, jak również stwarzające możliwość poznawania walorów 
przyrodniczo- historycznych doliny Małej Panwi. W granicach gminy znajdują się 4 trasy 
rowerowe o łącznej długości 28,9 km, przebiegające od miejscowości: Kolonowskie przez 
Kolejkę (w miejscowości znajduje się gospodarstwo agroturystyczne ze stadniną koni), 
a także Bzinicę (powstałe zabudowania folwarczne, kaplica) Bąki, Dobrodzień, Ligotę 
Dobrodzieńską, Myślinę (zalew w dawnej piaskowni) do Staniszcz Małych. 

 
3.6.3. Infrastruktura zdrowotna i opieka społeczna. 
 
Na terenie Gminy Dobrodzień znajdują się w Dobrodzieniu: 
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” a w nim poradnie: internistyczna i rodzinna, 
pediatryczna, pielęgniarka i położna środowiskowa 
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GAMED” a w nim poradnie: internistyczna i rodzinna, 
pediatryczna, pielęgniarka i położna środowiskowa. 
- Zakład Opiekuńczo Leczniczy im. Królowej Karoli. Zakład udziela całodobowych świadczeń 
zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających 
hospitalizacji oraz zapewnia im środki farmakologiczne i materiały medyczne, pomieszczenie 
i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia a także opiekę w czasie organizowanych zajęć 
kulturalno – rekreacyjnych. 
Liczbę porad w podstawowej opiece zdrowotnej ogółem na terenie Gminy Dobrodzień przedstawia 
tabela poniżej: 
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Tabela 26. Podstawowa opieka zdrowotna – porady ogółem w Gminie Dobrodzień. 

Porady ogółem 
2012 2013 2014 2015 

27 403  38 508  37 051  39 667 
Źródło: wg GUS, Bank Danych Lokalnych 
 
Wg przytoczonych danych na przestrzeni ostatnich 4 lat liczba porad uległa zwiększeniu. 
 
W Oleśnie znajduje się Szpital Powiatowy zapewniający stały dostęp do opieki medycznej w pełnym 
zakresie świadczonych usług, również dla mieszkańców Gminy Dobrodzień.  
Na terenie gminy prowadzone są prywatne praktyki lekarskie m.in.: stomatologiczne, pediatryczne, 
internistyczne, ginekologiczne i okulistyczne. W Dobrodzieniu znajdują się cztery apteki. 
 
Tabela 27. Ilość osób przypadająca na jedną aptekę ogólnodostępną w Gminie Dobrodzień. 

Porady ogółem 

2012 2013 2014 2015 

3 apteki 4 apteki 

3 355 2 513  2 508  2 501 
Źródło: wg GUS, Bank Danych Lokalnych 
 
3.6.4. Związki wyznaniowe 
 
Na terenie Gminy Dobrodzień znajdują się cztery parafie rzymsko-katolickie: 
1. Parafia Rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu – Pierwsza wzmianka o kościele 

i parafii pochodzi z 1311 r. W 1447 r. poświadczone w rejestrze świętopietrza w dekanacie 
oleskim. Wpływy husyckie w XV w. i protestanckie w okresie Reformacji pozostawiły swój ślad, 
a w czasach nowożytnych zamieszkała miasto dość znaczna liczba ludności żydowskiej, która 
miała swoją synagogę i cmentarz. Obecny kościół wybudowano w latach 1851-54. Z par. 
usamodzielniły się: Szemrowice, Myślina, par. NMP W Dobrodzieniu i Gwoździany. Na 
cmentarzu znajduje się drewniany kościół św. Walentego z XVII w. W Rzędowicach - kaplica MB 
Różańcowej. 

2. Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP w Dobrodzieniu. Kościół budowano w latach 1847-
1851, w stylu romańskim, za ówczesnego pastora Karola Ludwika Appenrotha. Cennych 
zabytków nie posiada. Parafiaa powstała w 1947 r. Obejmuje zachodnią część miasta 
Dobrodzień z wioskami: Błachów, Ligota Dobrodzieńska i część Makowczyc z terytorium obecnej 
parafii św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu.. 

3. Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa Robotnika w Myślinie. Parafia erygowana 4 XII 1945 r. 
z miejscowości: Myślina, Turza, część Makowczyc, Błachów, Dąbrowica, z par. Staniszcze 
Wielkie i Dobrodzień. Kościół budowany w roku 1938 r. jako tzw. Dom Młodzieży, ks. Józef 
Kawalla przebudował go w roku 1945 na kościół, dobudowując wieżę, prezbiterium, zakrystię 
i salkę dla ministrantów. 

4. Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Szemrowicach.  Parafia została erygowana w 1925 r. 
Przedtem duszpasterstwo prowadzili księża par. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu. Obecny 
kościół został zbudowany przez parafian w latach 1967-1972 pod kierunkiem proboszcza ks. 
Zbigniewa Donarskiego. Konsekrowany przez ks. bpa Fr. Jopa w dniu 8 X 1972 r. Stanął na 
miejscu spalonego kościółka modrzewiowego z XVI wieku. Zabytkowy kościółek uległ spaleniu 
25 V 1965 r. Na terenie parafii znajduje się kaplica MB Nieustającej Pomocy wybudowana 
w 1946 r. jako wypełnienie ślubowania złożonego przez parafian w czasie II wojny światowej 
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"postawimy kaplicę ku czci MB Nieustającej Pomocy, jeśli domy nasze nie zostaną zniszczone 
wskutek działań wojennych". 

 
3.6.5. Bezpieczeństwo. 
Administracja publiczna staje się, w coraz większym stopniu, jednym z kluczowych czynników 
kształtujących warunki dla szeroko pojmowanego rozwoju. Sprawność i skuteczność jej działania 
wprost przekładają się, na jakość życia obywateli, możliwości rozwijania przez nich gospodarczej 
i społecznej aktywności oraz poziom ich zaufania do władzy publicznej. 
Nad bezpieczeństwem publicznym czuwają: Komisariat Policji w Dobrodzieniu, który terytorialnie 
obsługuje teren całej gminy Dobrodzień. 
Szybkie zmiany cywilizacyjne generują różnego rodzaju zagrożenia dla środowiska, w tym dla 
ludności i mienia. Ich charakter, skala zjawiska oraz skutki wskazują na konieczność doskonalenia 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym jego największego filaru - Państwowej Straży 
Pożarnej. W Gminie Dobrodzień znajdują się osiem oddziałów Ochotniczej Straży Pożarnej:  
Dobrodzień, Bzinica Stara, Główczyce, Klekotna, Malichów-Kocury, Pludry, Rzędowice oraz 
Szemrowice. 
Ponadto w Dobrodzieniu działa Gminny Zespół  Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem jest 
m. in. monitorowanie zagrożeń i występujących klęsk żywiołowych, prognozowanie rozwoju sytuacji, 
a także podjęcie koordynacji działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych prowadzonych przez 
jednostki organizacyjne zaangażowane w reagowanie kryzysowe na obszarze gminy oraz 
informowanie mieszkańców o zasadach postępowania w razie sytuacji kryzysowej.  

4. Identyfikacja najważniejszych problemów występujących na 
terenie gminy. 
4.1. Identyfikacja problemów w sferze gospodarki:  
- niewystarczająca promocja podmiotów gospodarczych z terenu gminy, 
- niewykorzystanie w pełni terenów po byłych zakładach produkcyjnych, 

4.2. Identyfikacja problemów w sferze infrastruktury technicznej:  
- niezadawalający stan dróg gminnych i powiatowych,  
- brak chodników przy drogach o dużym natężeniu ruchu,  
- przestarzały system kanalizacji i wodociągów, 
- brak w pełni zgazyfikowania miasta,  
- wdrażanie systemów e-urząd, 
- brak powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu w miejscach publicznych, 

w okolicach atrakcji turystycznych. 

4.3. Identyfikacja problemów w sferze sytuacji społecznej:  
- niski przyrost naturalny,  
- zwiększający się udział ludności w wieku poprodukcyjnym z jednoczesnym spadkiem osób 

w wieku produkcyjnym, 
- potrzeba rewitalizacji terenów miejskich, 
- powtarzające się akty wandalizmu w miejscach publicznych,  
- niskie poczucie wspólnoty wśród mieszkańców,  
- mała liczba publicznych punktów dostępu do Internetu,  
- brak wystarczającej ilości mieszkań komunalnych oraz socjalnych, 
- konieczność przeprowadzania remontów ww. mieszkań. 
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4.4. Identyfikacja problemów w sferze środowiska przyrodniczego: 
- wpływ niskiej emisji na zanieczyszczenie powietrza – głównie w okresie sezonu grzewczego, 
- zanieczyszczenie wód powierzchniowych spływami powierzchniowymi, 
- słabo rozwinięty system ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, 
- uszkodzenia części powierzchni leśnych. 

5. Analiza SWOT. 
Przydatnym narzędziem badania ogólnej sytuacji gminy jest analiza SWOT. Jest to jednocześnie 
kompleksowa metoda planowania strategicznego, pozwalająca odpowiedzieć na pytanie: „gdzie 
jesteśmy”. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter słów angielskich: strenghts (mocne strony gminy), 
weaknesses (słabe strony gminy), opportunities (szanse występujące w otoczeniu), threats 
(zagrożenia występujące w otoczeniu). Analiza SWOT stała się nieodłącznym elementem procedur 
zarządzania strategicznego w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego oraz w różnych 
skalach przestrzennych. Najczęściej stosowana jest, jako synteza diagnozy wewnętrznych                       
i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju jednostek terytorialnych. 
Gmina nie jest samoistnym tworem, lecz funkcjonuje w określonym otoczeniu, które tworzą inne 
jednostki samorządowe, administracja rządowa i służby administracji specjalnych oraz ich 
wzajemne powiązania o charakterze organizacyjnym, społecznym, ekonomicznym, czy 
środowiskowym. Uwarunkowania zewnętrzne, które pozostają niezależne od decyzji władz 
lokalnych, w istotny sposób determinują rozwój danej społeczności, a wpływ ten może być 
pozytywny bądź negatywny. Władze gminy mogą jedynie monitorować zmiany, które zachodzą w jej 
otoczeniu, co pozwala na identyfikację istniejących, a także przyszłych szans i zagrożeń rozwoju 
i zminimalizuje wpływ ewentualnych, negatywnych skutków. Znajomość uwarunkowań gminy 
pozwala na podjęcie działań sprzyjających rozwojowi potencjału lokalnego i wykorzystaniu 
nadarzających się okazji.  
Celem analizy SWOT jest określenie i analiza czynników pod kątem pozytywnego i negatywnego 
wpływu na rozwój Gminy. Pozwala to wyodrębnić następujące grupy czynników, zjawisk i procesów: 

- szanse – pozytywne zewnętrzne (zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio 
wykorzystane staną się impulsem do rozwoju),  
- zagrożenia – negatywne zewnętrzne (wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy, 
jako bariery, utrudnienia dla rozwoju),  
- mocne strony – pozytywne wewnętrzne (atuty, walory gminy, które w sposób pozytywny 
wyróżniają ją w otoczeniu; gmina sama wpływa na te zjawiska),  
- słabe strony – negatywne wewnętrzne ( zjawiska ograniczające możliwości rozwoju gminy, 
na które ona sama ma wpływ. Są one konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecznych 
kwalifikacji).  

Tabela 28. Analiza SWOT. 

