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WSTĘP

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GOGOLIN NA LATA 2014–2020 to najważniejszy dokument programowy, w opar-
ciu o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. W obliczu nowej perspek-
tywy budżetowania środków unijnych, która generuje zmiany w możliwościach finansowania działań rozwojo-
wych, a także faktu, że raz sformułowane strategie należy systematycznie dostosowywać do stale zmieniających 
się uwarunkowań społeczno-gospodarczych, oddajemy w Państwa ręce dokument nowej strategii rozwoju, 
której głównym celem jest stworzenie realnych podstaw planu rozwoju gminy Gogolin w okresie 2014–2020. 

Aktualna Strategia Rozwoju Gminy Gogolin została opracowana w oparciu o perspektywę wizji regionu w 2020 
roku, podkreślając jego specyfikę i wskazując na indywidualne rozwiązania, odpowiednie do jego charaktery-
styki, wyzwań i potrzeb. Przedłożona strategia będzie zatem dokumentem pomocnym przy realizacji wyznaczo-
nych perspektywicznych kierunków rozwoju regionu, dążeniu do osiągnięcia najważniejszych celów i kierun-
ków działania uprzednio przyjętych do realizacji w granicach gminy Gogolin w wyznaczonym okresie siedmiu 
lat, a także skutecznym i efektywnym zarządzaniu Gminą z punktu wielopoziomowego jej rozwoju. Niemniej 
jednak jest to dokument programowy, który określa cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów, ale 
nie wskazuje precyzyjnie, co i z jakich środków zostanie zrealizowane. Takie podejście zgodne jest z zasadami 
przygotowywania dokumentów strategicznych, w których wskazuje się wyłącznie kluczowe obszary interwencji 
i budowania przewag. Natomiast w celu wskazania szczegółowych zadań do realizacji ze wskazaniem pod-
miotów odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz źródeł finansowania należy stworzyć właściwe dokumenty 
wykonawcze.

Prezentowany dokument pomyślnie przeszedł proces konsultacji społecznych, które odbywały się na terenie 
gminy Gogolin. W zorganizowanych w tym celu spotkaniach, a także badaniach elektronicznych, uczestniczyli 
mieszkańcy gminy Gogolin, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do-
świadczenia i wnioski zdobyte podczas konsultacji miały na celu otwarcie dyskusji na temat kierunków rozwoju 
gminy Gogolin, wytyczenie wizji, celów a także zaproponowanie konkretnych rozwiązań, które następnie po ich 
weryfikacji i analizie zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie. Proces tworzenia zapisów strategicznych 
wsparty był również rzetelnymi analizami oraz wnioskami i sugestiami napływającymi od partnerów społecz-
nych, przedstawicieli władz Gminy, a także ekspertów poszczególnych dziedzin społeczno-gospodarczych.

Dzięki zaangażowaniu w proces budowy Strategii Rozwoju Gminy Gogolin społeczności lokalnej i funkcjonują-
cych w jej granicach podmiotów, dokument ten wyraża interes publiczny postrzegany przede wszystkim z po-
ziomu lokalnego, a sprawy regionalne rozważa w głównej mierze względem nich w zakresie stosunku nadrzęd-
nego. Z tego też względu prezentowany dokument nie tylko nawiązuje do poprzedniej strategii Gminy Gogolin 
celem zachowania ciągłości i spójności lokalnej polityki rozwoju, ale także koresponduje ze strategicznymi do-
kumentami ogólnymi i sektorowymi wyższego rzędu.

METODOLOGIA

Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014–2020 powstała z inicjatywy Burmistrza Gogolina. Jej obecny 
kształt to wynik wielomiesięcznej pracy interdyscyplinarnej grupy złożonej z przedstawicieli Gminy Gogolin pod 
przewodnictwem Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz 
zewnętrznych ekspertów firmy Grupa Ergo Sp. z o.o.

Prace nad strategią obejmowały następujące etapy:

1. Opracowanie formularzy ankietowych i przeprowadzenie badania ilościowego wśród mieszkańców, przed-
siębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

2. Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej.
3. Opracowanie analiz SWOT-TOWS.
4. Organizacja spotkania warsztatowego celem wypracowania wstępnych założeń strategicznych.
5. Opracowanie kierunków rozwoju Gminy Gogolin.
6. Przeprowadzenie elektronicznych konsultacji społecznych i wyłożenie projektu strategii  

do publicznego wglądu.
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7. Uzupełnienie projektu i przyjęcie strategii.

Przedstawioną ścieżkę procesu budowy niniejszej strategii rozwoju obrazuje poniższy diagram oraz umieszczo-
ny pod nim opis wyjaśniający istotę przyjętej metodologii pracy nad dokumentem.

Rysunek 1. Harmonogram prac

Niniejszy dokument składa się z części programowej, stanowiącej najważniejszy rezultat procesu budowania 
Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014–2020, zawierającej wizję, misję, kierunki rozwoju, pola strate-
giczne i operacyjne oraz otwarty katalog kierunków działań. Część programowa zawiera również wskaźniki 
realizacji strategii, opis finansowania, analizę koherentności strategii z innymi dokumentami strategicznymi 
oraz szczegółową procedurę monitorowania, ewaluacji i aktualizacji strategii. Integralnym elementem strategii 
są załączniki:

Załącznik nr 1. Sytuacja społeczno-gospodarcza gminy Gogolin.
Załącznik nr 2. Analiza SWOT.
Załącznik nr 3. Sprawozdanie ze spotkań warsztatowych.
Załącznik nr 4. Raport z badania ankietowego.

Wskazane w strategii kierunki rozwoju, pola strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań znajdują swoje 
odzwierciedlenie w przeprowadzonej szerokiej analizie stanu aktualnego gminy Gogolin oraz zasobów, jakimi 
dysponuje jej samorząd. Założenia strategii w pełni wpisują się w wizję i cele strategiczne rozwoju regionu 
opolskiego oraz ogólne kierunki rozwoju dla Polski.

Dla każdego z czterech wypracowanych kierunków rozwoju gminy Gogolin w okresie 2014–2020 została przepro-
wadzona szczegółowa diagnoza obecnej sytuacji, wraz ze wskazaniem istoty zachodzących procesów i zjawisk, 
a także ich uwarunkowań. Diagnoza ta została przeprowadzona na etapie opracowywania analizy społeczno-
-gospodarczej gminy Gogolin (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej strategii) w oparciu o weryfikację danych 
zastanych, na podstawie których prowadzone było dalsze wnioskowanie na potrzeby strategii. Podsumowanie 
ustaleń dla każdej części diagnozy społeczno-gospodarczej stanowi analiza SWOT (która została zaprezentowana 
w niniejszej strategii w formie załącznika nr 2). Ocena korelacji pomiędzy silnymi i słabymi stronami oraz szansa-
mi rozwojowymi i zagrożeniami zidentyfikowanymi w danym obszarze stanowiła punkt wyjścia dla sformułowa-
nia wyzwań cząstkowych dla tegoż obszaru. Na tej podstawie oraz w oparciu o spotkania warsztatowe (z których 
sprawozdanie zostało przedstawione w niniejszej strategii w formie załącznika nr 3) w dalszej kolejności zostały 
sformułowane wyzwania rozwojowe Gminy w okresie 2014–2020. Zgodnie z przyjętym porządkiem logicznym 
dokumentu opracowany został również system wskaźników, który pomocny będzie na etapie cyklicznej weryfi-
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kacji stopnia osiągnięcia przyjętych w strategii założeń, zgodnie z procedurą monitoringu, ewaluacji i aktualiza-
cji, będącej integralnym elementem wdrażania niniejszej strategii.

Budując Strategię Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014–2020 przyjęto zasadę, że wszystkie zidentyfikowane 
kierunki działania powinny co do zasady odnosić się bezpośrednio do realnych możliwości funkcjonowania 
i kompetencji samorządu gminnego. Jest to klasyczne podejście instytucjonalne. Niemniej jednak w wyniku 
konsultacji społecznych z mieszkańcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, 
a także przeprowadzonego wśród nich badania ankietowego (na podstawie którego opracowano raport za-
prezentowany w niniejszej strategii w formie załącznik nr 4), do poszczególnych pól strategicznych dodano 
pola operacyjne oraz kierunki działań, które mają charakter obszarowy i wykraczają poza bezpośrednie strefy 
kompetencji samorządu gminnego. Tym samym należy mieć na uwadze, iż realizacja celów obszarowych tylko 
w ograniczonym stopniu zależna jest od działań Gminy Gogolin.
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WIZJA I MISJA ROZWOJU GMINY GOGOLIN

Mając na względzie dobro wspólnoty lokalnej Gminy Gogolin sformułowano wizję oraz misję gminy na lata 
2014–2020:

Wizja:
Gmina Gogolin w 2020 r. to region harmonijnego i zrównoważonego rozwoju, 

z wysokim potencjałem kapitału ludzkiego i konkurencyjną gospodarką, 
gdzie podejmowane są działania proekologiczne.

Misja:
Gmina Gogolin – dobry pomysł na długie lata.

KIERUNKI ROZWOJU, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 

Tabela 1. Matryca kierunków rozwoju oraz celów strategicznych i operacyjnych

KIERUNKI ROZWOJU CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE

I. Konkurencyjna gospodarka 
I.1. Wykorzystanie walorów  

gminy dla jej rozwoju  
gospodarczego

I.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

I.1.2. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa  
rolno-spożywczego

I.1.3. Zrównoważone wykorzystanie  
zasobów środowiska naturalnego 

I.1.4. Promowanie potencjału  
turystyczno-rekreacyjnego gminy

II. Rozwój kapitału ludzkiego II.1. Wzrost poziomu życia 
mieszkańców gminy

II.1.1. Poprawa warunków i jakości  
usług świadczonych przez instytucje ochrony  

zdrowia i pomocy społecznej

II.1.2. Poprawa warunków i jakości edukacji 
oraz sportu

II.1.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego

II.1.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego

III. Inwestycje w zasoby III.1. Poprawa stanu  
infrastruktury technicznej gminy

III.1.1. Poprawa stanu infrastruktury sieciowej

III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury 
transportowej

III.1.3. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa 
i tworzenie dogodnych warunków życia 

mieszkańców

IV. Współpraca z otoczeniem IV.1. Wzmocnienie potencjału 
administracji samorządowej

IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości  
świadczenia usług publicznych

IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa  
obywatelskiego

Źródło: Opracowanie własne
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KIERUNEK ROZWOJU:  
Konkurencyjna gospodarka

Interwencje w procesy sfery gospodarczej w przypadku gmin realizowane są pod postacią lokalnej polityki 
gospodarczej, której celem jest zmniejszenie wad lokalnych rynków oraz modyfikacja ich więzi z rynkami po-
nadlokalnymi, a także korygowanie negatywnych dostosowań strukturalnych na lokalnych rynkach tak, aby 
kontynuować długofalową ścieżkę rozwoju gminy. Rozwojowi gospodarczemu gmin sprzyja zatem otwartość 
i elastyczność w zakresie przedsiębiorczości, a także skłonność do kooperacji oraz wchodzenia we wspólne 
przedsięwzięcia inwestycyjne. W tym celu, w okresie 2014–2020 nacisk w prowadzonej polityce rozwój lokal-
nego przez Gminę Gogolin w ramach kierunku rozwoju „Konkurencyjna gospodarka”, zostanie położony na 
wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju gospodarczego, który to obszar jednocześnie stanowić będzie 
cel strategiczny podejmowanych we wskazanym okresie czasu działań.

Wyżej wskazanemu celowi strategicznemu przypisano poszczególne cele operacyjne, a dalej kierunki działania 
do realizacji w gminie Gogolin w okresie 2014–2020. 

W ramach działań w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, planuje się obranie kierunków mających 
na celu stwarzanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz zwalczania bezrobocia i wspierania aktywiza-
cji zawodowej mieszkańców. W ramach wspierania przedsiębiorczości w gminie Gogolin zaplanowano z jednej 
strony stymulowanie współpracy samorządu gminnego z przedsiębiorcami, w zakresie wsparcia rozwoju mi-
kro-, małych i średnich przedsiębiorstw – w szczególności o charakterze innowacyjnym, oraz w obszarze lokal-
nych produktów rolno-spożywczych. Z drugiej strony wsparciem planuje się objąć także działania w obszarze 
organizacji kursów i szkoleń skierowanych do przedsiębiorców, w tym w zakresie pozyskiwania środków z fun-
duszy pomocowych, rozwoju umiejętności, wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych i umiejętności 
językowych. Wdrażane będą również rozwiązania przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców, 
w szczególności poprzez: wsparcie osób zakładających własną działalność gospodarczą czy stworzenie systemu 
informacyjnego dotyczącego potrzeb i aktualnych trendów panujących na lokalnym rynku pracy. W kontekście 
konieczności zwalczania bezrobocia i wspierania aktywizacji zawodowej mieszkańców, niezbędne jest podjęcie 
działań zmierzających do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych zwłaszcza osób starszych, 
z uwagi na obecne zmiany demograficzne i rosnące w ich efekcie wpływy osób starszych na kondycję rynku 
pracy. Z tego też względu zasadnym jest również promowanie i prowadzenie szkoleń oraz społecznych kampa-
nii informacyjnych skierowanych do pracodawców w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom spowodowanym 
wiekiem czy wspieranie tworzenia miejsc pracy związanych z zaspokajaniem potrzeb osób starszych.