Mocne strony Słabe strony 

 specjalizacja gospodarcza związana z 
przemysłem stolarskim, 

 dogodne położenie komunikacyjne,  
 centralna lokalizacja miasta w obrębie gminy, 
 posiadanie obwodnicy miasta, 
 szeroka oferta programowa instytucji kultury, 
 rozwinięta infrastruktura sportowa, 
 doświadczenie w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych, 

 niezadowalający stan dróg gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy, 

 brak chodników przy drogach o dużym natężeniu 
ruchu, 

 zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, 
 stan budynków mieszkalnych wybudowanych 

przed 1945 rokiem, 
 stan techniczny małej architektury oraz 

wyposażenia przestrzeni publicznych, 
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 sprawność działania ośrodka pomocy 
społecznej, 

 opracowane plany zagospodarowania 
przestrzennego, 

 potencjał dla rozwoju odnawialnych źródeł 
energii, 

 wysokie walory przyrodnicze gminy, 
 stosunkowo dobrze rozbudowana infrastruktura 

opieki zdrowotnej, społecznej i bezpieczeństwa 
publicznego, 

 wysoki poziom oświaty i jej infrastruktury, 
 zapewniona opieka dla dzieci w przedszkolach, 
 rozwinięta infrastruktura sportowa, 
 racjonalne wykorzystywanie obiektów sportowo 

– rekreacyjnych i kulturalnych  
 wdrożony system gospodarki odpadami, 
 dobry kontakt i współpraca pomiędzy 

mieszkańcami  i władzami gminy, 
 duże zaangażowanie władz gminy, 
 rzetelna obsługa klientów Urzędu Gminy w 

Dobrodzieniu, 
 oczyszczalnia ścieków posiadająca rezerwę, 

 

 wyposażenie gminy w gaz przewodowy, 
 brak scentralizowanego systemu ciepłowniczego, 
 niewystarczająca liczba mieszkań komunalnych i 

socjalnych oraz miejsc w domach opieki dla osób 
starszych, 

 brak rozwiązania problemu gospodarki wodno-
ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej,  

 rozdrobnienie struktury przedsiębiorstw pod 
względem ich wielkości (duży udział 
mikroprzedsiębiorstw), 

 występujące bezrobocie, 
 mała aktywność mieszkańców w życiu 

publicznym, 
 małe zaangażowanie mieszkańców w działalność 

trzeciego sektora, 
 pogarszający się stan techniczny zabytków i 

obiektów gminnych, 
 

Szanse Zagrożenia 

 aktywność organizacji pozarządowych,  
 rozwój  funkcji związanych z otoczeniem 

rolnictwa, w tym szczególnie przetwórstwa rolno- 
spożywczego, ekoturystyki i agroturystyki, 

 rozwój sektora usług, 
 rozwój lokalnej przedsiębiorczości, 
 zasoby siły roboczej i pracowitość mieszkańców, 
 rozwój ścieżek i tras pieszych, rowerowych, 

edukacyjnych, 
 polityka regionalna zorientowana na procesy 

demograficzne – Program Specjalnej Strefy 
Demograficznej, 

 wzrost zainteresowania renowacją obiektów 
zabytkowych przez inwestorów prywatnych, 

 zapotrzebowanie na rozwój obiektów 
infrastruktury sportowej, 

 upowszechnianie się zdrowego stylu życia, 
 przynależność gminy do szeregu związków i 

organizacji regionalnych i ponadregionalnych, 
 możliwość podłączenia budynków d kotłowni 

PEC, 
 studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego z określeniem 
przeznaczenia terenów pod inwestycje,  

 obecność inwestorów zewnętrznych, 
 

 spadek liczby ludności, 
 problemy natury rodzinno-społecznej wynikające 

z migracji, 
 niewystarczające środki finansowe na renowację 

starych budynków i zabytków, 
 niekorzystne zmiany w strukturze wiekowej 

mieszkańców, starzenie się społeczeństwa 
gminy, 

 negatywne konsekwencje związane z emigracją 
mieszkańców – ujemne saldo migracji, 

 wzrost liczby osób korzystających z pomocy 
społecznej, 

 niewystarczająca jakość ścieżek i tras pieszych, 
rowerowych, edukacyjnych, 

 emigracja młodych, wykształconych osób z 
terenu gminy, 

 występujące bezrobocie, 
 pogorszenie kondycji finansów publicznych, 
 rozwarstwienie materialne społeczeństwa, 
 spalanie w gospodarstwach domowych paliw 

niskiej jakości i odpadów, 
 duża ilość rozproszonych źródeł niskiej emisji, 
 zbyt mała ilość środków finansowych i możliwości 

finansowania wdrożenia gospodarki 
niskoemisyjnej (w tym na wymianę palenisk na 
ekologiczne i wsparcie działań 
termomodernizacyjnych budynków), 

 przestarzała sieć wodociągowa i kanalizacyjna 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie aktualnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych 
i przyrodniczych oraz danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. 
 
Dokładne uświadomienie sobie mocnych i słabych stron gminy, szans i zagrożeń rozwojowych 
decyduje o obraniu właściwego kierunku rozwoju społeczno – gospodarczego.  
Biorąc pod uwagę potrzeby społeczne, rozwój lokalnej gospodarki i kierunki przekształceń 
strukturalnych działania powinny zmierzać do:  

- skutecznego rozwiązywania problemów o charakterze społecznym, w celu poprawy jakości 
życia mieszkańców oraz zatrzymania procesu odpływu młodych ludzi z terenu gminy. Będzie 
to możliwe poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków zatrudnienia oraz warunków 
bytowych takich jak: tereny budowlane, dobra dostępność i wysoka jakość placówek 
oświatowych, placówek służby zdrowia, bazy sportowej i rekreacyjnej. Duże znaczenie ma 
także nacisk na rozwój społeczeństwa informacyjnego (np. umożliwienie mieszkańcom 
dostępu do internetu), co w przyszłości będzie miało wpływ na likwidację barier i ograniczeń 
rozwojowych,  

- aktywizacji terenów przewidzianych pod działalność inwestycyjną, co pozwoli na tworzenie 
nowych miejsc pracy, zwiększanie aktywności gospodarczej, a tym samym dochodów 
ludności.  

 
Wykorzystując atuty i mocne strony gmina ma szanse w niedalekiej przyszłości na wzmocnienie 
swojej pozycji gospodarczej na mapie regionu.  

6. Misja oraz cele strategii. 

W strategii wyróżnia się następującą hierarchię celów: 
 misja strategii stanowi cel nadrzędny, do którego dąży gmina planując działania rozwojowe; 
 priorytety, wskazujące najważniejsze obszary, w których konieczne jest wsparcie w celu 

przyśpieszenia rozwoju gminy; 
 cele strategiczne, wskazujące cele strategiczne w ramach każdego z obszarów gminy; 
 cele operacyjne, które uszczegółowiają cele strategiczne i zawierają propozycje kierunków 

działań. 
Konsekwentne dążenie do osiągania celów operacyjnych i strategicznych będzie przybliżało gminę 
do wyznaczonej misji. 
 

6.1. Misja strategii.  
Podkreślono w niej najistotniejsze cele rozwojowe gminy, których realizacja zapewni zrównoważony 
rozwój Gminy Dobrodzień w nowych realiach społeczno- gospodarczych kraju: 

„Gmina Dobrodzień kultywuje tradycje „miasta stolarzy”, która może zaoferować pracę 
mieszkańcom i podnieść potencjał ekonomiczny, w dobrze rozwiniętej przestrzeni 

infrastruktury technicznej i rekreacyjnej” 
 
Aby móc racjonalnie kształtować rozwój Gminy Dobrodzień, jako pierwsze należy opracować 
katalog celów rozwojowych. Będzie się on składał z:  

- priorytetów strategicznych: określają one najistotniejsze pola działania gminy i wytyczają 
kierunki prac na kolejne lata,  
- celów strategicznych: wskazują główne cele strategiczne w ramach każdego z priorytetów,  
- celów operacyjnych: są one szczegółowym ujęciem wskazanych celów strategicznych. 
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Rysunek 9. Wyznaczone cele strategiczne dla Gminy Dobrodzień 
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Priorytet I. Poprawa standardu życia mieszkańców. 
W Gminie Dobrodzień rynek pracy opiera się głównie na lokalnych podmiotach gospodarczych, 
usługach oraz rolnictwie indywidualnym. Duża liczba mieszkańców znajduje zatrudnienie w lokalnym 
przemyśle meblarskim w Dobrodzieniu i okolicach. Część mieszkańców pracuje w mniejszych 
przedsiębiorstwach i zakładach, zwłaszcza usługowych, głównie w handlu i budownictwie. Pozostała 
część mieszkańców we własnych gospodarstwach rolnych. Ponadto znaczna grupa osób 
zameldowanych na terenie Gminy pracuje za granicą. Możliwości i warunki zamieszkania w gminie 
jednoznacznie determinują jej rozwój. Z jednej strony budują tożsamość mieszkańców, z drugiej 
gwarantują udziały w podatkach osób, które osiedlają się na terenie gminy na stałe. Wciąż istnieje 
niewykorzystany potencjał tworzenia oferty mieszkaniowej.  
 
Cel strategiczny 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, opiekuńczych i zdrowotnych. 
Na obecnym etapie rozwoju kraju społeczeństwo oczekuje zdecydowanej poprawy jakości szeregu 
usług, traktując to jako jeden z ważniejszych atrybutów poprawy jakości życia, niezależnie od tego 
czy chodzi o mieszkańców miast, czy terenów wiejskich. Również starzejące się sukcesywnie 
społeczeństwo wymaga coraz większej uwagi i wsparcia. Spowodowanie trwałego wzrostu jakości 
tzw. „usług społecznych” dla mieszkańców miasta i gminy przyczynia się do poprawy standardu życia 
i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego i społecznego. 

Cele operacyjne: 
C.1.1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, opiekuńczych i zdrowotnych na terenie miasta 
i gminy. 
C.1.1.2. Opracowanie i udostępnienie (w tym przez „nowe media”) platformy informacyjnej 
dostępności usług edukacyjnych, opiekuńczych i zdrowotnych na terenie gminy. 

 
Cel strategiczny 1.2. Rewitalizacja miasta i gminy. 
Podjęcie trudu rewitalizacji substancji miasta i gminy Dobrodzień z jednej strony niesie ze sobą ogrom 
wyzwań inwestycyjnych i finansowych, z drugiej zauważalną poprawę jakości życia i wizerunku 
gminy. Poprawia wartość i walory zrewitalizowanych obiektów i przestrzeni publicznej. Zachęca 
jednocześnie potencjalnych mieszkańców do osiedlania się, a turystów do odwiedzania. 

Cele operacyjne: 
C.1.2.1. Rewitalizacja obiektów na terenie miasta i gminy Dobrodzień. 
C.1.2.2. Opracowanie rejestru obiektów na terenie gminy wymagających rewitalizacji. 

 
Cel strategiczny 1.3. Wspieranie mieszkańców i instytucji pozarządowych do realizacji 
oddolnych inicjatyw w życiu gminy. 
Cechami charakterystycznymi społeczeństwa są aktywność społeczna i otwartość władz na inicjatywy 
mieszkańców. Wspólnotę obywatelską na poziomie lokalnym stanowią wszyscy mieszkańcy gminy, 
z których każdy (pośrednio lub bezpośrednio) ma prawo do udziału w najistotniejszych decyzjach 
i zadaniach dotyczących rozwoju gminy. Świadomość ról i zadań, które mogą spełniać mieszkańcy 
gminy w rozwoju własnej wspólnoty może się przekładać na konkretne formy działania, plany 
i projekty, których efektem powinny być nie tylko jednorazowe akcje, ale większa integracja 
mieszkańców oraz ich stała aktywność i gotowość współpracy. 

Cele operacyjne: 
C.1.3.1. Wzrost liczby inicjatyw, projektów i realizacji zadań w sferze użyteczności publicznej. 
C.1.3.2. Opracowanie i udostępnienie (w tym przez „nowe media”) platformy zgłaszania 
inicjatyw mieszkańców. 
 

Cel strategiczny 1.4. Wzrost roli transportu publicznego. 
W dobie szczególnego zwracania uwagi na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz 
wzrastające natężenie ruchu pojazdów, związany z tym hałas - znaczenia nabiera rola transportu 
publicznego. Argumentem dla mieszkańca są ciągłe wysokie koszty utrzymania samochodu, ceny 
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paliw. O jakości transportu publicznego świadczy nie tylko liczba pojazdów, ale także dopasowana 
siatka połączeń (godzinowo i terytorialnie), system informacji pasażerskiej, elastyczność. 