W ramach działań w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego, a także roz-
woju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, planuje się obranie kierunków mających na celu rozwój 
ochrony środowiska w gminie, a także promowanie regionalnych oraz naturalnych i ekologicznych wyrobów 
rolno-spożywczych. Ograniczenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych przyczyni się 
do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz glo-
balnie przyczyni się do realizacji krajowych zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Korzystne warunki gminy Gogolin w zakresie możliwości wykorzystywa-
nia odnawialnych źródeł energii stanowią szansę dla gminy, aby partycypowała ona w coraz większym stopniu 
w procesie budowy bezpieczeństwa energetycznego w regionie i kraju. Przeszkodą na drodze do osiągnięcia 
tego celu mogą być jednak wysokie koszty inwestycji, które w dalszym ciągu postrzegane są jako rozwiązania 
innowacyjne, a nie tradycyjne, a także świadomość społeczności lokalnej pod kątem korzyści wynikających 
ze stosowania tego typu rozwiązań. Dlatego też efektywność realizacji zielonych projektów wymaga nie tyl-
ko zaangażowania środków finansowych, ale również konieczność edukowania społeczności poprzez transfer 
wiedzy w zakresie wykorzystywania ekoinnowacyjnych technologii i kształtowanie postaw proekologicznych. 
Z tego też względu promocja wykorzystania technologii niskoemisyjnych oraz produkcji i dystrybucji OZE (Od-
nawialne Źródła Energii) w gminie Gogolin została zaprogramowana dwutorowo. Planuje się wdrożenie ko-
lejnych projektów inwestycyjnych korzystających z tego typu źródeł. Równolegle będą prowadzone działania 
miękkie zwiększające świadomość mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska i ekologii oraz promocji 
lokalnego rolnictwa w zakresie działań wspierających naturalne i ekologiczne wyroby rolno-spożywcze.

W ramach działań w zakresie promowania potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy, planuje się obranie 
kierunków mających na celu wykorzystanie i zagospodarowanie walorów turystycznych oraz rozwój i budowę 
infrastruktury turystycznej w regionie. Ocenia się, że zasoby o potencjale turystycznym zlokalizowane na te-
renie gminy Gogolin predestynują teren ten do rozwoju turystyki weekendowej, głównie aktywnej, ale także 
kulturowej. Wskazany potencjał gminy Gogolin obliguje jednak samorząd gminy do ponadlokalnej współpracy 
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na rzecz wykorzystania walorów regionu, ale także do uzupełniania niedostatków infrastruktury turystycznej 
i okołoturystycznej. Zwłaszcza że samorząd ten ma ograniczone zasoby infrastruktury turystycznej, podczas 
gdy potrzeba osiągnięcia wysokiej skuteczności realizacji działań na rzecz jej rozwoju jest głęboko zakorzeniona 
w podejściu sieciowym i wspólnych przedsięwzięciach dysponentów zasobów turystycznych. Ponadto istotnym 
elementem turystyki XXI wieku będzie niewątpliwie cyfryzacja zasobów oraz zwiększenie dostępności infor-
macji turystycznej poprzez wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych (ICT – Information and 
Communication Technologies).

CEL STRATEGICZNY: 

I.1. Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju gospodarczego.

CELE OPERACYJNE:

I.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
I.1.2. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.
I.1.3. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego.
I.1.4. Promowanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy.

KIERUNEK ROZWOJU:  
Rozwój kapitału ludzkiego

We współczesnym świecie, w obliczu coraz silniejszej globalnej konkurencji, rozwój kapitału ludzkiego poprzez 
zdobywanie wysokich kompetencji i kwalifikacji dostosowanych do wyzwań zmieniającej się rzeczywistości, 
stanowi jeden z nieodzownych warunków szybkiego rozwoju gospodarczego i rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego, a co za tym idzie, sprzyja poprawie jakości życia społeczeństwa lokalnego. Konieczne jest zatem 
stymulowanie interakcji pomiędzy podmiotami życia społeczno-gospodarczego, przy jednoczesnym podnosze-
niu efektywności ich działań. Z tego też względu Gmina Gogolin, uznając kapitał społeczny za istotny czynnik 
rozwoju regionu, dostrzega konieczność zmian w sferze społecznej poprzez poszukiwanie dróg wzmocnienia 
i upodmiotowienia różnego rodzaju społeczności, tak aby stały się one zdolne do samoorganizacji, rozwoju 
i tworzenia dóbr wspólnych. W tym celu w okresie 2014–2020 nacisk w prowadzonej polityce rozwój lokalnego 
przez Gminę Gogolin w ramach kierunku rozwoju „Rozwój kapitału ludzkiego”, zostanie położony na wzrost 
poziomu życia mieszkańców gminy, który to obszar jednocześnie stanowić będzie cel strategiczny podejmo-
wanych we wskazanym okresie czasu działań.

Wyżej wskazanemu celowi strategicznemu przypisano poszczególne cele operacyjne, a dalej kierunki działania 
przez Gminę Gogolin w okresie 2014–2020. 

W ramach działań w zakresie poprawy warunków i jakości edukacji oraz sportu, planuje się podjęcie działań 
mających na celu poprawę warunków funkcjonowania placówek edukacyjno-oświatowych, rozwijanie kształ-
cenia pozaszkolnego, a także dostosowanie oferty edukacyjno-oświatowej do potrzeb rynku pracy. Uwzględ-
nienie takiego celu operacyjnego w polityce rozwoju lokalnego Gminy Gogolin do roku 2020 wynika z faktu, 
że w regionie tym istnieje z jednej strony silna potrzeba dostosowania edukacji do potrzeb lokalnego rynku 
pracy, z drugiej natomiast potrzeba kształtowania w społeczności lokalnej zdrowego stylu życia opartego na 
aktywności fizycznej. Tym samym niezbędne jest wsparcie rozwoju bazy materialnej, w tym wyposażanie w no-
woczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne placówek funkcjonujących na terenie gminy w publicznym sys-
temie oświaty na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Konieczne są również dalsze 
inwestycje w samą bazę lokalową ośrodków edukacyjnych, poprawy przystosowania obiektów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz uzupełniania niedostatków infrastruktury sportowej. Nowoczesna edukacja na tere-
nie gminy Gogolin wdrażana będzie również poprzez wspieranie organizacji oraz wzrostu jakości oferty zajęć 
pozalekcyjnych, zarówno tych w zakresie edukacji, jak i sportu. Ponadto efektywny rozwój edukacji i sportu wy-
maga podniesienia poziomu kompetencji kadr nauczycielskich i trenerskich, w tym poziomu szkoleń i kursów 
przygotowawczych dla nauczycieli w zakresie stosowania technik cyfrowych w programach nauczania.

W ramach działań w zakresie poprawy warunków i jakości usług świadczonych przez instytucje ochrony zdro-
wia i pomocy społecznej, planuje się podjęcie działań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania 
placówek świadczących usługi zdrowotne i pomocy społecznej, a także dostosowanie oferty placówek świad-
czących usługi zdrowotne i pomocy społecznej do potrzeb społeczności lokalnej. Rozwój ochrony zdrowia na 
poziomie lokalnym powinien być ściśle skorelowany z cywilizacyjnym aspektem ochrony zdrowia, w tym z za-
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grożeniami epidemiologicznymi i demograficznymi wynikającymi z postępującego procesu starzenia się spo-
łeczeństwa. Zmiany w strukturze demograficznej gminy Gogolin wymuszają dostosowanie priorytetów ochro-
ny zdrowia do warunków funkcjonowania społeczeństw starzejących się. W celu zagwarantowania wysokich 
standardów zdrowotnych populacji, w tym stanowiącej zasoby rynku pracy, niezbędny jest rozwój programów 
profilaktycznych skoncentrowanych na zmniejszaniu zachorowalności na choroby cywilizacyjne (w tym: nowo-
twory, choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzycę, otyłość), jak również wdrażanie programów edukacyj-
nych i akcji promocyjnych na rzecz zdrowego stylu życia oraz regularnego korzystania z badań profilaktycznych 
i upowszechnianie zachowań prozdrowotnych. Zwiększenie efektywności opieki zdrowotnej wymagać będzie 
również poprawy dostępności mieszkańców gminy Gogolin do publicznej służby zdrowia, w tym do świadczeń 
wykonywanych w poradniach specjalistycznych, a także dalszych inwestycji w samą bazę lokalową ośrodków 
ochrony zdrowia oraz poprawy przystosowania obiektów tych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto 
systematyczne podnoszenie jakości świadczeń medycznych jest ściśle skorelowane z zasobami kapitału ludzkie-
go służby zdrowia i pomocy społecznej. Oprócz etosu, jaki towarzyszyć powinien pracy tych grup zawodowych, 
kluczowe są twarde kompetencje, profesjonalne przygotowanie, wiedza ekspercka, doświadczenie, ciągłe do-
skonalenie oraz czysto ludzka wrażliwość. Tym samym w ramach kierunków działań uwzględniono również 
rozwój zasobów kadrowych dla potrzeb jednostek ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Z kolei wzrost jakości 
i standardów pomocy społecznej w gminie Gogolin uzależniony jest od rozszerzenia spektrum oferowanych 
form i instrumentów pomocowych, w tym przede wszystkim w takim zakresie jak: przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia społecznego, a także stworzenie szerokiej oferty wsparcia, integracji i aktywizacji osób starszych 
oraz niepełnosprawnych oraz szerokiego wsparcia rodziny jako postawowej komórki życia społecznego.

W ramach działań w zakresie wsparcia ochrony dziedzictwa kulturowego, planuje się obranie kierunków ma-
jących na celu poprawę jakości infrastruktury kulturalnej, aktywizację mieszkańców wokół promocji tradycji 
i kultury regionu, a także estetyzację i zagospodarowanie terenów zielonych. Aby zagwarantować powodzenie 
realizacji zaplanowanych wszystkich innych celów operacyjnych w ramach obszaru kapitału ludzkiego i instytu-
cji sfery społecznej niż ten, kluczowe znaczenie powinny stanowić działania ukierunkowane na wypracowanie 
przemyślanej koncepcji zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców terenu gminy Gogolin. W tym celu na-
cisk zostanie położony na realizację inwestycji, które uatrakcyjnią życie mieszkańcom i pozwolą im na ciekawsze 
i aktywniejsze spędzanie wolnego czasu.

W ramach działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, planuje się obranie kierunków mających 
na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego, a także polepszenie organizacji działań służb publicznych. Z tego 
też względu samorząd gminny będzie koncentrował swoje działania na rozwoju infrastruktury monitoringu 
zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych oraz alarmowaniu mieszkańców o nadchodzącym bądź zaistniałym za-
grożeniu, a także doposażaniu wszystkich służb bezpieczeństwa publicznego funkcjonujących w jej granicach. 
Szczególnie istotnymi obszarami z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gogolin jest bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym (wzmocnione poprzez kontrolę stanu trzeźwości, budowę progów zwalniających, 
lepsze oznakowanie i oświetlenie dróg) oraz bezpieczeństwo w miejscach publicznych (wzmocnione poprzez 
większą ilość patroli, monitoring). Ponadto wsparcie Gminy Gogolin w dalszym ciągu ukierunkowane będzie na 
prowadzenie różnego rodzaju działań i programów profilaktycznych dostosowanych do występujących na jej 
terenie zagrożeń, w tym m.in. na zapobieganie takim zjawiskom jak: przemoc w rodzinie, przestępczość i de-
moralizacja nieletnich, alkoholizm i narkomania czy wszelkiego rodzaju zagrożenia w sieci (cyber-zagrożenia), 
które w dobie postępu technologicznego są istotną problematyką.

CEL STRATEGICZNY: 

II.1. Wzrost poziomu życia mieszkańców gminy.