Cele operacyjne: 
C.1.4.1. Poprawa jakości usług komunikacyjnych transportu publicznego. 
C.1.4.2. Promocja transportu publicznego. 

 
Cel strategiczny 1.5. Wzmacnianie więzi społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. 
Czynniki niematerialne, tj. np.: tradycja, kultura, wspólne normy zachowań, wzmacniają poczucie 
zaufania społecznego, w pozytywny sposób determinując poziom kapitału społecznego, tworząc 
fundamenty „małej ojczyzny”. Budowanie więzi społecznych kształtuje podstawy społeczeństwa 
obywatelskiego, wzmacniając aktywne zaangażowanie mieszkańców na rzecz rozwoju gminy. 
Większa aktywność obywatelska, konstruktywny dialog, rozwój działalności organizacji 
pozarządowych oraz bliska współpraca sektora publicznego ze sferą pozarządową służą budowie 
społeczeństwa obywatelskiego.  

Cele operacyjne: 
C.1.5.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
C.1.5.2. Promocja i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. 
C.1.5.3. Wsparcie działań prowadzonych przez lokalne grupy działania i inne organizacje. 

 
Do uczestnictwa w realizacji tego priorytetu Gmina Dobrodzień zaprasza: 
- instytucje pozarządowe i przedsiębiorców do partnerstwa dla samorządu 
w realizacji lokalnych usług publicznych; 
- młodzież do angażowania się w inicjatywy na rzecz swych społeczności lokalnych; 
- szkoły podstawowe do inspirowania młodzieży; 
- przedsiębiorców do wspierania inicjatyw obywatelskich w Gminie. 
- mieszkańców gminy do kreowania i podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej 
społeczności. 
 
Dla realizacji tego priorytetu Gmina Dobrodzień proponuje i zapewni: 
- gotowość współfinansowania oddolnych inicjatyw skierowanych do lokalnej 
społeczności; 
- przygotowanie do współrealizacji inicjatyw mieszkańców gminy, 
- kompleksową informację i doradztwo dla planowanych inicjatyw. 

 
 
Priorytet II. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury. 
Pełne wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną to obecnie nie tylko jeden z podstawowych 
wymogów cywilizacyjnych, ale także kluczowy warunek prowadzenia działalności gospodarczej. 
Nowe inwestycje na terenie gminy nie będą realne bez stworzenia dla nich odpowiednich warunków, 
przede wszystkim w sferze infrastruktury, dalej prawodawstwa i dobrej organizacji usług 
administracyjnych. 
Aby zapewnić mieszkańcom dobre warunki życia, należy dostarczyć im możliwie najszerszy zakres 
mediów, zaliczanych do infrastruktury technicznej. Pełna infrastruktura techniczna oznacza 
podłączenie gospodarstwa domowego do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, 
telekomunikacyjnej, a także umożliwienie z korzystania z dobrej jakości dróg. Pod tym pojęciem kryje 
się także całkowite rozwiązanie kwestii odpadów stałych (odbiór, segregacja, utylizacja), czy też 
dostęp do szerokopasmowej sieci internetowej i telekomunikacyjnej. Tylko pełna dostępność 
współczesnych mediów jest w stanie zapewnić mieszkańcom gminy życie i rozwój na odpowiednim 
poziomie. 
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Cel strategiczny 2.1. Poprawa stanu środowiska. 
Zapewnienie trwałej równowagi pomiędzy elementami przyrodniczymi, społecznymi i gospodarczymi 
wymaga działań na rzecz optymalizacji systemu przyrodniczego, tworzenia warunków dla zachowania 
bioróżnorodności, a także racjonalnego wykorzystania surowców mineralnych i gleb. Działania te 
będą wspierane poprzez aktywną edukację ekologiczną. 

Cele operacyjne: 
C.2.1.1. Budowa ścieżek rowerowych. 
C.2.1.2. Ochrona obszarów przyrodniczo cennych. 

 
Cel strategiczny 2.2. Wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Do osiągnięcia poprawy jakości środowiska przyczynią się działania ukierunkowane na wsparcie 
gospodarki niskoemisyjnej, obejmujące poprawę efektywności energetycznej, rozwój i wykorzystanie 
technologii niskoemisyjnych. Dużą rolę pełnią tu planowane i przeprowadzane termomodernizacje 
obiektów gminnych, będące często wzorem i kierunkiem zmian sugerowanych mieszkańcom gminy.  

Cele operacyjne: 
C.2.2.1. Przeprowadzenie termomodernizacji i wymiany kotłów na ekologiczne w obiektach 
gminnych zgodnie z założonym harmonogramem. 
C.2.2.2. Monitorowanie możliwości wsparcia inwestycji dla mieszkańców (zmiana ogrzewania 
na ekologiczne w budynkach indywidualnych). 

 
Cel strategiczny 2.3.  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury. 
Pełne wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną to obecnie nie tylko jeden z podstawowych 
wymogów cywilizacyjnych, ale także kluczowy warunek prowadzenia działalności gospodarczej. 
Nowe inwestycje na terenie gminy nie będą realne bez stworzenia dla nich odpowiednich warunków, 
przede wszystkim w sferze infrastruktury, dalej prawodawstwa i dobrej organizacji usług 
administracyjnych. 
Mieszkańcy gminy coraz częściej napotykają na skutki zmian klimatu którymi są m.in. nawalne 
deszcze, huraganowe wiatry, fale upałów, susze itp. na dodatek których nie da się powstrzymać. 
Dlatego też istotnym staje się przygotowanie gminy i jej Infrastruktury, a także mieszkańców na te 
zmiany.  

Cele operacyjne: 
C.2.3.1. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej przewidzianych obiektów. 
C.2.3.2. Poprawa jakości dróg, budowa dróg i chodników. 
C.2.3.3. Prowadzenie efektywnej gospodarki odpadami. 
C.2.3.4. Prowadzenie działań przystosowujących gminę do zmian klimatu 

 
Cel strategiczny 2.4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
Obecnie platformy nowoczesnych usług informacyjnych i komunikacyjnych stwarzają szerokie 
możliwości w zakresie rozwoju aplikacji mobilnych związanych m.in. z konkretnymi usługami 
publicznymi. Dzięki nim mieszkańcy i osoby odwiedzające Gminę w przyszłości będą miały szanse 
swobodnie – niezależnie od miejsca i czasu - korzystać ze spersonalizowanej treści informacji 
o gminie, wydarzeniach i sprawach potrzebnych im w codziennym życiu. Dynamika tych zmian oraz 
rozwoju nowych usług informacyjnych i komunikacyjnych w Polsce i na świecie na tle różnych 
wyzwań społecznych (edukacja na odległość, usługi zdrowia na odległość, monitoring osób starszych, 
integracja osób starszych w życiu społecznym) – jest obecnie duża i interesująca do wykorzystania 
na terenie Gminy. 

Cele operacyjne: 
C.2.4.1. System świadczenia usług w gminie w ramach e-urzędu. 
C.2.4.2. Stworzenie systemu informacji o gminie, dostępnego za pośrednictwem urządzeń 
mobilnych. 

 



Strategia rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2017-2025 
 

 
 59 

Do uczestnictwa w realizacji tego priorytetu Gmina Dobrodzień zaprasza: 
-przedsiębiorców z branży IT do prowadzenia działalności i oferowania usług i treści 
lokalnych na terenie Gminy; 
- instytucje publiczne do zgłaszania informacji lokalnych na potrzeby platformy 
informacyjnej Gminy; 
- mieszkańców do korzystania z usług administracyjnych on-line oraz z innych usług 
publicznych zapewnianych drogą elektroniczną. 
Dla realizacji tego priorytetu Gmina Dobrodzień proponuje i zapewni: 
- zaangażowanie w tworzenie mechanizmu tworzenia platformy informacyjnej do 
rozwoju nowych usług publicznych on-line. 

 
Priorytet III. Rozwój kultury, oświaty, sportu i rekreacji. 
Gmina Dobrodzień ma ambicje do zaistnienia i utrwalenia swojej pozycji kulturowej na mapie 
kulturalnej regionu, w ramach festiwali, koncertów i innych spotkań. Ponadto kreowane będą inne, 
ciekawe oferty spędzania czasu w Gminie dla mieszkańców powiatu oleskiego, jak również 
województwa opolskiego i śląskiego. Stawia się na wykreowanie własnych, interesujących ofert, 
lokalnych produktów i promowania własnych wydarzeń. 
 
Cel strategiczny 3.1. Poprawa jakości kształcenia oraz usług świadczonych na rzecz 
mieszkańców gminy. 
Głównym problemem, z którym obecnie boryka się oświata jest pogłębiający się niż demograficzny. 
Powoduje to mniejszą liczbę zgłoszeń dzieci do placówek oświatowych, a w konsekwencji 
pogłębianie się tego zjawiska może prowadzić do konieczności poważnych zmian w gminnym 
systemie oświaty. 
Ważnym aspektem jest podniesienie poziomu kształcenia zarówno na poziomie przedszkolnym, jak 
i szkolnym, nauczania języka obcego we wszystkich klasach, zainteresowanie uczniów tematem 
edukacji ekologicznej. We wszystkich szkołach powinny być organizowane zajęcia pozalekcyjne tj.: 
sportowe, muzyczne, taneczne i plastyczne. Edukacja na wysokim poziomie zwiększy szanse 
uczniów z terenów wiejskich na podejmowanie atrakcyjnych, nowoczesnych kierunków studiów 
warunkujących konkurencyjność na rynku pracy, istotne znaczenie ma także podniesienie rangi 
szkolnictwa zawodowego w specjalnościach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. 

Cele operacyjne: 
C.3.1.1. Wyniki nauczania powyżej średniej dla powiatu i województwa 
C.3.1.2. Wzrost oceny jakości usług publicznych. 

 
Cel strategiczny 3.2. Rozwój usług kultury, sportu i rekreacji oraz ich infrastruktury. 
Mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom atrakcji kulturalnych na różnym poziomie, władze 
gminne powinny stworzyć ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu dla społeczności lokalnej przy 
pomocy nowoczesnej infrastruktury. Sprzyja to rozwijaniu zainteresowań, podnosi poziom wiedzy, 
aktywizuje oraz minimalizuje powstawanie patologii społecznych. Jednocześnie tworzy pozytywny 
wizerunek gminy oraz buduje lokalną wspólnotę. Dodatkowo imprezy sportowo-rekreacyjne spełniają 
rolę zachęty i wyrabiają nawyk do czynnego uczestnictwa w rekreacji, mającej charakter działań 
prozdrowotnych.  
Rozwój turystyki kształtuje świadomość społeczności lokalnych i regionalnych, co działa edukacyjnie 
i podnosi odpowiedzialność ludzi w dbałości o miejsce, w którym żyją, zwiększając związki 
społeczności z ich miejscem zamieszkania. 

Cele operacyjne: 
C.3.2.1. Wzrost liczby obiektów infrastruktury rekreacji i turystyki. 
C.3.2.2. Zwiększenie liczby imprez sportowo-rekreacyjnych. 
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Cel strategiczny 3.3. Podniesienie standardu jednostek oświatowych. 
Jakość kształcenia w dużej mierze zależy od warunków technicznych, w jakich odbywa się proces 
nauczania. Placówki oświatowe oraz związana z tym infrastruktura sportowa na terenie gminy jest 
obecnie zmodernizowana i przygotowana do prowadzenia zajęć. Planowane jest przeprowadzenie 
działań termomodernizacyjnych obiektów oświatowych na terenie gminy.  
Gmina ciągle poprawia infrastrukturę oświatową, wyposażenie placówek, dostosowując ją do 
współczesnych wymogów i programów edukacyjnych. Stanowi to proces ciągły i ustawiczny, tak jak 
cały przebieg kształcenia.  

Cele operacyjne: 
C.3.3.1. Oferta zajęć pozalekcyjnych w ofercie placówek oświatowych. 
C.3.3.2. Poprawa jakości wyposażenia pracowni tematycznych w placówkach oświatowych na 
terenie gminy. 

 
Cel strategiczny 3.4. Aktywna promocja gminy. 

Wszelkie walory, którymi gmina może się poszczycić, o ile nie będą eksponowane i promowane, nie 
będą mieć wpływu na ich rozwój, Działalność promocyjna jest niezbędna w celu pozyskania zarówno 
inwestorów, jak i turystów odwiedzających Gminę Dobrodzień. W związku z tym konieczne jest 
ukierunkowanie działań promocyjnych podejmowanych przez władze Gminy, a podstawowym celem 
promocji jest wykreowanie pozytywnego wizerunku gminy. 

Cele operacyjne: 
C.3.4.1. Aktywna promocja gminy. 
C.3.4.2. Współpraca z mediami: wyeksponowanie potencjału gminy w mediach. 
C.3.4.3. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja materiałów promocyjnych w postaci folderów, 
map, plakatów zawierających informacje o walorach gminy. 

 
Do uczestnictwa w realizacji tego priorytetu Gmina Dobrodzień zaprasza: 
- mieszkańców gminy, powiatu oleskiego i województwa opolskiego do spędzania 
weekendów/czasu wolnego w Gminie Dobrodzień; 
- animatorów życia kulturalnego do tworzenia i prezentacji swoich osiągnięć; 
- wszystkich chętnych do rozważenia terenu Gminy Dobrodzień, jako atrakcyjnej 
lokalizacji eventów, spotkań i szkoleń, 
- placówki oświatowe i przedsiębiorców do realizacji wspólnych przedsięwzięć 
przybliżających uczniom profile zawodowe w gospodarce lokalnej; 
 
Dla realizacji tego priorytetu Gmina Dobrodzień proponuje i zapewni: 
- wsparcie procesów zmian w edukacji przez realizację projektów finansowanych 
z krajowych i międzynarodowych środków publicznych; 
- przyjazny klimat dla realizacji przedsięwzięć kulturalnych. 

 
 
Priorytet IV. Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego gminy. 
Trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy jest podstawowym warunkiem zmniejszania rozmiarów 
bezrobocia i wzrostu zamożności mieszkańców. Przyczynia się on także do wzrostu dochodów 
budżetu gminy, co w konsekwencji umożliwia przeznaczanie coraz większych środków finansowych 
na zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie mieszkalnictwa, edukacji, ochrony zdrowia i opieki 
społecznej, kultury i sztuki, sportu i rekreacji oraz bezpieczeństwa publicznego.  
Skala i tempo rozwoju gospodarki lokalnej uzależnione są od czynników i uwarunkowań, na które 
gmina nie ma często bezpośredniego wpływu. Niemniej jednak, władze Gminy w sposób pośredni 
mogą oddziaływać na stan zagospodarowania Gminy. 
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Istotnym czynnikiem rozwoju jest sektor usług rynkowych. Ma on bardzo duże znaczenie dla 
konkurencyjności gospodarki, a także, dla jakości życia mieszkańców. Konieczne jest podjęcie 
działań na rzecz rozwoju nowoczesnych usług rynkowych, uwzględniających potrzeby ludzi młodych 
i starzejącego się społeczeństwa. 
 
Cel strategiczny 4.1. Podjęcie działań wspierających rozwój lokalnych przedsiębiorstw. 
Funkcjonowanie firmy w wymiarze lokalnym zależy w dużej mierze od operatywności i przychylności 
urzędników samorządowych. Początkujący przedsiębiorca kierując pierwsze swoje kroki do Urzędu 
Miejskiego oczekuje pomocy w zarejestrowaniu działalności gospodarczej oraz kompetentnych porad 
urzędowych. 
Główne kierunki aktywizacji gospodarczej gminy to zainteresowanie ofertami inwestorów, wsparcie 
i promocja istniejącej przedsiębiorczości, rozwój przedsiębiorczości lokalnej. Z punktu widzenia 
rozwoju poszczególnych branż istotne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. 

Cele operacyjne: 
C.4.1.1. Stworzenie zachęt dla przedsiębiorców i inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. 
C.4.1.2. Wzrost liczby podmiotów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

 
 
Cel strategiczny 4.2. Rozwój sektora usług rynkowych i rzemiosła. 
Sektor usług rynkowych ma on duże znaczenie dla konkurencyjności gospodarki, a także, dla jakości 
życia mieszkańców. Konieczne jest podjęcie działań na rzecz rozwoju nowoczesnych usług 
rynkowych, uwzględniających potrzeby ludzi młodych i starzejącego się społeczeństwa. Związane to 
jest z wykorzystaniem w większym stopniu potencjału gospodarczego w sektorze usług i wpływania 
na jego rozwój i ciągłą poprawę jakości. Strategia rozwoju województwa opolskiego prognozuje, że 
w przyszłości sektor ten może być jednym z głównych motorów rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Wysokiej jakości i kompleksowe usługi stanowić mogą w przyszłości jeden z czynników rozwoju 
regionu.  

Cele operacyjne: 
C.4.2.1. Wzrost liczby podmiotów w branży usług i rzemiosła regionalnego. 
C.4.2.2. Stworzenie platformy informacyjnej dla usług i rzemiosła z terenu gminy. 

 
Cel strategiczny 4.3. Poszerzanie skali działalności sektora usług, w tym usług dla „sektora 
spędzania czasu wolnego”. 
Tworzenie warunków dla rozwoju sektora usług, w tym usług „czasu wolnego” jest  elementem 
wpływającym na wzrost atrakcyjności gminy, sektor ten nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięty 
i konkurencyjny. Działania podejmowane w tej dziedzinie sprzyjać będą podnoszeniu atrakcyjności 
obszaru gminy, istotnej z punktu widzenia mieszkańców, pozwolą na satysfakcjonujące 
funkcjonowanie w sferze społecznej i zawodowej. Dla budowania silnej pozycji gminy w regionie 
szczególnie ważne będzie pozyskiwanie i powiązanie inicjatyw partnerów dla inicjatyw lokalnych 
i ponadlokalnych. Rezultatem takich działań powinno być również szersze zaangażowanie lokalnych 
podmiotów we współpracę oraz tworzenie naturalnych powiązań kooperacyjnych.  

Cele operacyjne: 
C.4.3.1. Nowe propozycje oferowane w zasobach gminy na cele usług spędzania czasu 
wolnego. 
C.4.3.2. Nowe, publicznie dostępne małe przestrzenie rekreacyjne o znaczeniu lokalnym. 
C.4.3.3. Promocja inicjatyw lokalnych przez samorząd podczas przeprowadzanych wydarzeń 
na terenie gminy. 

 
Cel strategiczny 4.4. Cyfryzacja zasobów gminy. 
Jednym z elementów prawidłowo funkcjonującej współpracy pomiędzy mieszkańcami 
i przedsiębiorcami a samorządem jest efektywna i otwarta administracja publiczna. Powinna ona być 
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przygotowana do sprawnej realizacji zadań, w tym zarządzania informacją na rzecz mieszkańców 
gminy i przedsiębiorców. Stąd też niezbędne jest doskonalenie jakości zarządzania w administracji 
publicznej w celu poprawy świadczonych przez nią usług. 
Mieszkańcy w coraz większym stopniu oczekują, aby jak największa cześć ich interakcji z podmiotami 
publicznymi możliwa była za pośrednictwem internetu. Na taką postawę wpływają w dużym stopniu 
procesy zachodzące w innych obszarach życia społeczno-gospodarczego, szczególnie w sektorze 
usług rynkowych (zakupy przez internet, bankowość elektroniczna). Wiele osób oczekuje podobnych 
udogodnień także od podmiotów publicznych.  

Cele operacyjne: 
C.4.4.1. Cyfryzacja zasobów gminy. 
C.4.4.2. Scalenie i ujednolicenie planów zagospodarowania przestrzennego, 
C.4.4.3. Świadczenie usług publicznych poprzez współczesne platformy udostępniania 
i wymiany informacji (e-urząd). 

 
Do uczestnictwa w realizacji tego priorytetu Gmina Dobrodzień zaprasza: 
- właścicieli i zarządców gruntów i nieruchomości do przygotowywania nowych 
powierzchni inwestycyjnych na terenie Gminy; 
- firmy małe i średnie do lokowania własnego potencjału technologicznego na 
terenie Gminy; 
- mieszkańców Gminy do wybierania i promowania atrakcji lokalnych; 
- inwestorów do uruchamiania nowych przedsięwzięć związanych ze spędzaniem 
czasu wolnego; 
- przedsiębiorstwa i firmy turystyczne do aktywnego poszukiwania nisz rynkowych 
związanych ze świadczeniem usług dla spędzania czasu wolnego; 
Dla realizacji tego priorytetu Gmina Dobrodzień proponuje i zapewni: 
- promocję ofert inwestycyjnych na stronie internetowej Gminy oraz podczas 
wydarzeń promocyjnych na terenie Gminy; 
- systematyczną aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego; 
- utrzymanie i rozwój sieci infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy, 
- klimat otwartości na różnorodność i kreatywność; 
- mechanizm wspierania wydarzeń kulturalnych; 
- wzrost nakładów inwestycyjnych na urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie. 

 
 
 

POWIĄZANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH STRATEGII Z INNYMI DZIAŁANIAMI 

Przyjęty sposób wdrażania strategii bazuje przede wszystkim na zrealizowaniu szeregu działań 
i projektów przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów operacyjnych strategii. 
Część działań została zidentyfikowana i ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-
2020. Są to najważniejsze projekty inwestycyjne gminy, dla których zaplanowano finansowanie 
z budżetu gminy i środków pomocowych UE. Za wdrożenie tych projektów będzie odpowiadał głównie 
samorząd gminy, bądź jednostki mu podległe (np. placówki edukacyjne). Proces przygotowania 
i realizacji tych projektów będzie na bieżąco monitorowany przez Urząd Gminy, zarówno od strony 
finansowej, jak i technicznej. 
Zakłada się, że część projektów pozostanie poza ramami Wieloletniej Prognozy Finansowej i będzie 
wdrażana przez uprawnione do tego instytucje i podmioty, głownie w ramach bieżących i zleconych 
zadań. Głównym zadaniem władz gminnych w tym zakresie będzie zidentyfikowanie i zmobilizowanie 
wszystkich potencjalnych projektodawców i wsparcie ich od strony szkoleniowo-informacyjnej 
w realizacji określonych typów projektów. 
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Poniżej zidentyfikowano najważniejsze instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania 
strategii Gminy Dobrodzień. 
Główną osobą odpowiedzialną za wdrożenie strategii jest Burmistrz wraz z podległym mu Urzędem 
Miejskim. Burmistrz odpowiada za ogólną koordynację procesu wdrażania i monitorowania strategii. 
W szczególności odpowiedzialny jest za przygotowanie i wdrożenie projektów wynikających                            
z Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Instytucjami wspomagającymi Urząd Miejski w procesie wdrażania strategii są: 
 Rada Miejska, która razem z radami sołeckimi powinna zadbać o promocję i właściwe 

zrozumienie strategii wśród społeczności lokalnej, 
 placówki szkolno-wychowawcze (szczególna ważna rola nauczycieli jako liderów lokalnych), 
 Gminna Biblioteka Publiczna, 
 Ośrodek Pomocy Społecznej, 
 jednostki OSP i ich strażnice, 
 Kościół, 
 organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, 
 inne. 