CELE OPERACYJNE:

II.1.1. Poprawa warunków i jakości usług świadczonych przez instytucje ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
II.1.2. Poprawa warunków i jakości edukacji oraz sportu.
II.1.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
II.1.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.
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KIERUNEK ROZWOJU:  
Inwestycje w zasoby

Wskazany w dwóch pierwszych kierunkach rozwoju gminy Gogolin wzrost społeczno-gospodarczy wymaga od-
powiedniej infrastruktury i na odwrót – dobrze funkcjonująca infrastruktura jest niezbędna dla zapewnienia 
wzrostu społeczno-gospodarczego. Dlatego też trzecim kierunkiem rozwoju gminy Gogolin w okresie 2014–2020 
jest infrastruktura techniczna, gdyż dobrze rozwinięta sprzyja właściwemu rozwojowi niemal wszystkich dziedzin 
życia gospodarczego i społecznego. Zwłaszcza że gmina Gogolin, między innymi ze względu na jej korzystne po-
łożenie oraz walory przyrodnicze, ma możliwości dynamicznego rozwoju na wysokim poziomie, pod warunkiem 
jednak, że zostaną podjęte działania mające na celu wyposażenie gminy w niezbędną w tym celu infrastrukturę 
sieciową, komunikacyjną i mieszkaniową. Należy mieć jednak na względzie, iż rozwój wskazanej infrastruktu-
ry powinien zmierzać w kierunku znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Z tego też 
względu w okresie 2014–2020 nacisk w prowadzonej polityce rozwoju lokalnego przez Gminę Gogolin w ramach 
kierunku rozwoju „Inwestycje w zasoby” zostanie położony na poprawę stanu infrastruktury technicznej, który 
to obszar jednocześnie stanowić będzie cel strategiczny podejmowanych we wskazanym okresie czasu działań.

Wyżej wskazanemu celowi strategicznemu przypisano poszczególne cele operacyjne, a dalej kierunki działania 
do realizacji w gminie Gogolin w okresie 2014–2020. 

W ramach działań w zakresie poprawy stanu infrastruktury sieciowej, planuje się obranie kierunków mających 
na celu modernizację i rozbudowę infrastruktury sieciowej. Nowoczesna i sprawna infrastruktura sieciowa gmi-
ny zapewnia dobre warunki do inwestowania i podnoszenia standardu życia społeczności lokalnej. Z tego też 
względu Gmina Gogolin, w ramach realizacji zadań ciągłych, planuje modernizację i rozbudowę sieci wodno-
-kanalizacyjnej, gazowej oraz teleinformatycznej, gdyż ich istnienie oraz sprawność są niezbędne do prawidło-
wego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa gminy.

W ramach działań w zakresie zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportowej, planuje się natomiast 
obranie kierunków mających na celu rozwijanie i modernizację sieci dróg wraz z infrastrukturą okołodrogową 
(oświetlenie, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, parkingi, centra przesiadkowe, przystanki), a także poprawę 
istniejącej oraz uruchomienie nowej komunikacji transportowej wewnątrz oraz na zewnątrz gminy. Ocenia 
się, że dla dążenia do pełniejszego wykorzystania potencjału położenia geograficznego gminy Gogolin oraz 
możliwości, jakie tworzy układ powiązań drogowych na jej terenie, kluczowy będzie rozwój dróg lokalnych 
zmierzający do wsparcia budowy połączeń sieci dróg na poziomie regionalnym, rozbudowy infrastruktury oko-
łodrogowej oraz towarzyszącej. W tym zakresie Gmina Gogolin będzie podejmowała takie działania jak: pod-
niesienie jakości infrastruktury drogowej, okołodrogowej, towarzyszącej czy transportu zbiorowego. Ponadto 
komunikację na terenie gminy Gogolin, oprócz sieci dróg, zapewnia również infrastruktura teleinformatyczna, 
a rozwój cywilizacyjny obliguje samorządy do przywiązywania większej uwagi w zakresie wykorzystania narzę-
dzi ICT w przestrzeni publicznej. 

W ramach działań w zakresie wspierania rozwoju mieszkalnictwa i tworzenia dogodnych warunków życia, 
planuje się obranie kierunków mających na celu wzrost dostępności budynków mieszkalnych, a także wzrost 
ilości oraz poprawę estetyki i stanu technicznego istniejących zasobów komunalnych, socjalnych i chronionych. 
Gminy mają ustawowy obowiązek tworzenia warunków zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty sa-
morządowej. Uznano zatem za niezbędne podjęcie na terenie gminy Gogolin działań na rzecz poprawy warun-
ków mieszkaniowych, stanowiących podstawę rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa. W tym celu planuje 
się podjęcie działań zmierzających do poszukiwania szans na rozwój i poprawę stanu zasobów mieszkanio-
wych, w tym komunalnych, socjalnych i tzw. serwisowanych (związanych z polityką prosenioralną), a także 
poprawę jakości życia mieszkańców, łagodzenia luki infrastrukturalnej w zakresie zagospodarowania terenów 
wokół budynków mieszkalnych oraz innych zjawisk hamujących rozwój regionu w tym zakresie. Działania takie 
zapewnią podstawę do bardziej dynamicznego rozwoju gminy w przyszłości.

CEL STRATEGICZNY: 

III.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej.

CELE OPERACYJNE:

III.1.1. Poprawa stanu infrastruktury sieciowej. 
III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej.
III.1.3. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa i tworzenie dogodnych warunków życia mieszkańców.
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KIERUNEK ROZWOJU:  
Współpraca z otoczeniem

Czwartym i ostatnim kierunkiem rozwoju gminy Gogolin jest współpraca z otoczeniem. Ocenia się, że wa-
runkiem zrównoważonego rozwoju gminy, nie tylko jako całości, ale także jako struktury różnego typu form 
organizacyjnych, jest budowanie powiązań kooperacyjnych. Z punktu widzenia działalności publicznej i reali-
zacji zadań ustawowych oraz planowanych na najbliższe lata tworzenie ponadlokalnych struktur w ramach 
różnego rodzaju obszarów funkcjonalnych, celowa jest współpraca samorządu gminnego z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego, sektorem prywatnym, a także podmiotami ekonomii społecznej. Kooperacja sa-
morządowa pozwoli przede wszystkim na synergiczne wykorzystanie potencjału wewnętrznego obszaru, jak 
i opracowanie branżowych strategii marki. Z tego też względu w okresie 2014–2020 nacisk w prowadzonej 
polityce rozwój lokalnego przez Gminę Gogolin w ramach kierunku rozwoju „Współpraca z otoczeniem” zosta-
nie położony na wzmocnieniu potencjału administracji samorządowej, który to obszar jednocześnie stanowić 
będzie cel strategiczny podejmowanych we wskazanym okresie czasu działań.

Wyżej wskazanemu celowi strategicznemu przypisano poszczególne cele operacyjne, a dalej kierunki działania 
do realizacji w gminie Gogolin w okresie 2014–2020. 

W ramach działań w zakresie wzrostu dostępności i jakości świadczenia usług publicznych, podejmowane 
będą inicjatywy mające na celu zwiększenie zdolności administracji samorządu gminnego do wypełniania swo-
ich funkcji w nowoczesny i partnerski sposób. Z kolei w ramach działań w zakresie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, podejmowane będą inicjatywy mające na celu aktywizację społeczności lokalnej celem zwięk-
szenia jej partycypacji i roli w kreowaniu polityki rozwoju lokalnego gminy Gogolin. Tym samym w ramach pla-
nowania rozwoju strategicznego gminy Gogolin zadbano o zapewnienie przestrzeni do rozwoju nowoczesnej 
administracji publicznej. Analiza zasobów samorządu gminnego wskazuje na konieczność rozwoju systemów 
i narzędzi zarządzania administracją publiczną, w tym przede wszystkim wdrażania usług e-administracji oraz 
stymulowania partycypacji społecznej w życiu publicznym. Szczególnie istotne jest wykorzystanie w admini-
stracji publicznej nowoczesnych kanałów komunikacji z otoczeniem oraz umożliwienie mu szerszego udziału 
w procesach zachodzących w instytucjach publicznych. Wykorzystanie ICT ma na celu usprawnienie procesu 
załatwiania spraw administracyjnych, obsługi mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, turystów i inwestorów 
w zakresie ochrony zdrowia, edukacji czy kultury etc. Co więcej, z punktu widzenia działalności publicznej i re-
alizacji zadań ustawowych, ocenia się, że warunkiem zrównoważonego rozwoju gminy, nie tylko jako całości, 
ale także jako struktury różnego typu form organizacyjnych, jest budowanie powiązań kooperacyjnych i współ-
praca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami sektora prywatnego, a także instytucjami 
ekonomii społecznej, w tym organizacjami pozarządowymi, czy spółdzielniami socjalnymi. Towarzyszyć temu 
będzie jednoczesne zwiększanie kompetencji kadr sektora publicznego oraz rozwijanie i upowszechnianie dzia-
łań mających na celu zwiększenie partycypacji lokalnej społeczności w aktywnym kreowaniu polityki rozwoju 
lokalnego gminy Gogolin.

CEL STRATEGICZNY: 

IV.1. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

CELE OPERACYJNE: 

IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych.
IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego.
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ZADANIA I WSKAŹNIKI DO REALIZACJI

Wskaźniki realizacji mają na celu wspomóc proces monitoringu i ewaluacji strategii. Przyjęto metodę „0”, co 
oznacza, że w pierwszej kolejności badana będzie bezwzględna wartość wypracowanych produktów strategii. 
Następnie w stosunku do wskaźników, dla których na koniec 2014 r. możliwe będzie ustalenie wartości referen-
cyjnych, należy dokonać porównania rok do roku.

Opracowano dwie podstawowe grupy wskaźników, przy czym zaznacza się, że katalog ten nie jest zamknięty 
i może zostać w toku monitoringu i ewaluacji rozszerzony o dodatkowe. Pierwsza grupa to wskaźniki ogólne, 
odnoszące się do liczby projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych i wartości środków zewnętrznych 
pozyskanych na potrzeby wdrażania uwzględnionych w strategii kierunków działania. Ponieważ tego rodzaju fi-
nansowanie będzie główną siłą napędową realizacji strategii, monitorowanie i ewaluacja wskaźników ogólnych 
jest niezwykle istotna z perspektywy wczesnego ostrzegania o braku postępów i możliwości reakcji bieżącej. 

Tabela 2. Wskaźniki ogólne

Rok

Wskaźniki
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wartość środków finansowych pozyskanych  
ze źródeł zewnętrznych przez samorząd gminny

Liczba projektów zrealizowanych ze środków 
pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez 
samorząd gminny

Źródło: Opracowanie własne

I. KONKURENCYJNA GOSPODARKA

W oparciu o analizę istniejącego poziomu konkurencyjności gospodarki gminy Gogolin, przy uwzględnieniu 
niezbędnych potrzeb w tym zakresie i możliwości dostępu do środków finansowych, wyznacza się następujące 
kierunki działania:

CEL OPERACYJNY:  
I.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1. Wsparcie terenów inwestycyjnych poprzez:
 ▪ dozbrojenie terenów,
 ▪ promocję potencjału terenów inwestycyjnych.

2. Wykorzystanie dostępnej infrastruktury w celu poszerzenia oferty inwestycyjnej podmiotom gospodarczym.
3. Podejmowanie działań mających na celu pozyskanie inwestorów z zewnątrz, zwłaszcza z konkurencyjnych 

i innowacyjnych gałęzi gospodarki.
4. Oferowanie różnorodnych form wsparcia ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

 ▪ ulgi inwestycyjne,
 ▪ wsparcie dla zatrudnienia.

5. Stworzenie na terenie gminy inkubatora przedsiębiorczości.
6. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców gminy.
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7. Realizacja projektów i programów, w tym:
 ▪ doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na założenie oraz rozwój działalności gospodarczej,
 ▪ wdrożenie innowacyjnych programów mających na celu zwalczanie bezrobocia oraz pomoc w przekwali-

fikowaniu się lub dostosowaniu swoich umiejętności do bieżących potrzeb rynku pracy.

CEL OPERACYJNY:  
I.1.2. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1. Popularyzacja ekologicznych metod gospodarowania. 
2. Znalezienie rynków zbytu dla produkowanych w gminie płodów. 
3. Wspieranie inicjatyw okołorolniczych jako dodatkowego źródła dochodów. 
4. Inicjowanie scaleń gruntów. 
5. Kultywowanie rolniczych tradycji regionu.
6. Popularyzacja produktów lokalnych i regionalnych.

CEL OPERACYJNY:  
I.1.3. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1. Wdrożenie optymalnego systemu gospodarowania odpadami, opartego na selektywnej zbiórce odpadów.
2. Ograniczenie źródeł niskiej emisji.
3. Rozwój alternatywnych źródeł wykorzystywania energii.
4. Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej na terenie gminy.
5. Utworzenie Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie.
6. Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców i podmiotów gospodarczych gminy.
7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

CEL OPERACYJNY:  
I.1.4. Promowanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1. Wspieranie rozwoju agroturystyki i turystyki weekendowej, w tym rozbudowy bazy noclegowej oraz ga-
stronomicznej na terenie gminy.

2. Stworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gogolinie.
3. Opracowanie systemu promocji gminnej oferty turystyczno-rekreacyjnej, zapewniającej maksymalną sku-

teczność działań. 
4. Utworzenie i promocja Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie.
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Tabela 3. Wskaźniki realizacji kierunku rozwoju „Konkurencyjna gospodarka”

Rok

Wskaźniki
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CEL OPERACYJNY: I.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Liczba nowo zarejestrowanych na terenie gminy 
MŚP [szt.]

Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych 
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym [%]

Wskaźnik zatrudnienia [%]

CEL OPERACYJNY: I.1.2. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego

Liczba podjętych działań wspierających lokalne 
rolnictwo [szt.]

CEL OPERACYJNY: I.1.3. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego

Ilość emisji zanieczyszczeń do środowiska [kg/rok]

Ilość wdrożonych rozwiązań wykorzystujących OZE 
[szt.]

Liczba działań dotyczących usprawnienia 
gospodarki odpadami [szt.] 

Liczba podjętych działań zwiększających 
świadomości mieszkańców i przedsiębiorców 
gminy w zakresie ochrony środowiska [szt.]

Liczba podjętych inwestycji w zakresie ochrony 
środowiska [szt.]

CEL OPERACYJNY: I.1.4. Promowanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy

Liczba osób korzystających z noclegów na terenie 
gminy [os.]

Liczba podjętych działań informacyjno-
promocyjnych w zakresie promocji oferty 
turystycznej gminy [szt.]

Źródło: opracowanie własne
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II. ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO

W oparciu o analizę istniejącego stopnia rozwoju kapitału ludzkiego gminy Gogolin, przy uwzględnieniu nie-
zbędnych potrzeb w tym zakresie i możliwości dostępu do środków finansowych, wyznacza się następujące 
kierunki działania:

CEL OPERACYJNY:  
II.1.1. Poprawa warunków i jakości usług świadczonych przez instytucje ochrony zdrowia  
i pomocy społecznej

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1. Podejmowanie działań inwestycyjnych i doposażenie placówek ochrony zdrowia,  
w tym rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.

2. Wzrost dostępności do opieki ambulatoryjnej oraz poradni specjalistycznych.
3. Organizacja działań wspierających profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób.
4. Promocja zdrowego stylu życia.
5. Podejmowanie działań inwestycyjnych i doposażenie placówek sfery pomocy społecznej.
6. Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego.
7. Stworzenie szerokiej oferty wsparcia, integracji i aktywizacji osób starszych.
8. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
9. Przeciwdziałanie uzależnieniom.

10. Wsparcie rodziny jako podstawowej komórki życia.

CEL OPERACYJNY:  
II.1.2. Poprawa warunków i jakości edukacji i sportu

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1. Poprawa oferty edukacyjnej poprzez modernizacje zaplecza oświatowego, w tym:
 ▪ modernizacja bazy lokalowej, 
 ▪ budowa oraz modernizacja zaplecza sportowego,
 ▪ wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesne technologie.

2. Dostosowanie profili kształcenia do rynku pracy na terenie gminy Gogolin.
3. Organizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.
4. Wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
5. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji kadry nauczycielskiej.
6. Współpraca szkół z innymi placówkami oraz z rodzicami i organizacjami działającymi na terenie gminy.
7. Uatrakcyjnienie oferty poprzez modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy.
8. Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw.
9. Otwarcie wypożyczalni rowerów na terenie gminy.

10. Poszerzenie oferty rekreacyjnej gminy poprzez stworzenie m.in. sieci nowych ścieżek rowerowych,  
tras dla rolkarzy, deskorolkarzy oraz tras nordic walking.

CEL OPERACYJNY:  
II.1.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1. Stworzenie zespołu ludowego, kultywującego tradycje i obrzędy śląska opolskiego.
2. Wspieranie działań biblioteki w Gogolinie
3. Wspieranie działań Gminnego Ośrodka Kultury, ze zwróceniem uwagi na potrzeby lokalnej społeczności.
4. Stworzenie Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Górażdżach i w Malni, jako miejsc spotkań mieszkańców.
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CEL OPERACYJNY:  
II.1.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1. Poprawa wyposażenia służb publicznych (policji, straży miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej  
oraz Państwowej Straży Pożarnej).

2. Wspieranie rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach publicznych.
3. Tworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego.
4. Tworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym m.in. poprzez montaż 

tablic ostrzegawczych o przekroczeniu prędkości.

Tabela 4. Wskaźniki realizacji kierunku „Rozwój kapitału ludzkiego”

Rok

Wskaźniki
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CEL OPERACYJNY: II.1.1. Poprawa warunków i jakości usług świadczonych przez instytucje  
ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Liczba placówek ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej [szt.]:

nowo wybudowanych

poddanych remontowi i modernizacji

Liczba doposażonych placówek ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej [szt.]

Liczba podjętych działań z zakresu promocji 
zdrowego stylu życia oraz działań wspierających 
profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób [szt.]

Liczba nowych działań/programów w ramach 
oferty instytucji pomocy społecznej [sz.]

CEL OPERACYJNY: II.1.2. Poprawa warunków i jakości edukacji oraz sportu

Liczba placówek edukacyjno-oświatowych  
poddanych modernizacji [szt.]:

Liczba doposażonych placówek edukacyjno- 
-oświatowych w niezbędny sprzęt [szt.]

Liczba oferowanych zajęć pozaszkolnych [szt.]

Liczba komputerów w szkołach z dostępem  
do internetu [szt.]

Liczba uczniów przypadających na 1 komputer 
z dostępem do internetu [os.]

Liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie sportu 
[szt.]
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CEL OPERACYJNY: II.1.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń  
kulturalnych oraz innych form integracji  
aktywizujących społeczność lokalną [szt.]

Liczba nowo powstałych miejsc spędzania czasu 
wolnego [szt.]

CEL OPERACYJNY: II.1.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Liczba podjętych działań z zakresu poprawy  
bezpieczeństwa publicznego [szt.]

Źródło: opracowanie własne

III. INWESTYCJE W ZASOBY

W oparciu o analizę istniejącego stopnia inwestycji w zasoby gminy Gogolin, przy uwzględnieniu niezbędnych 
potrzeb w tym zakresie i możliwości dostępu do środków finansowych, wyznacza się następujące kierunki 
działania:

CEL OPERACYJNY:  
III.1.1. Poprawa stanu infrastruktury sieciowej

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków.
2. Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej.
4. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.
5. Inicjowanie rozbudowy sieci gazowej.
6. Umożliwienie dostępu do szerokopasmowego internetu oraz sieci teleinformatycznej na terenie gminy.

CEL OPERACYJNY:  
III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1. Remont i budowa dróg na terenie gminy wraz z infrastrukturą okołodrogową.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej w Obrowcu.
3. Budowa obwodnicy Malni, Choruli i Gogolina – Karłubca.
4. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg w gminie Gogolin.
5. Ograniczenie wpływu akustycznego linii kolejowej E-30 w miejscowościach, przez które przebiega.
6. Budowa wiaduktu nad linią kolejową E-30 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w mieście Gogolin.
7. Poprawa spójności kursowania autobusowych i kolejowych połączeń komunikacyjnych w gminie.
8. Budowa centrum przesiadkowego w Gogolinie.
9. Budowa i polepszenie jakości dróg dojazdowych do terenów mieszkaniowych, inwestycyjnych i działalności 

gospodarczej.
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CEL OPERACYJNY:  
III.1.3. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa i tworzenie dogodnych warunków życia mieszkańców

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1. Promowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
2. Budowa mieszkań komunalnych, socjalnych i serwisowanych (dot. polityki prosenioralnej).

Tabela 5. Wskaźniki realizacji kierunku rozwoju „Inwestycje w zasoby”

Rok

Wskaźniki
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CEL OPERACYJNY III.1.1. Poprawa stanu infrastruktury sieciowej

Liczba gospodarstw podłączonych do sieci [szt.]:

wodociągowej

kanalizacyjnej

gazowej

teleinformatycznej

Długość wybudowanej sieci [km]:

wodociągowej

kanalizacyjnej

gazowej

teleinformatycznej

Długość zmodernizowanej sieci [km]:

wodociągowej

kanalizacyjnej

gazowej

teleinformatycznej

CEL OPERACYJNY III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej

Długość dróg [km]:

wyremontowanych

wybudowanych

Długość chodników [km]:

wyremontowanych

wybudowanych

Długość ciągów pieszo-rowerowych [km]:

wyremontowanych

wybudowanych



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GOGOLIN NA LATA 2014–2020 19

Liczba elementów infrastruktury okołodrogowej 
(w tym: oświetlenie, parkingi) [szt.]:

wybudowanych

zmodernizowanych

CEL OPERACYJNY III.1.3. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa i tworzenie dogodnych warunków  
życia mieszkańców

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania [szt.]

Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców

Liczba nowo powstałych mieszkań komunalnych, 
socjalnych i chronionych (łączni) [szt.]

Liczba budynków komunalnych, socjalnych  
i serwisowanych poddanych modernizacji 
i/lub termomodernizacji [szt.]

Źródło: opracowanie własne

IV. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

W oparciu o analizę istniejącego stopnia współpracy z otoczeniem gminy Gogolin, przy uwzględnieniu niezbęd-
nych potrzeb w tym zakresie i możliwości dostępu do środków finansowych, wyznacza się następujące kierunki 
działania:

CEL OPERACYJNY:  
IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1. Cyfryzacja usług publicznych.
2. Współpraca z innymi samorządami (w kraju i za granicą), dotycząca wymiany doświadczeń. 
3. Umocnienie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorcami.

CEL OPERACYJNY:  
IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1. Organizacja i dofinansowanie szkoleń i innych form wsparcia dla funkcjonujących w granicach gminy pod-
miotów ekonomii społecznej.

2. Organizacja i dofinansowanie szkoleń i innych form wsparcia mających na celu rozwój społeczeństwa oby-
watelskiego.

3. Wspieranie inicjatyw obywatelskich.
4. Podejmowanie działań zmierzających do wzmocnienia partycypacji obywatelskiej w kreowaniu lokalnej 

polityki rozwoju.
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Tabela 6. Wskaźniki realizacji kierunku rozwoju „Współpraca z otoczeniem”

Rok

Wskaźniki
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CEL OPERACYJNY: IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych

Liczba usług publicznych możliwych do załatwienia 
on-line [szt.]

CEL OPERACYJNY: IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego

Liczba dokumentów poddanych konsultacjom  
społecznym [szt.]

Liczba zorganizowanych spotkań w ramach  
konsultacji społecznych [szt.]

Liczba funkcjonujących na terenie gminy podmiotów 
ekonomii społecznej [szt.]

Źródło: opracowanie własne
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FINANSOWANIE

Niniejsza strategia określa podstawowe cele i kierunki działania Gminy Gogolin w okresie 2014–2020. Przed 
samorządem stoi więc perspektywa pozyskiwania odpowiednich środków finansowych na realizację zamie-
rzonych, zaplanowanych we wskazanym czasie działań. Budżet Gminy z uwagi na stale rosnącą ilość zadań 
własnych, niejednokrotnie nie wystarcza na realizację wszystkim zakładanych celów i osiągnięcie zamierzonych 
standardów. W związku z tym koniecznością staje się sięgnięcie do innych, zewnętrznych źródeł finansowania. 

Podstawowe źródła finansowania kierunków działań przewidzianych w ramach Strategii Rozwoju Gminy Gogo-
lin na lata 2014–2020, to:

 ▪ środki własne budżetowe na realizację zadań własnych Gminy;
 ▪ krajowe i zagraniczne mechanizmy finansowe, w tym:

− środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014–2020 
(m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności);

− środki finansowe transferowane w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

− inne zagraniczne środki finansowe;
− krajowe środki finansowe;
− inne źródła finansowania.

 ▪ komercyjne instrumenty finansowe, w tym:
− pożyczki i kredyty bankowe;
− leasing finansowy;
− inne.

 ▪ fundusze innych uczestników procesu wdrażania strategii, partnerstwo publiczno-prywatne. 

Jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania środków finansowania działań strategicznych będą środki 
z funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Funduszu Spójności). Ocenia się, że samorządy województwa opolskiego oraz inne obiekty gospodarcze 
i organizacje pozarządowe w latach 2014–2020 będą mogły otrzymać w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 kwotę 887 416 658 euro z funduszy europejskich oraz 
56 643 617 euro rezerwy wykonania. Program składa się z 10 osi priorytetowych – spośród których największe 
środki zaplanowano na zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców.
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KOHERENTNOŚĆ STRATEGII Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

Potrzeba aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gogolin oparta była o wiele istotnych przesłanek. Wśród nich na 
pierwszy plan wysuwa się wymóg dostosowania zapisów dokumentu do nowej sytuacji społeczno-gospodar-
czej, w której gmina, a także jej makrootoczenie (powiat krapkowicki, województwo opolskie i Polska) znalazły 
się na początku drugiej dekady XXI wieku. Ponadto niebagatelne znaczenie dla rozwoju polskich regionów ma 
funkcjonowanie Polski w strukturach Unii Europejskiej i wynikające z niego korzyści (m.in. możliwości pozyski-
wania funduszy strukturalnych na rozwój lokalny), ale także zobowiązania, których spełnienie scedowano ze 
szczebla centralnego na jednostki samorządu terytorialnego. Czas, który upłynął od uchwalenia poprzedniej 
Strategii Rozwoju Gminy Gogolin, charakteryzuje także diametralna zmiana sposobu prowadzenia polityki roz-
woju regionalnego na szczeblu centralnym wynikająca z nowych uwarunkowań prawnych. 