Instytucje partnerskie, zarządzające określonymi instrumentami i programami w ramach, których 
będą finansowane niektóre działania wynikające ze strategii, w tym: 
 Urząd Marszałkowski, (jako instytucja zarządzająca RPO WO oraz częścią działań w ramach 

PROW), 
 Starostwo Powiatowe w Oleśnie, 
 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, 
 Powiatowy Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
 Agencja Rozwoju Regionalnego, 
 inne. 

Do ważnych podmiotów, które w istotny sposób będą przyczyniać się do realizacji celów strategii, 
należy również zaliczyć docelowe grupy beneficjentów pomocy, w tym przede wszystkim: 
 przedsiębiorcy i ich związki, 
 rolnicy i ich związki, 
 stowarzyszenia, towarzystwa, związki,  
 związki wyznaniowe, 
 bezrobotni, 
 osoby podnoszące swoje kwalifikacje. 

 
Niezmiernie trudno jest określić wielkość niezbędnych środków na realizację celów niniejszej strategii. 
Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby gminy w zakresie wyposażenia w podstawową infrastrukturę 
techniczną i społeczną, zapotrzebowanie na realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych                
w latach 2017-2020. 
Do tego dochodzi realizacja projektów niezwiązanych bezpośrednio z inwestycjami, ale ważnych                 
z punktu widzenia rozwoju zasobów ludzkich czy też budowania kapitału społecznego w gminie. 
Określenie zapotrzebowania finansowego na tego rodzaju projekty nie jest jednak możliwe, choćby             
z tego względu, że obecnie nie do końca wiadomo, kto i w jakim zakresie mógłby realizować projekty 
o charakterze nieinwestycyjnym na terenie gminy. Można natomiast wstępnie oszacować, jakiego 
rzędu środki będą dostępne dla gminy na realizację tego typu projektów. Fundusze te będą mogły być 
przeznaczone na projekty związane z działaniami rozwojowymi w zakresie poprawy jakości kapitału 
ludzkiego i społecznego. 
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7. Źródła finansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 
na lata 2014-2020. 

 7.1. Umowa Partnerstwa.   
 
Umowa Partnerstwa (UP) jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich 
w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki 
rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020. Dokument powstał na bazie Założeń Umowy 
Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 roku. Instrumentami 
realizacji UP są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO). 
Dokumenty te wraz z UP tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową 
perspektywę finansową. UP określa z jednej strony kontekst strategiczny w wymiarze tematycznym 
i terytorialnym, z drugiej zaś wskazuje oczekiwane rezultaty oraz obowiązujące ramy finansowe 
i wdrożeniowe. 
UP stanowi punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości programów operacyjnych. 
Programy operacyjne precyzują specyficzne obszary wsparcia i instrumenty realizacji, 
z poszanowaniem zapisów UP. Wynegocjowana z Komisją Europejską (KE) UP oraz programy 
operacyjne stanowią podstawę do realizacji nowej perspektywy finansowej w Polsce. 
 

7.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020   
W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko wyznaczono następujące osie priorytetowe, 
z których można korzystać przy realizacji Strategii rozwoju Gminy Dobrodzień: 
 

Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1 
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

przewiduje się wsparcie w szczególności na budowę i 
rozbudowę: 
- lądowych farm wiatrowych; 
- instalacji na biomasę; 
- instalacji na biogaz; 
- sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających 
przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych do KSE oraz (w ograniczonym zakresie) 
jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce 
oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.2 
Promowanie efektywności energetycznej i 
korzystania z odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach 

przewiduje się w szczególności wsparcie następujących 
obszarów: 
- modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej 
efektywne energetycznie; 
- modernizacji energetycznej budynków w 
przedsiębiorstwach; 
- zastosowania technologii efektywnych energetycznie w 
przedsiębiorstwie; 
- budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji OZE; 
- zmiany systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i 
energii, zastosowanie energooszczędnych (energia 
elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji 
i użytkowania energii, w tym termomodernizacji budynków; 
- wprowadzania systemów zarządzania energią, 
przeprowadzania audytów energetycznych (przemysłowych). 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3 przewiduje się wsparcie kompleksowej modernizacji 
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Wspieranie efektywności energetycznej, 
inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w infrastrukturze publicznej, w tym w 
budynkach publicznych, i w sektorze 
mieszkaniowym 

energetycznej budynków użyteczności publicznej i 
mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów 
na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: 
- ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych 
oraz oświetlenia na energooszczędne; 
- przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i 
przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i 
klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów 
zarządzania budynkiem; 
- budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji 
odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła; 
- instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby 
własne, 
- instalacją OZE w modernizowanych energetycznie 
budynkach; 
- instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.4 
Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych 
systemów dystrybucji działających na 
niskich i średnich poziomach napięcia 

przewiduje się wsparcie w szczególności następujących 
obszarów: 
- budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci 
dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia dedykowanych 
zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu 
zużycia energii, w tym wymiana transformatorów; 
- kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty 
wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze 
mające na celu optymalizację wykorzystania energii 
wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii; 
- inteligentny system pomiarowy - (wyłącznie jako element 
budowy lub przebudowy w kierunku inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych dla rozwoju OZE i/lub ograniczenia 
zużycia energii). 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.7 
Promowanie wykorzystywania 
wysokosprawnej kogeneracji 
ciepła i energii elektrycznej w oparciu o 
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 

przewiduje się wsparcie w szczególności następujących 
obszarów: 
- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu; 
- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE; 
- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w 
wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami 
wytwarzania energii w skojarzeniu; 
- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w 
wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami 
wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE; 
- budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do 
wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w 
jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 
skojarzeniu wraz z budową przyłączy wyprowadzających 
energię do krajowego systemu przesyłowego. 

OŚ PRIORYTETOWA II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.2 
Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na 
konkretne rodzaje zagrożeń przy 
jednoczesnym zwiększeniu odporności na 
klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów 
zarządzania klęskami i katastrofami 

Przewiduje się wsparcie następujących obszarów: 
o opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych 
wymaganych prawem unijnym lub krajowym lub 
przewidzianych w Strategicznym planie adaptacji dla 
obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020;  
- poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie 
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suszy; 
- projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji (np: 
renaturyzacja przekształconych cieków wodnych, obszarów 
zalewowych oraz obszarów wodnobłotnych); 
- projekty z zakresu małej retencji (realizowane na obszarze 
więcej niż jednego województwa); 
- budowa lub modernizacja urządzeń wodnych – pod 
warunkiem zapewnienia pełnej zgodności inwestycji z 
wymogami prawa UE, w tym uwzględnieniem ich w 
dokumentach strategicznych spełniających wymogi Ramowej 
Dyrektywy wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy powodziowej. 
o zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów 
szczególnie wrażliwych: 
- zagospodarowanie wód opadowych (w tym: systemy 
zbierania i retencjonowania wody opadowej, - 
budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą), w szczególności na obszarach 
miejskich; 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1 
Inwestowanie w sektor gospodarki 
odpadami celem wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku prawnym Unii w 
zakresie środowiska oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te zobowiązania 
potrzeb inwestycyjnych określonych 
przez państwa członkowskie 

Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących 
obszarów: 
- infrastruktura niezbędna do zapewnienia kompleksowej 
gospodarki odpadami w regionie, w tym w zakresie 
systemów selektywnego zbierania odpadów; 
- instalacje do termicznego przekształcania zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej z 
odpadów komunalnych z odzyskiem energii; 
- absorbcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie 
zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji; 
- racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym odpadami 
niebezpiecznymi, przez przedsiębiorców. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.4. 
Ochrona i przywrócenie różnorodności 
biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby 
oraz wspieranie usług ekosystemowych, 
także poprzez program „Natura 2000” i 
zieloną infrastrukturę 

Przewiduje się wsparcie następujących obszarów: 
- ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk 
przyrodniczych, w tym w ramach kompleksowych projektów 
ponadregionalnych; 
- rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększanie drożności 
korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających 
znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej 
i adaptacji do zmian klimatu; 
- opracowanie i wdrażanie dokumentów planistycznych 
zgodnie z kierunkami określonymi w Priorytetowych Ramach 
Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program 
Finansowania UE w latach 2014-2020 (PAF) oraz w 
Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z planem działań na lata 
2014-2020; 
- opracowanie zasad kontroli i zwalczania w środowisku 
przyrodniczym gatunków obcych; 
- wykonywanie wielkoobszarowych inwentaryzacji cennych 
siedlisk przyrodniczych i gatunków; 
- wspieranie zrównoważonego zarządzania obszarami 
cennymi przyrodniczo; 
-  prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w 
zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania 
jego zasobów. 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.5 Przewiduje się wsparcie w szczególności dla następujących 
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Podejmowanie przedsięwzięć mających na 
celu poprawę stanu jakości środowiska 
miejskiego, rewitalizację miast, 
rekultywację i dekontaminację terenów 
poprzemysłowych (w tym terenów 
powojskowych), zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza i 
propagowanie działań służących 
zmniejszeniu hałasu 

obszarów: 
- ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych; 
- wsparcie dla zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów; 
- rozwój miejskich terenów zielonych. 

OŚ PRIORYTETOWA III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla 
środowiska i ważnej w skali europejskiej 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5. 
Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 
wszystkich rodzajów terytoriów, w 
szczególności dla obszarów miejskich, w 
tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań 
adaptacyjnych mających oddziaływanie 
łagodzące na zmiany klimatu 

Wsparcie transportu publicznego 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1 
Wspieranie multimodalnego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu poprzez 
inwestycje w TEN-T 

Inwestycje będą obejmować modernizację i rehabilitację 
istniejących szlaków kolejowych 

OŚ PRIORYTETOWA VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.3 
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

W ramach inwestycji odnoszących się do ochrony 
dziedzictwa kulturowego wspierane będą projekty z zakresu 
ochrony, zachowania i udostępnienia, w tym turystycznego, 
zabytkowych obiektów o znaczeniu ponadregionalnym, 
dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz 
z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych i ich 
digitalizacji (w przypadkach, kiedy została ujęta jako element 
projektu). W ramach przedsięwzięć odnoszących się do 
rozwoju zasobów kultury realizowane będą działania 
dotyczące zwiększenia dostępu do zasobów kultury, poprawy 
jakości funkcjonowania instytucji kultury, w tym poprzez 
podnoszenie standardów infrastruktury oraz zakup trwałego 
wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i 
edukacyjnej. 
W ramach tego obszaru wsparcie uzyskają również szkoły i 
uczelnie artystyczne, które oferując m.in. przestrzeń dla 
działalności twórczej, wystawienniczej i in. spełniają rolę 
aktywnych instytucji kultury. Wspierane będą także projekty 
uzupełniające inwestycje infrastrukturalne o elementy 
związane z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze 
kultury. 

OŚ PRIORYTETOWA VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony 
zdrowia 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.1 
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i 
społeczną, które przyczyniają się do 
rozwoju krajowego, regionalnego i 
lokalnego, zmniejszania nierówności 
w zakresie stanu zdrowia, promowanie 
włączenia społecznego poprzez lepszy 
dostęp do usług społecznych, kulturalnych i 
rekreacyjnych oraz przejścia z usług 

Przewiduje się w szczególności następujące typy projektów: 
- infrastruktura ratownictwa medycznego  
- wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych 
oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty 
budowlane, doposażenie) 
- modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych centrów 
urazowych (roboty budowlane, doposażenie); 
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instytucjonalnych do usług na poziomie 
społeczności lokalnych 
 

7.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie realizował priorytet Wspieranie efektywnego 
gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę 
klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, który jest jednym z sześciu priorytetów 
wyznaczonych dla wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w odniesieniu 
do celów strategii Europa 2020. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich wyznaczono następujące 
osie priorytetowe, z których można korzystać przy realizacji Strategii rozwoju Gminy Dobrodzień: 
 
Priorytety wyznaczone dla unijnej polityki rozwoju 

obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 Zakres 

Transfer wiedzy i działalność informacyjna – szkolenia ukierunkowane na rozwój wiedzy i 
umiejętności zawodowych rolników, właścicieli lasów, 
w zakresie związanym z prowadzeniem działalności 
rolniczej i związanej z rolnictwem oraz leśnictwem,  
– inwestycje w projekty demonstracyjne w zakresie 
produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-
spożywczego służące promowaniu innowacji,  
– działania upowszechniające dobre praktyki lub 
innowacyjne rozwiązania dotyczące produkcji rolnej 
lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania 
gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw 

- udzielanie pomocy rolnikom lub właścicielom lasów 
w korzystaniu z usług doradczych.  

Systemy jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych 

– wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości 
żywności, 
– wsparcie na przeprowadzenie działań 
informacyjnych i promocyjnych. 

Inwestycje w środki trwałe – inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja 
gospodarstw rolnych).  
– inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój 
produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing 
produktów rolnych).  
– scalanie gruntów. 

Przywracanie potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof 
oraz wprowadzanie odpowiednich działań 
zapobiegawczych 

- wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze w celu 
ograniczania skutków prawdopodobnych klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i 
katastrof (Inwestycje zapobiegawcze).  
- wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i 
przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego 
w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof 
(Inwestycje odtworzeniowe). 

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej - pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 
rzecz młodych rolników (Premie dla młodych 
rolników).  
- pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 
rzecz działalności pozarolniczej na obszarach 
wiejskich (Restrukturyzacja małych gospodarstw).  
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- pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 
rzecz rozwoju małych gospodarstw (Premie na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej).  
- rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych.  
- płatności dla rolników kwalifikujących się do 
wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw 
(Płatności dla rolników przekazujących małe 
gospodarstwa). 

Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na 
obszarach wiejskich 

- inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycje w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii  
- badania i inwestycje związane z utrzymaniem, 
odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o 
wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące 
powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych 
oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej  
- inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, 
w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury  

Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego - wsparcie na zalesienie 
- premia pielęgnacyjna 
- premia zalesieniowa 

 

7.4. Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.   
 
Na wszystkie Regionalne Programy Operacyjne określono kwotę ok. 2 612 mln euro, która musi 
zostać przeznaczona na działania w zakresie szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej. 
Kwota ta wynika z poziomu ringfencingu, czyli obowiązku asygnowania na cel tematyczny nr 4 
środków Funduszu Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) min. 
15% alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ringfencing dla celu 4 będzie 
mierzony dla Polski jako całości. Do realizacji ringfencingu przyczyniać się będą, zatem poszczególne 
województwa przeznaczając na gospodarkę niskoemisyjną minimalne udziały wskazane przez MRR 
oraz wybrane programy krajowe finansowane z FS i EFRR. 
Województwa mają pewną ograniczoną swobodę decydowania na co konkretnie przeznaczą te 
środki. Ich decyzje jednak powinny wynikać z diagnoz, planów i analiz popartych analizami SWOT. 
Na podstawie uzyskanych wyników oraz zdefiniowanego potencjału danego regionu określane będą 
szczegółowo zakresy i obszary wsparcia. Należałoby oczekiwać, że znaczna część środków w RPO 
wesprze inwestycje zlokalizowane na obszarach wiejskich, szczególnie w zakresie odnawialnych 
źródeł energii, efektywności energetycznej i inteligentnych sieci. Pozostała część skierowana zostanie 
na obszary bardziej zurbanizowane, na których będzie rozwijany transport publiczny przyjazny 
środowisku czy technologia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020  

 
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich wyznaczono następujące osie priorytetowe, z których 
można korzystać przy realizacji Strategii rozwoju Gminy Dobrodzień: 
 
 



Strategia rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2017-2025 
 

 
 70 

Priorytet Przykładowe rodzaje wspieranych przedsięwzięć 
Wzmacnianie zastosowania 
technologii komunikacyjno-
informacyjnych 
dla e-administracji,                 
e-learningu, e-integracji,               
e-kultury i e-zdrowia 

Przykładowe rodzaje wspieranych przedsięwzięć: 
- rozwój produktów i usług opartych na TIK w przedsiębiorstwach; 
- wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności MŚP; 
- rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu zarządzania 
sprzedażą i usługami; 
- uruchomienie platformy e-learningowej; 
- zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do uruchomienia sprzedaży 
produktów i usług w Internecie (e-usługi i e-handel); 
- wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i 
zarządzaniu przedsiębiorstwem; 
- uruchomienie portalu multimedialnego;  
- stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi 
on-line; 
 - wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla 
regionalnego/lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli, w tym 
projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia czy e-edukacji; 
- utworzenie, modernizacja systemu EZD w celu polepszenia dostępności i 
komunikacji z klientami w połączeniu z dostosowaniem witryny internetowej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych; 
- budowa platform edukacyjnych wspomagających system edukacji poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nauczania; 
- wsparcie digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych 
będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także 
zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych 
zasobów; 
- wyposażenie obiektów na rzecz tworzenia regionalnych ośrodków 
działających w zakresie społeczeństwa informacyjnego; 
- wyposażenie centrów zarządzania sieciami regionalnymi/lokalnymi oraz 
regionalnego centrum danych. 

Promowanie 
przedsiębiorczości, w 
szczególności poprzez 
ułatwianie gospodarczego 
wykorzystywania nowych 
pomysłów oraz wspieranie 
tworzenia nowych firm 

wsparcie uzbrojenia terenu inwestycyjnego 

Wspieranie tworzenia i 
rozszerzania 
zaawansowanych zdolności 
w zakresie rozwoju produktów 
i usług 

- wsparcie inwestycyjne MŚP związane z rozwojem przedsiębiorstwa; 
- rozwój działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w obszarze turystyki. 

Promowanie efektywności 
energetycznej i użycia OZE 
w przedsiębiorstwach 

- w zakresie instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, 
magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych: budowa, 
przebudowa obiektów budowlanych; zakup lub modernizacja urządzeń; 
- zakup instalacji (urządzeń) i roboty budowlane mające na celu ograniczenie 
energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w 
MŚP; 
- budowa/modernizacja/wyposażenie systemów energetycznych, 
ciepłowniczych i wodociągowych przyczyniające się do zmniejszenia strat 
energii, ciepła, wody. 

Wspieranie efektywności 
energetycznej i 
wykorzystywania 
odnawialnych 
źródeł energii w budynkach 

kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (m.in. 
ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, oświetlenia; 
przebudowa systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji; instalacja OZE w 
modernizowanych energetycznie budynkach; instalacja systemów 
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publicznych i sektorze 
mieszkaniowym 

chłodzących, w tym również z OZE); 

Promowanie strategii 
niskoemisyjnych dla 
wszystkich typów obszarów, 
w szczególności na obszarach 
miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonego transportu 
miejskiego 
oraz podejmowania 
odpowiednich działań 
adaptacyjnych i mitygacyjnych 

- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi 
rodzajami systemów transportu; 
- budowa, przebudowa, dostosowanie istniejących parkingów na parkingi 
Park&Ride zwłaszcza przy krańcowych przystankach komunikacji miejskiej; 
- budowa, remont, przebudowa pętli, zatok lub wydzielenie pasów ruchu dla 
autobusów komunikacji zbiorowej oraz pozostałej infrastruktury służącej 
obsłudze pasażerów; 
- budowa elektronicznego systemu informacji pasażerskiej on-line wraz z 
elektronicznymi tablicami informacyjnymi na przystankach; 
- budowa/modernizacja ścieżek rowerowych. 

rozwoju potencjału 
społecznogospodarczego 
regionu poprzez poprawę 
jakości ochrony środowiska, 
dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego 

- objęcie systemem zbiórki odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców 
województwa; 
- zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do 
szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru; 
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
unieszkodliwianych przez składowanie; 
- zwiększenie poziomu mieszkańców województwa objętych systemem 
kanalizacji sanitarnej; 
- poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych, w tym dużych 
zbiorników o funkcjach turystycznych; 
- rozwój oferty kulturowej regionu; 
- zachowanie unikatowej struktury zasobów przyrodniczych regionu; 
- zwiększenie atrakcyjności miast poprzez nadanie nowych funkcji 
poprzemysłowym obszarom zdegradowanym 

Zaspokojenie znaczących 
potrzeb w zakresie inwestycji 
w sektorze gospodarki 
odpadami, tak aby wypełnić 
zobowiązania wynikające z 
prawa unijnego 

- budowę lub zakup instalacji służących do przetwarzania i wykorzystywania 
odpadów oraz likwidacji i neutralizacji złożonych odpadów zagrażających 
środowisku (w tym instalacje recyklingu, instalacje wykorzystujące gaz 
składowiskowy), 
- zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejących systemów segregacji 
odpadów poprzez zakup nowych urządzeń i wyposażenia, 
- budowę obiektów lub zakup urządzeń wchodzących w skład systemów 
zbiórki odpadów ze strumienia odpadów komunalnych. 

Zaspokojenie znaczących 
potrzeb w zakresie inwestycji 
w sektorze gospodarki 
wodnej, tak aby wypełnić 
zobowiązania wynikające z 
prawa unijnego 

- budowę, przebudowę, remont obiektów budowlanych oraz zakup lub 
modernizację urządzeń do odprowadzania, oczyszczania i przesyłu ścieków 
oraz przesyłu wody, tj.: sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, sieci 
wodociągowej i innych urządzeń wodno-ściekowych zmniejszających 
negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko, 
- rozbudowę i doskonalenie systemu monitoringu wód podziemnych poprzez 
zakup urządzeń i niezbędnego wyposażenia. 

Ochrona promocja i rozwój 
dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego 

 - budowę, przebudowę i remont obiektów kultury, służących podwyższeniu ich 
standardu technicznego, w tym dostosowanie obiektów do wymogów 
bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, 
- zakup wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w 
tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i 
multimedialnego, 
- przebudowę, remont i wyposażenie obiektów kultury w celu ułatwienia 
dostępu osobom niepełnosprawnym, 
- projekty promocyjne dot. organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. 
-odbudowę, przebudowę, konserwację lub remont obiektów historycznych, 
zabytkowych oraz obiektów dziedzictwa naturalnego, 
- budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz 
zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub 
naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
- roboty budowlane lub wyposażenie zabytków techniki i architektury w celu ich 
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adaptacji na potrzeby kulturowe, 
- projekty inwestycyjne związane z zabezpieczeniem ww. obiektów na 
wypadek zagrożeń; 
- przebudowę lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do 
właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia, 
- konserwację muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz 
innych zabytków ruchomych. 

Ochrona i przywrócenie 
różnorodności biologicznej, 
ochrona i rekultywacja gleby 
oraz promowanie usług 
ekosystemowych, w tym 
programu Natura 2000 oraz 
zielonej infrastruktury 

- budowę lub rozbudowę obiektów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony bioróżnorodności, 
- likwidację lub zmniejszenie uciążliwości barier dla przemieszczania się 
zwierząt i roślin, 
- ochronę ex situ gatunków zagrożonych, 
- ochronę in situ gatunków zagrożonych, 
- reintrodukcję gatunków zagrożonych, 
- ochronę i odbudowę zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, 
- przebudowę drzewostanów w sposób zgodny z roślinnością potencjalną, 
- przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych. 