Tym samym Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014–2020 jest nie tylko dokumentem spójnym wewnętrz-
nie, ale również wykazuje wysoki poziom spójności ze strategicznymi dokumentami ogólnymi i sektorowymi 
wyższego rzędu. 

Okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gogolin przyjęto na siedem lat (2014–2020), adekwatnie do czasu 
obowiązywania Strategii Rozwoju Kraju 2020, Strategii Sprawne Państwo 2020 czy Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Opolskiego do 2020 r. Zatem strategia dla gminy Gogolin została sformułowana w ścisłej korelacji za-
równo z nimi, jak i z pozostałymi aktualnie obowiązującymi dokumentami o charakterze planistycznym szczebla 
regionalnego, krajowego i międzynarodowego:

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014–2020 w pełni koresponduje z logiką interwencji Strategii Roz-
woju Kraju 2020 na poziomie celu strategicznego oraz obszarów strategicznych i celów operacyjnych. W Stra-
tegii Rozwoju Gminy Gogolin zaakcentowano konieczność zrównoważonego rozwoju. Uwzględniono rozwój 
narzędzi podnoszących jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców oraz bardzo mocno podkreślono znaczenie 
endogenicznych potencjałów, w tym rolniczego i turystycznego. Powyższe główne zmienne strategiczne Strate-
gii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014–2020 czynią programowane działania rozwojowe dla gminy koherent-
nymi ze Strategią Rozwoju Kraju 2020.

Strategia Sprawne Państwo 2020

Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014–2020 w pełni koresponduje z logiką interwencji Strategii 
Sprawne Państwo 2020. Jednym z głównych dążeń Strategii Rozwoju Gminy Gogolin jest zwiększenie udziału 
mechanizmów kooperacyjnych, które pozwoliłby odejść od sztywnego i hierarchicznego modelu zarządzania 
w samorządzie w kierunku współzarządzania, tj. sieciowego świadczenia usług przez administrację publiczną 
i podmioty zewnętrzne, takie jak organizacje pozarządowe. Mechanizmy ewaluacji zawarte w Strategii Rozwoju 
Gminy Gogolin pozwolą na wprowadzenie rozwiązań zwiększających partycypację społeczności lokalnej w pro-
cesie realizacji strategicznych działań Gminy. Powyższe główne zmienne strategiczne Strategii Rozwoju Gminy 
Gogolin na lata 2014–2020 czynią programowane działania rozwojowe dla gminy koherentnymi ze Strategią 
Sprawne Państwo 2020.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.

W Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014–2020 duży nacisk położono na rozwój narzędzi dostoso-
wujących edukację do potrzeb rynku pracy, promocję kształcenia pozaszkolnego, podjęcie działań mających 
na celu zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój infrastruktury komunikacyjnej, zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałanie skutkom negatywnych zmian demograficznych i wykluczeniu 
społecznemu, zainicjowanie mechanizmów współpracy, a także wsparcie informatyzacji i cyfryzacji. Tym sa-
mym Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014–2020 w pełni koresponduje z logiką interwencji Strategii 
Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. wykazując wysoką spójność ze wszystkimi dziesięcioma celami 
strategicznymi uwzględnionymi w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.
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SYSTEM MONITORINGU, EWALUACJI I  AKTUALIZACJI STRATEGII

Cel systemu

Celem niniejszego systemu jest określenie sposobu funkcjonowania procesu monitorowania i ewaluacji strate-
gii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. System opisuje zatem schemat i tryb postępowania, wskazuje 
konkretne narzędzia monitoringu i ewaluacji oraz sposób pozyskiwania za ich pomocą danych, wprowadza 
zestaw wskaźników monitorowania, a także określa strukturę organizacyjną wraz z podziałem obowiązków 
pomiędzy uczestników procesu i harmonogramem pracy.

Prawidłowo skonstruowany system monitorowania i ewaluacji wdrażania strategii rozwoju daje szansę na re-
alizację uwzględnionych w niej założeń w formie procesu ciągłego i dynamicznego.

Podstawowe zasady 

Podstawą skutecznego wdrażania założeń strategii rozwoju jest system informacji o zjawiskach i procesach 
społeczno-gospodarczych zachodzących na obejmowanym przez nią terenie. Inicjując działania mające na 
celu osiągnięcie wytyczonych w strategii celów, należy systematycznie gromadzić informacje o efektach ich 
realizacji i skuteczności zastosowanych instrumentów. Głównymi obszarami monitorowania, ewaluacji i ak-
tualizacji strategii są zatem wyznaczone cele jej realizacji oraz przypisane im wskaźniki, a dalej zadania. 
Istotą prowadzenia monitoringu tychże obszarów jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie zostało 
zrealizowane. Jest nią również modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele 
w przyszłości. Dlatego też kluczowym elementem monitorowania, ewaluacji i aktualizacji jest wypracowanie 
takich technik zbierania informacji, które będą jak najbardziej miarodajnie odzwierciedlały efektywność pro-
wadzonych działań. 

Zatem monitoring, ewaluacja i aktualizacja będzie skutecznym systemem wdrażania założeń strategicznych 
tylko wówczas, gdy będzie kierował się następującymi zasadami: 

a) zasada wiarygodności – informacja musi być wiarygodna i musi opierać się na niepodważalnych danych; 
niedokładne dane w systemie monitorowania oznaczają powstanie ryzyka podjęcia niewłaściwych działań 
korygujących; 

b) zasada aktualności – informacje powinny być gromadzone, przekazywane i oceniane w sposób ciągły, który 
umożliwia podjęcie na czas działań korygujących oraz stosownych korekt w momencie aktualizacji strategii; 

c) zasada obiektywności – monitorowanie prowadzone w oparciu o analizę wskaźników porównawczych 
daje możliwość prowadzenia obiektywnej oceny niezakłóconej subiektywnością wynikającą z przywiązania 
do własnych pomysłów i dążeń; 

d) zasada koncentracji na punktach strategicznych – monitorowanie powinno skupiać się przede wszystkim na 
tych obszarach życia społeczno-gospodarczego, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia naj-
większych odchyleń, mogących wywoływać zahamowania w realizacji założeń strategii lub ich zatrzymanie; 

e) zasada realizmu – monitorowanie musi być zgodne z realiami realizowanych zadań; dana jednostka wdra-
żając strategię powinna dostrzegać przede wszystkim te elementy procesu, które świadczą o wydajności 
i jakości dostarczanych produktów; 

f) zasada koordynacji informacji – monitorowanie musi być prowadzone w taki sposób, aby było skoordyno-
wane z tokiem prowadzonych prac i jednocześnie nie wpływało na ich zahamowanie oraz nie przeszkadzało 
w realizacji podejmowanych działań; informacje płynące z prowadzonego monitoringu powinny docierać 
do wszystkich zainteresowanych tak, aby umożliwić im właściwe podejmowanie decyzji mających znacze-
nie strategiczne;

g) zasada elastyczności – proces monitorowania musi być bardzo elastyczny i zapewniający szybkie reagowa-
nie na zachodzące zmiany; także w przypadku zmian i korekt należy modyfikować system oceny w sposób 
dostosowany do zmieniających się oczekiwań w przyszłości. 
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Różnice między monitoringiem a ewaluacją

Integralną częścią strategii jest monitorowanie i ewaluacja efektów jej realizacji (wdrażania). Sformułowanej 
raz strategii nie należy traktować jako zamkniętego dokumentu, który ma obowiązywać cały czas w niezmie-
nionym kształcie, gdyż funkcjonująca jej postać została ukształtowana w określonych warunkach społecznych, 
ekonomicznych oraz politycznych, które są stanami dynamicznymi. Dlatego też osiąganie założonych celów 
wymaga systematycznego monitorowania zmian wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju danej 
jednostki, ciągłej obserwacji oraz oceny pozytywnych i negatywnych doświadczeń przy wdrażaniu strategii 
i opracowywania, a także wdrażania programów korygujących odstępstwa od uprzednio przyjętych planów.

Tabela 7. Różnice między monitoringiem i ewaluacją

Monitoring Ewaluacja

Czym jest?

 ▪ proces zbierania informacji;
 ▪ systematyczne badanie, które opiera się 

na pytaniach: czy strategia przebiega 
zgodnie z planem, czy udaje się osiągać 
zamierzone produkty i rezultaty?;

 ▪ monitoring wykonywany jest w trakcie 
realizacji strategii, bada on jej trzy 
elementy: harmonogram działań, 
budżet oraz zaplanowane rezultaty;

 ▪ osoby odpowiedzialne za monitoring  
to osoby zarządzające strategią.

 ▪ proces ciągły, systematyczne badanie 
wybranych elementów strategii;

 ▪ odpowiada na pytanie: czy i jak udało 
nam się osiągnąć zamierzone cele 
oraz w jaki sposób udało nam się je 
osiągnąć?;

 ▪ ewaluacja wykonywana jest po 
wybranym elemencie strategii lub po 
całościowej realizacji strategii;

 ▪ osoby odpowiedzialne za ewaluację 
to osoby zarządzające strategią (jeśli 
przeprowadzamy „samoewaluację”  
czyli ewaluację wewnętrzną) 
albo wynajęta instytucja/osoba 
(jeśli przeprowadzamy ewaluację 
zewnętrzną).

Czemu służy?

 ▪ pozwala ocenić postępy 
prowadzonych działań, 
zweryfikować tempo i kierunek, 
w którym zmierza strategia;

 ▪ pozwala także na bieżącą 
modyfikację działań, 
harmonogramu, budżetu – tak by 
w razie potrzeby móc dostosować 
strategię do zmieniających się 
warunków bądź do aktualnej 
sytuacji;

 ▪ dane pochodzące z monitoringu 
są podstawą do ich wykorzystania 
w ewaluacji.

 ▪ pozwala pomóc w zaplanowaniu 
kolejnych działań;

 ▪ dostarcza konkretnej oceny strategii, 
analizując poszczególne kryteria 
i precyzując tym samym, jakie 
elementy strategii trzeba usprawnić 
i jak to zrobić;

 ▪ dostarcza informacji niezbędnych do 
podjęcia decyzji;

 ▪ ocenia, czy i jak udało się osiągnąć 
zakładany cel;

 ▪ dane pochodzące z ewaluacji 
pomagają w planowaniu kolejnych 
strategii, a nie stanowią krytycznej 
oceny naszej pracy.

Źródło: „Co to jest monitoring projektu? Co to jest ewaluacja projektu?”, dostęp online: www.poradnik.ngo.pl/x/619933 
[2014-03-20].

Monitorowanie można zdefiniować jako proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jako-
ściowych informacji na temat wdrażanych w ramach strategii zadań oraz samej strategii, mający na celu za-
pewnienie zgodności realizacji zadań i strategii z wcześniej zatwierdzonymi jej założeniami i celami. Terminem 
ewaluacja nazywamy natomiast ocenę realizacji strategii rozwoju pod względem skuteczności, efektywności, 
użyteczności i trwałości zaplanowanych oraz wdrażanych działań zgodnych z celami zapisanymi w dokumencie. 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GOGOLIN NA LATA 2014–2020 25

Ewaluacja jest zatem funkcjonalnie powiązana z monitoringiem, gdyż jest on podstawowym źródłem informa-
cji (danych wtórnych) bardzo istotnych z punktu widzenia wykonujących ewaluację danej strategii. Efektyw-
ność i skuteczność funkcjonowania systemu monitoringu w dużej mierze determinuje jakość i rzetelność oraz 
koszt przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. 

Podobieństw między monitorowaniem a ewaluacją należy się dopatrywać w tym, iż jeden i drugi proces bazuje 
na analizie informacji, której podstawą są wskaźniki. Podstawową różnicą jest to, że monitoring jest narzucony 
i obowiązkowy. Ponadto jest to proces współbieżny z harmonogramem. Ewaluacja natomiast może występo-
wać punktowo, w postaci oceny szacunkowej dokonanej przed rozpoczęciem realizacji, następnie nie później 
niż w roku 2017 oraz 2019. Pełna zaś ewaluacja zostanie przeprowadzona najpóźniej w rok po zakończeniu 
realizacji. Krótkie porównanie procesu monitoringu z ewaluacją przedstawia się w następujący sposób:

 ▪ monitorowanie:
− rejestrowanie postępów z prowadzonych działań,
− bieżące weryfikowanie zarówno tempa, jak i kierunku, w którym zmierza strategia;

 ▪ ewaluacja – szersze spojrzenie na strategię oraz sposób jej realizacji. Zidentyfikowanie i ocena:
− celów przedsięwzięcia,
− sposobów realizacji, zamierzonych i niezamierzonych efektów wybiegających poza czas i miejsce 

wdrażania strategii.

Narzędzia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji

Dla miarodajnej oceny realizacji przyjętych założeń strategii potrzebne są konkretne dane ilościowe o cha-
rakterze statystycznym, które po przetworzeniu powinny zostać ujęte w serie wskaźników. Dzięki tym wskaź-
nikom można określić poziom wyjściowy oraz stopień osiągnięcia zakładanych celów. Wyniki zapisane w postaci 
wskaźników czy bezwzględnych informacji statystycznych mają także ważne znaczenie w procesie uzyskiwania 
poparcia społecznego dla prowadzonych zmian oraz świadczenia usług. Dają one czytelny i jednoznaczny obraz 
sytuacji, a analiza ich wartości pozwala ocenić na ile podejmowane działania są zgodne z zakładanymi celami. 

Źródłem pochodzenia danych, które stanowią zobrazowanie stopnia przyjętych w strategii założeń, mogą być: 
jednostka własna, informacje ogólnodostępne, jak i sfera benchmarkingu.

Ideą mierników opartych na danych wewnętrznych jednostki jest stworzenie narzędzia do pozyskiwania wia-
rygodnych i miarodajnych informacji przy minimalnym zaangażowaniu jej pracowników. W tym zakresie należy 
korzystać z materiałów przekazywanych obowiązkowo do GUS, urzędu wojewódzkiego, ministerstwa itp. 

Osobną grupę danych stanowią ogólnodostępne informacje publikowane w Banku Danych Lokalnych na stro-
nach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego, których pozytywną stroną jest ich zakres oraz obiek-
tywizm, zaś negatywną jest fakt ich publikacji z rocznym opóźnieniem. Mając jednakże na uwadze fakt, że 
zarządzanie strategiczne jest procesem rozłożonym w czasie, należy uznać źródło GUS jako cenny materiał do 
globalnej oceny podjętych działań. 

Kolejnym narzędziem służącym do oceny efektów realizacji strategii może być porównanie osiąganych wy-
ników z innymi jednostkami. Taka sposobność może prowadzić do zidentyfikowania najlepszych wzorów, 
których wspólnym mianownikiem jest wydajność, gdyż benchmarking jest swojego rodzaju badaniem po-
równawczym polegającym na zestawianiu procesów i działań stosowanych przez własną jednostkę do tych, 
preferowanych przez inne, uważane za najlepsze w danej dziedzinie, gdzie wynik niniejszej analizy służy jako 
podstawa doskonalenia. 

W oparciu o informacje własne jednostki oraz te ogólnodostępne możliwym jest szybkie reagowanie na 
negatywne efekty podejmowanych działań w ramach strategii rozwoju, co przy założeniu, że uda się pozy-
skać do współpracy inne jednostki z zakresu benchmarkingu, daje szansę na dostęp do kompletu informacji 
zarządczej umożliwiającej nie tylko ocenę wewnętrznej zmiany, ale również zobiektywizowanie pozyskanej 
informacji w odniesieniu do globalnej sytuacji danej jednostki. 
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Struktura organizacji oraz podział odpowiedzialności 

Dla prowadzenia kompleksowego i szczegółowego procesu monitoringu strategii wymagane jest powołanie 
przez Burmistrza Zespołu roboczego ds. opracowania, monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju, w którym 
powinni znaleźć się kierownicy wydziałów związanych z różnymi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego 
danego regionu. Koordynatorem prac Zespołu roboczego powinna zostać natomiast osoba znajdująca się na 
stanowisku, któremu instytucjonalnie powierzono kompetencje nadzorowania wdrażania i monitoringu stra-
tegii. Kierownik jednostki, powołując Zespół roboczy ds. opracowania, monitorowania i ewaluacji strategii roz-
woju, powinien ustalić tryb działania i nadać regulamin jego pracy. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest, 
aby wszystkie czynności związane z procesem monitoringu strategicznego były wykonywane systematycznie, 
zgodnie ze specyfiką przyjętych w strategii założeń, a wnioski z ich przeprowadzania były zestawiane dorocznie, 
najlepiej w formie raportu monitoringowego. Tak przygotowane analizy i raporty powinny zostać poddane do 
publicznej wiadomości, a następnie po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę, zostać skierowane na posiedze-
nie sesji celem ich uchwalenia. Wykonanie podjętych uchwał należy do Burmistrza.

Rysunek 2. Struktura organizacyjna procesu monitoringu strategii rozwoju 
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Aby proces opracowywania, monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju przebiegał bez problemów, a jego efekt 
był zgodny z oczekiwaniami, oprócz opracowania struktury organizacyjnej procesu, niezbędne jest określenie 
i opisanie modelu współpracy zawierającego dokładny opis ról, funkcji i zadań poszczególnych jego członków:

Rada Miejska:
1. Opiniuje wniosek Lidera o aktualizację strategii rozwoju.
2. Uchwala aktualizację strategii rozwoju.
3. Uchwala Raporty o stanie realizacji strategii rozwoju.

Lider:

1. Wyznacza do Zespołu roboczego ds. opracowania, monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju, poszczegól-
nych przedstawicieli komórek organizacyjnych urzędu odpowiedzialnych za realizację zadań ujętych w stra-
tegii rozwoju oraz ich systematyczny monitoring i ewaluację, zgodnie z zapisami niniejszej procedury.

2. Powołuje Zespół roboczy ds. opracowania, monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju i przewodniczy jego 
obradom.

3. Zatwierdza procedurę monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju.
4. Nadzoruje proces monitorowania, ewaluacji, aktualizacji strategii rozwoju.
5. Opiniuje i zatwierdza Raporty o stanie realizacji strategii rozwoju.
6. Przedstawia do publicznej wiadomości Raporty o stanie realizacji strategii rozwoju.
7. Wnioskuje do Rady Miejskiej o aktualizację strategii rozwoju.

Koordynator prac:

1. Odpowiada za obsługę administracyjną procesu monitoringu, ewaluacji i aktualizacji strategii rozwoju.
2. Koordynuje prace związane z monitoringiem, ewaluacją i aktualizacją dokumentu strategicznego. 
3. Informuje Lidera o zaobserwowanych opóźnieniach i nieprawidłowościach w realizacji zadań i działań stra-

tegii rozwoju.
4. Podaje do publicznej wiadomości (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu) analizy i raporty 

powstałe w toku monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju. 

Przedstawiciele komórek organizacyjnych urzędu:

1. Opracowują procedurę monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju, w razie potrzeby dokonują aktualizacji 
i zmian procedury.

2. Biorą czynny udział w procesie monitorowania, ewaluacji i aktualizacji strategii rozwoju.
3. W porozumieniu z realizatorami zadań wskazanych w strategii rozwoju opracowują zestaw wskaźników 

monitorujących postępy w jej realizacji.
4. Informują odpowiednie komórki organizacyjne urzędu oraz jednostki organizacyjne i inne podmioty będą-

ce realizatorami zadań wskazanych w strategii rozwoju o terminie przekazywania danych o postępie reali-
zacji tychże zadań oraz wartości wskaźników monitoringowych.

5. Pozyskują, gromadzą i analizują dane w zakresie monitorowania, ewaluacji i aktualizacji strategii rozwoju.
6. Przygotowują informacje i raporty służące monitorowaniu i ewaluacji postępów realizacji strategii rozwoju, 

przedstawiają je do zatwierdzenia Liderowi i Radzie.
7. Analizują i uwzględniają w przygotowanych opracowaniach ewentualne uzasadnione uwagi zgłaszane 

przez mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek organizacyj-
nych lub innych podmiotów, na które Strategia rozwoju lokalnego ma wpływ.

Tak wyznaczony zespół zajmujący się strategią rozwoju powinien współpracować w tym zakresie ze sobą 
w oparciu o niżej wskazany schemat postępowania, w ramach którego szczegółowy plan działania został opisa-
ny w Szczegółowym opisie postępowania.
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Rysunek 3. Schemat procesu monitoringu strategii rozwoju 

Prawidłowo przeprowadzony proces monitoringu strategicznego w oparciu o wyżej wskazany schemat postę-
powania powinien przynieść korzyści w postaci:

 ▪ pozyskiwania danych pozwalających dokonać oceny postępu w realizacji strategii i jej wpływu na rozwój 
jednostki;

 ▪ efektywnej realizacja zadań zapisanych w strategii; 
 ▪ osiągania założonych rezultatów;
 ▪ identyfikacji ewentualnych opóźnień lub nieprawidłowości w realizacji zadań i działań; 
 ▪ podejmowania działań naprawczych;
 ▪ wniosków z systematycznie prowadzonego procesu monitorowania dokumentu strategicznego, które 

mogą być podstawą do aktualizacji obowiązującej strategii;
 ▪ wniosków z prowadzonego monitoringu, które mogą być również podstawą do przyjęcia założeń rozwoju 

strategicznego w następnym okresie.

Aby było to możliwe, Zespół roboczy powinien w dorocznie przygotowywanych raportach monitoringowych 
z efektów realizacji strategii poddawać weryfikacji:

 ▪ efektywność wdrażania strategii rozwoju (czy nakłady czasowe, ludzkie i finansowe włożone w realizację 
działań są adekwatne do otrzymanych efektów),

 ▪ skuteczność (czy realizowane działania przyczyniają się do osiągania wyznaczonych celów),
 ▪ adekwatność / odpowiedniość (czy realizowane działania są adekwatne do potrzeb).

Wyniki z przygotowanych w oparciu o wyżej wskazane zasady dorocznych raportów monitoringowych po-
winny stanowić podstawę ewaluacji przyjętych w strategii założeń, gdyż monitorowanie to sposób mierzenia 
tego, co się dzieje, natomiast ewaluacja pozwala nam stwierdzić, co to oznacza.
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Zgodnie z podziałem według kryterium momentu przeprowadzania badania, wyróżniamy następujące etapy:

 ▪ ewaluacja przeprowadzana w fazie wstępnej, gdy dokonywana jest analiza przyjętych rozwiązań pod 
kątem potencjalnej zdolności osiągnięcia efektów i poprawności konstrukcji wszystkich elementów pro-
jektu;

 ▪ ewaluacja przeprowadzana w połowie okresu funkcjonowania, będąc narzędziem służącym podnoszeniu 
jakości oraz trafności programowania z uwagi na fakt, że daje możliwość modyfikowania pewnych założeń 
programu w trakcie jego realizacji, w przypadku gdy okaże się, że zmiana warunków społeczno-gospodar-
czych spowodowała dezaktualizację diagnozy, która była punktem wyjścia dla realizowanego programu;

 ▪ ewaluacja po zakończeniu wdrożenia.

Raporty monitoringowe, a także opracowane na ich podstawie raporty ewaluacyjne przyjętych w strategii 
założeń, powinny stanowić punkt wyjścia do aktualizacji strategii po zakończeniu okresu, na jaki została ona 
opracowana, uwzględniającej bieżącą sytuację danej jednostki oraz jej nowe potrzeby. Jednocześnie należy 
przy tym zaznaczyć, że każdy program realizacji strategii zawierający listę zadań do wykonania i projekty reali-
zacyjne należy traktować jako dokument otwarty, z możliwością jego sukcesywnego uzupełniania.

Tym samym, z uwagi na fakt że raz sformułowane strategie należy systematycznie dostosowywać do stale-
zmieniających się uwarunkowań, zachodzi potrzeba aktualizacji ich treści i struktury, które ulegają zmianie 
zarówno w kontekście instytucjonalnym, jak i społeczno-gospodarczym. Zasadnicze znaczenie mają zmiany, 
jakie zachodzą w polityce krajowej oraz unijnej w zakresie celów, sposobu ich definiowania, a także sposo-
bu ich operacjonalizacji. Aktualizacja strategii musi zatem następować w kontekście wydłużenia horyzontu 
czasowego, uaktualnienia diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizy SWOT, poddania weryfi-
kacji celów, wskaźników, a dalej zadań, dalszej koncentracji i bardziej adekwatnego powiązania z bieżącym 
ustawodawstwem krajowym i unijnym oraz polskimi i unijnymi dokumentami strategiczno-programowymi, 
stworzenia nowych ram finansowych czy przeglądu systemu realizacji i monitorowania strategii.