Działania mające na celu 
poprawę stanu środowiska 
miejskiego, w tym 
rekultywacja terenów 
poprzemysłowych i redukcja 
zanieczyszczenia powietrza 

- rekultywację gruntów, usuwanie niebezpiecznych materiałów będących 
pozostałością działalności przemysłowej na cele użytkowe, 
- budowę, rozbudowę i modernizację urządzeń do produkcji i przesyłu energii 
ze źródeł odnawialnych, 
- wyburzanie obiektów, które utraciły właściwości użytkowe połączone z 
zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie powiązanego z obiektem, 
- budowę infrastruktury drogowej (drogi i ulice obsługujące tereny 
inwestycyjne, kanalizacja deszczowa, małe obiekty inżynieryjne, chodniki, 
przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi), 
- budowę infrastruktury wodno-ściekowej (sieci wodociągowe, sieci kanalizacji 
sanitarnej), 
-budowę sieci ciepłowniczych i energetycznych. 

zwiększenia konkurencyjności 
rynku pracy województwa 
opolskiego 

- wzrost zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy, w tym długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, 
osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, 
- zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych, 
- zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych, 
- wzrost adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw, 
- zwiększenie okresu aktywności zawodowej. 

Zapewnianie dostępu do 
zatrudnienia osobom 
poszukującym pracy 
i nieaktywnym zawodowo, w 
tym podejmowanie lokalnych 
inicjatyw na rzecz 
zatrudnienia oraz 
wspieranie mobilności 
pracowników 

- umożliwienie realizacji programów aktywizacji zawodowej obejmujących 
jedną lub kilka z następujących form wsparcia: staże/praktyki zawodowe, 
szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 
zawodowych, coaching; 
- korzystanie z usług w zakresie pośrednictwa pracy/poradnictwa zawodowego 
poprzedzone analizą dotyczącą ofert pracy i odzwierciedlającą popyt na 
konkretne zawody. 

Samozatrudnienie, 
przedsiębiorczość oraz 
tworzenie nowych miejsc 
pracy 

bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej 

Równouprawnienie płci oraz 
godzenie życia zawodowego i 
prywatnego 

- tworzenie /wsparcie funkcjonujących placówek opieki nad dziećmi do lat 3, 
- tworzenie/wsparcie funkcjonujących placówek opieki nad seniorami i osobami 
niepełnosprawnymi, 
- wdrożenie elastycznego czasu pracy i form zatrudnienia. 

Adaptacja pracowników, 
przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian 

- umożliwienie szkoleń dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw 
oraz doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi 
potrzebami, 
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- umożliwienie wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, w tym 
przekwalifikowanie pracowników, pomoc w zmianie profilu działalności. 

Aktywne i zdrowe starzenie 
się 

- programy przekwalifikowania pracowników pracujących w warunkach 
szkodliwych, 
- profilaktyka w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, 
piersi i szyjki macicy i płuc 
- opracowanie i wdrożenie programów leczniczych ułatwiającej powrót do 
pracy, w tym programów rehabilitacji leczniczej. 

Aktywna integracja, w 
szczególności w celu poprawy 
zatrudnialności 

- zintegrowane/ zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno-
zawodowej, poprzez instrumenty: 
    aktywizacji zawodowej, np. praktykę lub staż, 

 aktywizacji edukacyjnej, np. finansowanie zajęć szkolnych 
uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, 
gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, 

 aktywizacji zdrowotnej, np. sfinansowanie terapii psychologicznej, 
rodzinnej lub psychospołecznej, 

- działania zapobiegające zbyt wczesnemu wypadnięciu z systemu edukacji 
dzieci i młodzieży przebywających np. w zakładach poprawczych. 

Ułatwianie dostępu do 
niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, 
w tym opieki zdrowotnej i 
usług społecznych 
świadczonych w interesie 
ogólnym 

- rozwój usług opiekuńczych, wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, 
- badania diagnostyczne i programy zapobiegające chorobom cywilizacyjnym, 
- kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem, 
- diagnostyka i leczenie chorób rozwojowych dzieci, 
- działania asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej i asystenta 
osoby starszej, 
- opieka środowiskowa w miejscu zamieszkania osoby starszej, 
- wsparcie funkcjonowania mieszkań chronionych. 

Wspieranie gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych 

- wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji ekonomii i 
przedsiębiorczości społecznej, 
- finansowanie założenia/przystąpienia/zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, 
- tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej, 
- wsparcie dla osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym za 
pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw 
społecznych, w tym o charakterze integracyjnym, np. CIS, KIS, ZAZ, WTZ . 

ograniczenie przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu 
do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia 
podstawowego i 
ponadpodstawowego 

- tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 
- wsparcie istniejących przedszkoli oraz innych form wychowania 
przedszkolnego w zakresie m.in. wygenerowania dodatkowych miejsc oraz 
organizowaniu i prowadzeniu dodatkowych zajęć, 
- zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dla dzieci i młodzieży, 
- doskonalenie umiejętności nauczycieli, 
- prowadzenie doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży, 
- tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, 
- doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i placówek oświatowych, 
- staże/prepraktyki realizowane u pracodawców. 

poprawa dostępności i 
wspieranie uczenia się przez 
całe życie, podniesienie 
umiejętności i kwalifikacji 
pracowników i osób 
poszukujących pracy, 
zwiększenie dopasowania 
systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku 
pracy m.in. przez poprawę 
jakości kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz utworzenia 
i rozwijanie systemów uczenia 

- umożliwienie uczestnictwa w formach szkolnych lub w formach 
pozaszkolnych, 
- umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach skierowanych do osób 
dorosłych, 
- zapewnianie elastycznych rozwiązań dostosowanych do różnorodnych 
szkoleniowych potrzeb osób dorosłych np. kształcenie na odległość. 
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się poprzez praktyczną naukę 
zawodu realizowaną w ścisłej 
współpracy z pracodawcami 
Inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną i społeczną, które 
przyczyniają się do rozwoju 
krajowego, regionalnego i 
lokalnego, zmniejszania 
nierówności w zakresie stanu 
zdrowia oraz przejścia z usług 
instytucjonalnych do usług na 
poziomie społeczności 
lokalnych 

- inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia w obszarach deficytów 
zidentyfikowanych w województwie opolskim, 
- inwestycje polegające na eliminowaniu barier przyczyniających się do 
wykluczenia, w odniesieniu do zidentyfikowanych obszarów i deficytów 
lokalnych (zapewnienie usług opiekuńczych i wsparcia rodziny oraz pieczy 
zastępczej, infrastruktura rehabilitacyjna). 

Wspieranie rewitalizacji 
fizycznej, gospodarczej i 
społecznej ubogich 
społeczności i obszarów 
miejskich i wiejskich 

- uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, 
- porządkowanie historycznych centrów miast, 
- tworzenie stref bezpieczeństwa w miastach, 
- zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej, 
- przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do pełnienia funkcji 
gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, kulturowych, społecznych wraz 
z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem, 
- rewitalizacja tkanki mieszkaniowej – w częściach wspólnych budynków, 
- wymiana lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej – w 
ograniczonym zakresie (infrastruktura drogowa, sieć wodociągowa, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza lub energetyczna) 

Wspieranie przedsiębiorstw 
społecznych  

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności przez 
podmioty ekonomii społecznej, 
- modernizacja, dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń i miejsc pracy. 

Inwestycje w edukację, 
umiejętności i uczenie się 
przez całe życie poprzez 
rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej 

inwestycje w infrastrukturę szkół, w tym zawodowych na podstawie 
kompleksowych planów rozwoju 

Promowanie produkcji i 
dystrybucji odnawialnych 
źródeł energii 

dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz innych 
publicznych instytucji finansowych oferujących zwrotne instrumenty finansowe 

Promowanie efektywności 
energetycznej i użycia OZE w 
przedsiębiorstwach 
Wspieranie efektywności 
energetycznej i 
wykorzystywania 
odnawialnych 
źródeł energii w budynkach 
publicznych i sektorze 
mieszkaniowym 
 
 
Rządowy Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016 – 2019 
 
Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz 
standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności 
terenów inwestycyjnych.  
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Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego 
w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. 
Cele szczegółowe: 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych ze 
szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg; 

 podniesienie standardów technicznych dróg publicznych, a co za tym Idzie ich parametrów 
użytkowych; 

 rozwój spójnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej, w szczególności poprzez 
poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami wyższej kategorii, 

 zwiększenie płynności ruchu, 
 efektywne wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację Programu. 

 
Program „Maluch”  
 
Program „Maluch” zakłada:  

 stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla 
małych dzieci, 

 poprawę standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat (w wyjątkowych 
przypadkach do 4 lat), 

 umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej, 
 wspomożenie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo-

edukacyjnych dla małych dzieci (zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności), 
 szkolenie dziennych opiekunów. 

Podjęcie działań na rzecz godzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi jest spełnieniem 
zobowiązania Polski do realizacji celów Strategii Lizbońskiej, która jest kluczowym dokumentem 
wyznaczającym kierunki działania Unii Europejskiej w obszarze rozwoju ekonomicznego. Wzrost 
aktywności zawodowej uznawany jest za jeden z celów Strategii. Dla jego osiągnięcia UE postuluje 
m.in. stosowanie różnorodnych rozwiązań ułatwiających osobom aktywnym na rynku pracy godzenie 
obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Jednym z postulatów jest objęcie 33% dzieci w wieku 0–3 
lata opieką instytucjonalną. 

Program finansowany będzie ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej.  

 

7.4. Fundusze Norweskie. 

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te 
są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego 
kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian 
za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii 
Europejskiej, (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich 
i EOG (lata 2009 - 2014). 
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W ramach funduszy norweskich i EOG wydzielono kilkanaście programów (obszarów wsparcia). 
Przede wszystkim należy wymienić: 
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii  
Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
Wartość programu z funduszy EOG: 145 000 000 euro 
Cele  
Celami programu są: redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz 
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. 
Sposób wyłonienia projektów  
Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartego naboru wniosku. Planuje się 
przeprowadzenie jednego naboru wniosków. 
Obszary wsparcia 
W ramach programu planowane są następujące obszary wsparcia / obszary priorytetowe: 

 poprawa efektywności energetycznej w budynkach, 
 wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej (wsparcie 

w ramach projektu predefiniowanego), 
 wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Rodzaje kwalifikowalnych projektów 
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: 

administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa 
wyższego, nauki, wychowania. 

2. Zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla ww. budynków użyteczności publicznej o mocy do 
5 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii 
elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii 
elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji / trigeneracji)*. 
Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych 
należy rozumieć: 

 kolektory słoneczne, 
 układy fotowoltaiczne, 
 instalacje do wykorzystania biogazu (z wyłączeniem produkcji tylko energii 

elektrycznej), 
 pompy ciepła, 
 instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych, 
 kotły na biomasę. 
 małe turbiny wiatrowe, 
 rekuperację ciepła. 

3. Projekty mające na celu modernizację węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3 MW dla ww. 
budynków użyteczności publicznej. 

Uprawnieni beneficjenci 
Jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne. 
Wartość i poziom dofinansowania projektu 
Wartość dofinansowania projektu wynosi od 170 000 euro do 3 000 000 euro (wypłacana jako 
dofinansowanie za usunięcie 1 tony CO2/rok). 
Poziom dofinansowania projektu wynosi do 80 proc. (faktyczna intensywność dofinansowania 
będzie uzależniona od redukcji lub uniknięcia emisji CO2). 
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7.5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. 
NFOŚiGW prowadzi samodzielną gospodarkę finansową działając na podstawie ustawy Prawo 
ochrony środowiska. Realizując w praktyce zasadę „zanieczyszczający płaci”, Narodowy Fundusz 
zasilany jest głównie wpływami z: opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat eksploatacyjnych 
i koncesyjnych, opłat wynikających z Prawa energetycznego oraz ustawy o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, przychodów ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów 
cieplarnianych i innych źródeł. NFOŚiGW zapewnia wykorzystanie środków zagranicznych 
przeznaczonych na ochronę środowiska, m.in. z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Instrumentu Finansowego LIFE+, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki Systemowi zielonych 
inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) oraz środkom uzyskanym przez Polskę 
w międzynarodowych transakcjach sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla, przyznanych 
w ramach Protokołu z Kioto, NFOŚiGW dofinansowuje inwestycje z zakresu ochrony klimatu i redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. Ze środków NFOŚiGW realizowane są m.in. następujące programy: 
 
Tabela 29. Programy realizowane ze środków NFOŚiGW. 