Optymalny schemat procesu aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego przedstawia poniższy diagram:

Rysunek 4. Schemat procesu aktualizacji strategii rozwoju 
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Terminy

Terminy przekazywania dokumentów stanowiących narzędzia monitoringu i ewaluacji uczestnikom procesu 
przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8. Terminy dotyczące przekazywania dokumentów stanowiących narzędzia monitoringu i ewaluacji uczest-
nikom procesu

Dokument Częstotliwość  
opracowywania

Uczestnicy procesu monitorowania, ewalu-
acji i aktualizacji realizacji Strategii rozwoju

Podanie  
informacji 

do publicznej  
wiadomości

Przedstawiciele  
komórek organizacyj-

nych urzędu  
i Koordynator prac

Lider Rada

Raport 
monitoringowy 

o stanie realizacji 
Strategii rozwoju 

Rok 2017

Rok 2019

do kwietnia roku 
następującego 

po okresie 
monitorowania

II kwartał II kwartał II kwartał

Końcowy raport 
ewaluacyjny 

o stanie realizacji 
Strategii rozwoju 

Jednorazowo, najpóźniej 
w rok po zakończeniu 

realizacji strategii

do października roku 
następującego po 
okresie ewaluacji

IV kwartał IV kwartał IV kwartał

Źródło: opracowanie własne

Monitoring realizacji strategii rozwoju oparty jest zazwyczaj m.in. na danych publikowanych przez Urząd Staty-
styczny (w formie roczników statystycznych, biuletynów statystycznych ukazujących się kwartalnie oraz komuni-
katów o sytuacji społeczno-gospodarczej ukazujących się miesięcznie), a także danych własnych pochodzących 
z poszczególnych komórek urzędu lub jego jednostek organizacyjnych. Z uwagi na prace służb statystycznych 
i częstotliwość ukazywania się wyników, monitoring strategii odbywa się zatem w trybie rocznym, uwzględnia-
jącym opóźnienie wynikające z czasu publikacji danych statystycznych, gdzie ostateczny raport z jego przepro-
wadzenia powinien być upubliczniony w II kwartale każdego następnego roku po okresie monitoringu.

Z kolei w połowie okresu realizacji strategii, powinna zostać wykonana analiza celów strategicznych oraz ewa-
luacja śródokresowa, z przeprowadzenia której ostateczny raport powinien być upubliczniony w IV kwartale 
następnego roku po okresie realizacji niniejszej ewaluacji. Po zakończeniu okresu trwania strategii rozwoju 
powinna natomiast nastąpić ewaluacja końcowa – z przeprowadzenia której ostateczny raport powinien być 
upubliczniony w IV kwartale następnego roku po okresie realizacji niniejszej ewaluacji, a wyniki przedstawione 
w niniejszym raporcie powinny stanowić podstawę aktualizacji strategii na kolejne lata. 
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Szczegółowy opis postępowania

Szczegółowy plan postępowania przy okazji ewaluacji okresowej 2017 i 2019 raportu monitoringowego o sta-
nie realizacji strategii rozwoju, powinien przedstawiać się w następujący sposób:

Tabela 9. Szczegółowy plan postępowania przy okazji przygotowania raportu monitoringowego

Lp. Realizator Opis czynności Termin

1. Przedstawiciele komórek 
organizacyjnych urzędu 

Sporządzają pisemny wniosek do realizatorów 
zadań wskazanych w Strategii rozwoju lokalne-
go o przekazanie informacji o postępie rzeczo-
wym i finansowym tychże zadań oraz wartości 
osiągniętych w danym roku kalendarzowym 
wskaźników.

Wniosek zawiera miejsce na wskazanie zadań 
oraz przypisanych im wskaźników, za nadzór nad 
realizacją których odpowiedzialna jest dana ko-
mórka organizacyjna urzędu lub jego jednostki 
organizacyjnej.

luty każdego kolejnego 
roku obowiązywania  
Strategii

2. Koordynator prac Podpisuje wniosek. niezwłocznie

3. Przedstawiciele komórek 
organizacyjnych urzędu

Przekazują wnioski realizatorom zadań wskaza-
nych w Strategii. niezwłocznie 

4. Przedstawiciele komórek 
organizacyjnych urzędu

Dodatkowo pozyskują informacje od mieszkań-
ców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, jednostek organizacyjnych lub in-
nych podmiotów, na które Strategia rozwoju lokal-
nego ma wpływ, zgodnie ze schematem procesu 
monitoringu zawartym w niniejszej procedurze.

styczeń – luty każdego na-
stępnego roku obowiązy-
wania Strategii 

5.
Podmioty realizujące  
zadania wskazane w Stra-
tegii rozwoju lokalnego

Przekazują sporządzone informacje we wnio-
skach do Zespołu roboczego ds. opracowania, 
monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju (dro-
gą elektroniczną lub pisemnie).

14 dni od daty otrzymania 
wniosku

6. Przedstawiciele komórek 
organizacyjnych urzędu

W przypadku wątpliwości co do pozyskanych in-
formacji lub przekazania informacji niepełnych 
zwracają się z prośbą o ich uzupełnienie.

Na podstawie informacji przekazanych przez re-
alizatorów zadań wskazanych w Strategii, a tak-
że informacji od mieszkańców, przedsiębiorców, 
przedstawicieli NGO, jednostek organizacyjnych 
lub innych podmiotów, na które Strategia roz-
woju lokalnego ma wpływ, przygotowują roczny 
Raport o stanie realizacji Strategii zawierający 
informacje na temat przebiegu realizacji zadań 
ujętych w Strategii oraz wartości osiągniętych 
w danym roku wskaźników (produktu i rezulta-
tu), zgodnie ze schematem procesu monitorin-
gu zawartym w niniejszej procedurze.

marzec – kwiecień każdego 
następnego roku obowią-
zywania Strategii 

7. Przedstawiciele komórek 
organizacyjnych urzędu

Przedstawiają roczny Raport o stanie realizacji 
Strategii Liderowi.

pierwszy tydzień maja 
każdego następnego roku 
obowiązywania Strategii

8. Lider Opiniuje przedłożony materiał. po otrzymaniu Raportu 
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9. Przedstawiciele komórek 
organizacyjnych urzędu

W razie konieczności uzupełniają materiał/ 
uwzględniają uwagi wniesione przez Lidera oraz 
ponownie przekazują do zaopiniowania Liderowi.

niezwłocznie po otrzyma-
niu uwag

10. Lider Zatwierdza roczny Raport o stanie realizacji 
Strategii.

po otrzymaniu uzupełnio-
nego Raportu – jednak nie 
później niż do końca maja 
każdego następnego roku 
obowiązywania Strategii

11. Koordynator prac
Przekazuje zatwierdzony przez Lidera dokument 
w celu wprowadzenia na sesję Rady zgodnie 
z ramowym planem sesji Rady na dany rok.

14 dni przed planowaną 
sesją Rady 

12. Rada Przyjmuje roczny Raport o stanie realizacji Strategii. w trakcie sesji Rady 

13. Koordynator prac Umieszcza zatwierdzoną wersję Raportu na stronie 
internetowej urzędu.

niezwłocznie po sesji – 
jednak nie później niż do 
końca czerwca każdego 
następnego roku obowią-
zywania Strategii

14. Przedstawiciele komórek 
organizacyjnych urzędu

Sporządzają propozycję działań korygujących 
założenia Strategii.

wrzesień – październik 
każdego następnego roku 
obowiązywania Strategii

15. Przedstawiciele komórek 
organizacyjnych urzędu

Przedstawiają propozycję działań korygujących 
założenia Strategii Liderowi.

pierwszy tydzień listopada 
każdego następnego roku 
obowiązywania Strategii

16. Lider Opiniuje przedłożony materiał. po otrzymaniu propozycji 
działań korygujących 

17. Przedstawiciele komórek 
organizacyjnych urzędu

W razie konieczności uzupełniają materiał/uwzględ-
niają uwagi wniesione przez Lidera oraz ponow-
nie przekazują do zaopiniowania Liderowi.

niezwłocznie po otrzyma-
niu uwag

18. Lider Zatwierdza propozycję działań korygujących  
założenia Strategii.

po otrzymaniu uzupełnio-
nych propozycji działań 
korygujących – jednak 
nie później niż do końca 
listopada każdego następ-
nego roku obowiązywania 
Strategii

19. Koordynator prac
Przekazuje zatwierdzony przez Lidera dokument 
w celu wprowadzenia na sesję Rady zgodnie 
z ramowym planem sesji Rady na dany rok.

14 dni przed planowaną 
sesją Rady 

20. Rada Przyjmuje propozycję działań korygujących  
założenia Strategii. w trakcie sesji Rady 

21. Koordynator prac
Umieszcza zatwierdzoną wersję propozycję dzia-
łań korygujących założenia Strategii na stronie 
internetowej urzędu.

niezwłocznie po sesji – jed-
nak nie później niż do koń-
ca grudnia każdego następ-
nego roku obowiązywania 
Strategii

Źródło: opracowanie własne

Przy okazji Śródokresowego i Końcowego raportu ewaluacyjnego o stanie realizacji strategii rozwoju, szczegó-
łowy plan postępowania powinien przedstawiać się w analogiczny sposób, z zastrzeżeniem zachowania ram 
czasowych przedstawionych we fragmencie procedury Terminy.
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ZAKOŃCZENIE

Strategia Rozwoju Gminy Gogolin jest dokumentem długoplanowym, przyjętym na okres siedmiu lat, który 
określa najważniejsze priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego do realizacji na obszarze jed-
nostki w okresie 2014–2020. Dokument ten stanowi także odpowiedź na ustawowy wymóg prowadzenia po-
lityki rozwoju lokalnego w oparciu o strategię, jak również skuteczną próbę dostosowania się do standardów 
europejskich i krajowych, które od czasu przyjęcia dotychczasowej Strategii Rozwoju Gminy Gogolin uległy 
diametralnej zmianie.

Nowo zaprojektowana strategia rozwoju prezentuje zatem określoną propozycję pożądanych kierunków 
przekształceń gminy Gogolin w postaci kierunków rozwoju, pól strategicznych i operacyjnych oraz głównych 
kierunków działania realizowanych na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków dla trwałego rozwoju go-
spodarczego oraz wydatnego wzrostu poziomu życia mieszkańców, zgodnie z wymogami ochrony środowiska 
przyrodniczego w okresie 2014–2020. W związku z tym, w ramach dokumentu opracowano katalog kierunków 
działania, do których zmierzać powinna Gmina Gogolin we wskazanym okresie czasu. Nie zamyka to oczywiście 
drogi do wypracowania i realizowania innych kierunków działań i rozwiązań. Niemniej jednak podstawą zmian, 
korekt i modyfikacji powinny być wyłącznie względy merytoryczne, wynikające ze zmieniających się uwarun-
kowań zewnętrznych (szans i zagrożeń rozwojowych, tkwiących w otoczeniu gminy – prawnych, finansowych, 
społecznych, gospodarczych, międzynarodowych) oraz wewnętrznych (silnych i słabych stron) rozwoju gminy. 

Uaktualniona strategia rozwoju, oprócz swojego zasadniczego celu jakim jest wskazanie kierunków rozwo-
ju, jest również doskonałą płaszczyzną integrującą władze i społeczność gminy Gogolin wokół jej najważniej-
szych problemów i szans rozwojowych jakie niesie współczesny świat. Dokument ten nie ogranicza się jed-
nak w swych zapisach wyłącznie do zadań realizowanych bezpośrednio przez gminne władze samorządowe, 
proponując równolegle partycypację w wyznaczonych w strategii kierunkach działania, innym podmiotom 
funkcjonującym w granicach gminy Gogolin, celem rozwijania sieci powiązań publiczno-prywatnych na rzecz 
wdrażania wspólnej polityki rozwoju lokalnego. Tak realizowana kooperacja stanowi jeden z fundamentalnych 
elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego okresu programo-
wania 2014–2020, gdzie nacisk położony jest na realizowanie wspólnej polityki rozwoju lokalnego w kontekście 
terytorialnym, mającej na celu współpracę samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atu-
tów i rozwiązywania problemów poszczególnych obszarów danego województwa.

Należy przy tym zaznaczyć, że mimo iż samorząd gminny nie jest jedynym beneficjentem niniejszej strategii, to 
za wdrażanie koncepcji zawartych w jej ramach odpowiedzialna jest Rada Gminy, która w oparciu o integralny 
element dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014–2020, jakim jest procedura monitoringu, 
ewaluacji i aktualizacji, powinna dokonywać okresowych przeglądów stanu realizacji przyjętych koncepcji stra-
tegicznych oraz ich korekty lub uaktualnień całości lub części niniejszego dokumentu, celem zagwarantowania 
realizacji polityki rozwoju lokalnego gminy Gogolin w sposób ciągły i spójny.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Sytuacja społeczno-gospodarcza gminy Gogolin.
Załącznik nr 2. Analiza SWOT.
Załącznik nr 3. Sprawozdanie ze spotkań warsztatowych.
Załącznik nr 4. Raport z badania ankietowego.
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ZAŁĄCZNIK NR 1.  
ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY GOGOLIN

1. Historia

Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1223, kiedy to w dokumencie biskupa Wawrzyń-
ca pada nazwa Gogolino. Przez wiele stuleci Gogolin był niewielką osadą. Jeszcze u schyłku XVIII wieku liczył 
zaledwie 312 mieszkańców. Dawny Gogolin to osada wyłącznie rolnicza, dlatego jej patronem obwołano św. 
Urbana – papieża związanego z rozwojej agrarnym. Nadmienić również trzeba, że od 1634 roku Gogolin należał 
do hrabiowskiego rodu Gaszynów z Żyrowej – późniejszych fundatorów klasztoru i kalwarii na Górze Św. Anny.