Program Cel Finansowanie Beneficjenci 
KAWKA – Likwidacja 
niskiej emisji 

Zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza w strefach, 
w których występują 
znaczące przekroczenia 
dopuszczalnych 
poziomów stężeń i dla 
których zostały 
opracowane programy 
ochrony powietrza. 

Udostępnienie środków 
z przeznaczeniem na 
udzielanie dotacji 

wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej 

Dopłaty do kredytów na 
budowę domów 
energooszczędnych 

Oszczędność energii i 
ograniczenie lub 
uniknięcie emisji CO2 
poprzez dofinansowanie 
przedsięwzięć 
poprawiających 
efektywność 
wykorzystania energii w 
nowobudowanych 
budynkach 
mieszkalnych 

Dotacja na częściową 
spłatę kapitału kredytu 
bankowego 

Osoby fizyczne 

Poprawa efektywności 
energetycznej – 
Inwestycje 
energooszczędne w 
małych i średnich 
przedsiębiorstwach 

Ograniczenie zużycia 
energii w wyniku 
realizacji inwestycji w 
zakresie efektywności 
energetycznej i 
zastosowania 
odnawialnych źródeł 
energii w sektorze MŚP. 
W rezultacie realizacji 
programu nastąpi 
zmniejszenie emisji 
CO2. 

Dotacje dla MŚP do 60 
mln zł 

Małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

EKO-PIEC Poprawa jakości 
powietrza poprzez 
wymianę źródła ciepła 

Pożyczka Osoby fizyczne 
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dla gospodarstw 
domowych 

EKO-TERM Poprawa jakości 
powietrza poprzez 
termomodernizację 
budynku 
jednorodzinnego bez 
wymiany źródła ciepła 

Pożyczka Osoby fizyczne 

Dopłaty do kredytów na 
kolektory słoneczne 

Ograniczenie lub 
uniknięcie emisji CO2 
poprzez zwiększenie 
produkcji energii 
cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 

Dotacja na częściową 
spłatę kapitału kredytu 
bankowego 

Osoby fizyczne, 
wspólnoty 
mieszkaniowe 

Prosument Opole– linia 
dofinansowania z 
przeznaczeniem na 
zakup i montaż 
mikroinstalacji OZE 

Ograniczenie lub 
uniknięcie emisji CO2 w 
wyniku zwiększenia 
produkcji energii z 
odnawialnych źródeł, 
poprzez zakup i montaż 
małych lub 
mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł 
energii, do produkcji 
ciepła lub energii 
elektrycznej 

Dotacja Osoby fizyczne, 
wspólnoty 
mieszkaniowe 

 

7.6. Bank Ochrony Środowiska. 
 
BOŚ udziela kredytów pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa na podstawie 
umowy cywilnoprawnej określającej warunki dofinansowania podmiotom, które udokumentowały 
wymierny efekt ekologiczno-rzeczowy oraz posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań 
finansowych, a także ustanowiono odpowiednie formy zabezpieczenia spłaty kredytu. 
Wsparcie oferowane w ramach RPO objęte jest przepisami o pomocy publicznej. W przypadku 
projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, 
z zastrzeżeniem reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 
2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
Projekty wybierane są w trybie indywidualnym lub trybie konkursowym. Tryb indywidualny wskazuje 
na projekty kluczowe przyjęte w wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych 
Regionalnych Programów Operacyjnych. W trybie konkursowym możliwe są konkursy zamknięte lub 
otwarte. W ramach konkursów zamkniętych daty otwarcia i zamknięcia naboru wniosków (okres 
przyjmowania wniosków) zostają określone w ogłoszeniu o konkursie, a w konkursach otwartych 
nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu 
środków lub zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją. 
Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działań jest określona w dokumentach Regionalnych 
Programów Operacyjnych, Uszczegółowienie/ Szczegółowy opis RPO są zgodne z wytycznymi 
i podręcznikami dotyczącymi kwalifikowania wydatków. 
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7.6. Budżet gminy. 
Od 21 grudnia 2010 roku zgodnie z Ustawą z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy – 
Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 229 poz. 1498/ możliwe jest finansowanie lub  dofinansowanie 
kosztów inwestycji związanych z działaniami w ochronie środowiska z budżetu gminy: 
1. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

- osób fizycznych, 
- wspólnot mieszkaniowych, 
- osób prawnych, 
- przedsiębiorców; 

2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 
Zasady udzielania dotacji celowej na działania związane m.in. z ochroną powietrza określa rada 
gminy w drodze uchwały. 
Udzielenie dotacji celowej, udzielane będzie na podstawie umowy zawartej przez gminę z podmiotami 
wymienionymi powyżej.  
 
8. System monitorowania i oceny realizacji strategii. 
System monitorowania jest ważnym elementem w procesie wdrażania strategii. Dane z monitoringu 
służą do oceny skuteczności realizowanych działań i pozwalają na bardziej efektywne wydatkowanie 
środków publicznych. 
Zakłada się, że instytucją odpowiedzialną za ogólną koordynację i monitorowanie procesu realizacji 
strategii będzie Urząd Miejski w Dobrodzieniu.  
Zadaniem będzie w szczególności: 

- zbieranie i przekazywanie partnerom społecznym i gospodarczym informacji o dostępnych 
źródłach finansowania zewnętrznego (kierowanie potencjalnych beneficjentów do odpowiednich 
instytucji), 

- wyrażanie opinii co do zgodności proponowanych zmian w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego z zapisami strategii,  

- wydawanie opinii o zgodności planowanej inwestycji/zadania z zapisami strategii (w przypadku 
gdy taka opinia jest wymagana), 

- inicjowanie i koordynowanie opracowania średniookresowych dokumentów programowych (np. 
program rozwoju bazy oświatowej, program rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego), 

- informowanie społeczności lokalnej o istnieniu strategii i obranych kierunkach rozwoju, a także 
o postępach i efektach jej wdrażania. 

 
Ocena postępów we wdrażaniu strategii będzie dokonywana w cyklu dwuletnim i będzie oparta 
o zestaw bazowych wskaźników. Poniżej zaprezentowano wybrane rodzaje wskaźników, 
dostosowując ich charakter do rodzaju monitorowanego celu. 
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Tabela 30. Wskaźniki monitorowania Strategii. 

Nazwa celu Rodzaj wskaźnika 

I. Poprawa standardu życia 
mieszkańców 

 stopa bezrobocia, 
 dochód gminy na 1 mieszkańca, 
 średni poziom zarobków mieszkańców 

gminy, 
 stan powietrza atmosferycznego, wód 

powierzchniowych i podziemnych, hałasu 
komunikacyjnego i promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie gminy, 

 odsetek osób korzystających z pomocy 
społecznej, 

 liczba porad lekarskich i ambulatoryjnych 
w placówkach opieki zdrowotnej 

II. Rozwój kultury, turystyki, oświaty, 
sportu i rekreacji  

 współczynnik scholaryzacji brutto na 
poszczególnych poziomach edukacji, 

 ilość turystów odwiedzających gminę, 
 liczba miejsc noclegowych, 
 % budżetu gminy przeznaczonych na 

sport, rekreację, turystykę 
 liczba osób korzystających z obiektów 

sportowych na terenie gminy, 
 łączna długość tras turystycznych na 

terenie gminy 
III. Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury  
 stopień zwodociągowania                                    

i skanalizowania gminy, 
 odsetek osób korzystających z sieci 

gazowej, 
 liczba gospodarstw domowych 

posiadających dostęp do internetu, 
 długość wyremontowanych, 

zmodernizowanych dróg w km i 
poniesione nakłady, 

 długość wybudowanych nowych dróg, 
chodników na terenie gminy wraz z 
poniesionymi nakładami, 

 liczba publicznych punktów dostępu do 
Internetu 

IV. Tworzenie warunków dla rozwoju 
gospodarczego gminy  

 wartość wskaźnika przedsiębiorczości, 
 wielkość utworzonych nowych terenów 

inwestycyjnych, 
 % budżetu gminy przeznaczanego na 

inwestycje i remonty dróg, 
 liczba nowych podmiotów gospodarczych, 
 odsetek powierzchni gminy objęty 

miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego 
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Dane dotyczące zaproponowanych powyżej wskaźników dostępne są w ramach oficjalnej statystyki 
GUS i będą pozyskiwane m.in. z Banku Danych Regionalnych GUS, sprawozdań gminnych oraz 
z wydziałów Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Wskaźniki te w większości zostały wykorzystane 
w części diagnostycznej, przy opisie sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. 
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9. Wykorzystane materiały, literatura. 
 
1. Studium rozwoju systemów energetycznych na terenie województwa opolskiego do 2015 roku, 

Energoprojekt Katowice. 
2. Strategia Rozwoju Gminy Dobrodzień. 
 Dane pozyskane z Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. 
4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień. 
5. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrodzień. 
6. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Dobrodzień. 
7. Bank Danych Regionalnych GUS 
8. Rejestr Form Ochrony Przyrody RDOŚ Opole. 
9. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień. 
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ZAŁĄCZNIK nr 1. Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2017-2021. 
 
 

Lp. 
 

Zadanie Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

Limity wydatków w latach 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków -
Dobrodzień 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2016-2018 171 145 399 338 - - - 

2. Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - przebudowa 
placu rynku 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2016-2019 1 245 000 2 020 000 - - - 

3. Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości 
Rędzina 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2016-2019 204 375 956 891 - - - 

4. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Dobrodzieniu 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2014-2019 634 500 353 111 - - - 

5. Wymiana taboru - zakup dwóch niskoemisyjnych 
autobusów 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2017-2018 571 500 571 500 - - - 

6. Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego 
w Dobrodzieniu 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2017-2019 26 500 400 000 - - - 

7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
ul. Mostowa w Rzędowicach 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2017-2018 20 000 300 000 - - - 

8. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Dobrodzień 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2016-2022 210 457 - 150 000 50 000 150 000 

9. 

Dotacje celowe dla Dobrodzieńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu na realizację projektu 
„Przebudowa i wyposażenie DOKiS oraz 
modernizacja Sali widowiskowo-kinowej 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2018-2020 40 000 539 000 539 000 539 000 - 

10. 
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część 
ul. Lipowej w Malichowie 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2016-2017 225 000 - - - - 

11. Przebudowa drogi gminnej ul. Wystrzycka 
w Główczycach 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2016-2017 375 000 - - - - 

12. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
deszczowej na ul. Leśnej w Dobrodzieniu 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 20172020 12 000,00 - - 100 000 - 

13. Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2017-2020 14 500 - - 200 000 - 
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Lp. 

 
Zadanie Jednostka 

realizująca 
Okres 

realizacji 
Limity wydatków w latach 

2017 2018 2019 2020 2021 

14. 
Przebudowa ulic E. Stein, Cmentarnej i Opolskiej 
(do skrzyżowania z ul. Powstańców Śl.) 
w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2017-2019 148 000 - 500 000 - - 

15. Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - budowa 
budynku gastronomicznego 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2017-2019 17 000 - 200 000 - - 

16. 
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej 
w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O 
w miejscowości Główczyce 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2017 250 000 - - - - 

17. Termoizolacja budynku gminnego przy 
ul. Przejazdowej w Myślinie – I etap  

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2017 11 854 - - - - 

18. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Turzy Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2017 16 000 - - - - 

19. Zakup i montaż urządzeń dla dzieci na plac 
rekreacyjny w Błachowie 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2017 12 638 - - - - 

20. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 
w miejscowości Kocury 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2017 10 720 - - - - 

21. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 
w miejscowości Bzinica Stara 

Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu 2017 4 225 - - - - 

Źródło: Opracowane na informacji pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu,  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrodzień. 
 