W 1845 roku oddano do eksploatacji linię kolejową Opole–Kędzierzyn, będącą odcinkiem najstarszej na Śląsku 
linii kolejowej Wrocław–Mysłowice. W Gogolinie od samego początku znajdowała się stacja i zatrzymywały się 
tutaj pociągi. Z czasem oddano do eksploatacji linię kolejową Gogolin–Prudnik. Miasteczko stało się ważnym 
węzłem komunikacyjnym. Miało to tym większe znaczenie, że dla tutejszego przemysłu wapienniczego otwo-
rzyły się możliwości handlowe i eksportowe, a mieszkańcom dawało większą możliwość zatrudnienia. W 1905 
roku uruchomiono w Gogolinie gazownię oraz zainstalowano gazowe oświetlenie uliczne. W 1913 roku nadano 
nazwy ulicom i ustanowiono numerację. W 1926 roku Gogolin otrzymał oświetlenie elektryczne, a w 1930 
roku ukończono budowę Urzędu Miasta. W latach 1934–1935 zbudowano urządzenia wodociągowe. Gogolin 
posiadał wtedy wiele sklepów, zakładów rzemieślniczych, kilka restauracji, hotel oraz trzy stacje paliwowe. 
W tym okresie nad Gogolinem oprócz wieży kościelnej dominowały wysokie kominy zakładów wapienniczych. 
W 1967 roku wiejska miejscowość Gogolin otrzymała prawa miejskie.

Elementem nieodłącznie kojarzącym się z gminą Gogolin jest pomnik Karolinki i Karlika – będący symbolem 
śląskiej pieśni ludowej. Ich wizerunek jest uwieczniony w herbie gminy Gogolin.

2. Położenie

Gmina Gogolin położona jest w środkowej części województwa opolskiego w powiecie krapkowickim w odle-
głości 25 km na południe od Opola, stolicy województwa. Odległość od innego dużego ośrodka – Wrocławia 
– wynosi 112 km, a od Katowic – 91 km. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury 
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz.U. nr 58 poz. 685) Gmina i Miasto Gogolin należą:

 ▪ na poziomie NTS 2 – do województwa opolskiego,
 ▪ na poziomie NTS 3 – do podregionu opolskiego,
 ▪ na poziomie NTS 4 – do powiatu krapkowickiego.

Od północy gmina graniczy z gminą Tarnów Opolski (powiat opolski ziemski), od wschodu z gminą Izbicko 
i Strzelcami Opolskimi (powiat strzelecki), a od południa z gminami z powiatu krapkowickiego: Zdzieszowicami 
i Krapkowicami. 

Gmina ma charakter miejsko-wiejski – na jej terenie położone jest miasto Gogolin (z czterema dzielnicami), 
a w skład gminy wchodzi 9 sołectw: Chorula, Malnia, Odrowąż, Kamień Śląski, Górażdże, Kamionek, Dąbrówka, 
Zakrzów, Obrowiec.

Na terenie gminy znajdują się bezpośrednie pasy zjazdowe z autostrady A4 będącej częścią Paneuropejskie-
go Korytarza Transportowego Nr III, przebiegającego z zachodu na wschód, oraz droga wojewódzka nr 409 
relacji Strzelce Opolskie–Dębina, stanowiąca połączenie z polsko-czeskim przejściem granicznym w Trzebi-
nia–Bartultovicach i Głuchołazach, droga wojewódzka nr 423 relacji Opole–Kędzierzyn-Koźle oraz fragment 
strategicznej drogi wojewódzkiej nr 424. Oprócz dobrze rozwiniętej sieci drogowej, gmina usytuowana jest 
korzystnie przy szlaku żeglugowym na Odrze z portem rzecznym w Choruli. Dużym komunikacyjnym atutem 
jest również przebiegająca przez Gogolin magistrala kolejowa relacji Zgorzelec–Wrocław–Przemyśl, stano-
wiąca część linii E-30 wchodzącej podobnie jak autostrada A4 w skład III Paneuropejskiego Korytarza Trans-
portowego (z Drezna do Lwowa), oraz znajdujące się obecnie w rękach prywatnego inwestora byłe lotnisko 
wojskowe w Kamieniu Śląskim.
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Źródło: www.gogolin.pl

Rysunek 2. Sołectwa w gminie Gogolin

Rysunek 1. Położenie gminy Gogolin na tle województwa opolskiego

Źródło: www.gogolin.pl

Właściciel terenu oferuje wynajem powierzchni 
hangarowej, pomieszczeń magazynowych, a także 
skoki spadochronowe, przeloty samolotem oraz wy-
najem terenu lotniska. 

Dogodne położenie przy głównych szlakach komunika-
cyjnych czyni gminę Gogolin, gminą otwartą na świat, in-
tensywnie podejmującą współpracę z partnerami krajowymi 
i zagranicznymi. 

3. Powierzchnia

Powierzchnia gminy Gogolin według danych z roku 2012 wynosiła 102 
km2, stanowi to 22,8% powierzchni powiatu krapkowickiego, 1,07% woje-
wództwa opolskiego i 0,03% powierzchni Polski. Gmina Gogolin tworzy wy-
dzielony geograficznie obszar, okalający miasto Gogolin od północy, zachodu i południa. W jej skład wchodzą 
peryferyjne fragmenty kilku jednostek fizyczno-geograficznych na styku Niziny Śląskiej i Wyżyny Śląskiej. 
Do Niziny Śląskiej należą:

− dolina Odry z przełomową Bramą Krapkowicką (północno-zachodnia część gmin: Odrowąż, Malnia,  
Chorula),

− Kotlina Raciborska (południowo-wschodnia część gminy Obrowiec).
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Do Wyżyny Śląskiej zaliczają się północne i zachodnie skłony Garbu Chełmu, tworzące środkową i wschodnią 
część gmin: Zakrzów, Dąbrówka, Kamień Śląski, Kamionek. Wysokości bezwzględne wahają się od 158 m n.p.m. 
do 256 m n.p.m., zróżnicowanie wysokościowe wynosi więc prawie 100 m. Najniżej położone są tarasy zale-
wowe Odry w północno-zachodniej oraz południowej (Obrowiec) części gminy. Inne nisko położone tereny 
znajdują się w starej dolinie Odry między Gogolinem i Krapkowicami, która ciągnie się od Obrowca do Malni, 
a od współczesnej doliny oddziela ją ciąg wzniesień zajętych przez miejscowość Odrowąż. Większość obszaru 
gminy Gogolin ma charakter falistej wysoczyzny i leży na wysokościach 175–210 m n.p.m. Wyżej wznoszą się 
zbocza Chełmu we wschodniej części gminy z lokalną kulminacją – górą Szpica (256,3 m n.p.m.). Największe 
zróżnicowanie wysokości względnych i spadki terenu występują na zboczach Szpicy – do 35% oraz na wschod-
nich zboczach starej doliny Odry – do 15%. Na pozostałym obszarze spadki nie przekraczają 3%.

3.1. Układ przestrzenny

Na terenie miasta i gminy Gogolin realizowane są funkcje: przemysłowa, mieszkaniowa i rolnicza. Wykształcone 
funkcje są wynikiem warunków naturalnych i położenia obszaru. Ze Studium uwarunkowań z roku 2010 wyni-
ka, że w północnej części gminy Gogolin większość obszaru to tereny gruntów leśnych z wydzielonymi terena-
mi działalności gospodarczej i zakładów przemysłowych. W środkowej części gminy Gogolin występują tereny 
gruntów rolnych. Zostały tu też wydzielone obszary zabudowy mieszkaniowej wraz z usługami towarzyszącymi. 
Na południu gminy Gogolin zlokalizowane są tereny gruntów rolnych, na których występują gleby chronione, 
mineralne i organiczne, podlegające wyłączeniu z zabudowy. 

Dogodne położenie w stosunku do miejskich ośrodków przemysłowych w decydującym stopniu zadecydowa-
ło o tym, że gmina znalazła się w ścisłej czołówce miejsc, które mogą pochwalić się wysoko cenioną funkcją 
mieszkaniową – gmina cieszy się bardzo dużym powodzeniem jako miejsce mieszkalne, co widać w dużej liczbie 
nowo budowanych domów.

3.2. Tereny inwestycyjne

W roku 2012 gmina otrzymała certyfikat „GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA” przyznany przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Opolskiego. Jest to wyróżnienie mogące zachęcić inwestorów do rozpoczynania in-
westycji na terenie gminy. 

Na terenie gminy Gogolin zostały wydzielone tereny przeznaczone pod inwestycje. Teren inwestycyjny nr I na-
leży do obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren składa się z Obszaru I, o powierzchni 11,7 ha, 
który ma przeznaczenie produkcyjno-składowe oraz pod usługi techniczne, transportowe i logistyczne, oraz 
Obszaru II, o powierzchni 7,6 ha będącym terenem działalności gospodarczej. Pod względem infrastruktury 
technicznej teren wyposażony jest w wodę, energię elektryczną i kanalizację. Jego lokalizacja jest bardzo do-
godna. Od autostrady A4 teren ten dzielą zaledwie 2 km, od drogi krajowej nr 45 Opole–Racibórz odległość wy-
nosi 6 km. Droga wojewódzka Nr 423 Opole–Kędzierzyn-Koźle oraz droga wojewódzka Nr 409 Prudnik–Strzelce 
Op. są oddalone o 1,5 km. Najbliższy port lotniczy znajduje się w Katowicach, do których droga wynosząca 90 
km może być pokonana w czasie ok. 90 min, kolejny znaczący port lotniczy znajduje się we Wrocławiu, odle-
głym o 100 km. Natomiast najbliższa stacja kolejowa położona jest na terenie gminy Gogolin w odległości 1 km 
od terenów inwestycyjnych. 

Teren inwestycyjny nr II „Dzioły”, o powierzchni ok. 138 ha, należy do Obrębu geodezyjnego Dąbrówka i poło-
żony jest bezpośrednio przy drodze powiatowej Gogolin–Kamień Śląski (droga dojazdowa z węzła autostrady 
A4 do planowanego lotniska w Kamieniu Śląskim). Właścicielem terenu jest Skarb Państwa, a pozostaje w za-
rządzie Agencja Nieruchomości Rolnych. Teren inwestycyjny jest wyposażony w energię elektryczną, kanaliza-
cję sanitarną, natomiast przyłącze wody znajduje się w odległości 500 m od granicy działki. Teren zlokalizowany 
jest w odległości 6 km od autostrady A4, a w położenie względem portów lotniczych we Wrocławiu i Katowi-
cach przedstawia się analogicznie jak w przypadku terenu inwestycyjnego nr I. 

3.3. Struktura gruntów

Gmina Gogolin zajmuje powierzchnię 10 051 ha, co stanowi 1,2% powierzchni województwa opolskiego 
i 22,7% powierzchni powiatu krapkowickiego. Miasto Gogolin zajmuje powierzchnię 2035 ha, a obszary wiej-
skie 8016 ha. Strukturę zagospodarowania gruntów gminy Gogolin przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Struktura zagospodarowania gruntów gminy Gogolin

Rodzaje gruntów Powierzchnia 
(w ha) Struktura %

Użytki rolne, w tym: 4480 44,57%

Grunty orne 3900 87,05%

Sady 13 0,29%

Łąki trwałe 478 10,67%

Pastwiska 89 1,99%

Lasy i grunty leśne 3464 34,46%

Pozostałe grunty i nieużytki 2107 20,96%

RAZEM 10 051 100,00%

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

4. Zasoby naturalne i warunki przyrodnicze

4.1. Klimat
Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2009–2012 z perspektywą na lata 2013–
2016.

Termika

Gmina Gogolin leży w regionie klimatów podgórskich nizin i kotlin i należy do najcieplejszych w Polsce. Zima 
ma tu łagodny przebieg. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń, gdzie średnia temperatura spada do -1,8 °C. 
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec – średnia temperatura wynosi wtedy 18,3 °C. Średnia roczna temperatura 
wynosi 8,5 °C. Dni przymrozkowych notuje się tutaj 98, w tym dni mroźnych – 34 i bardzo mroźnych – 24, kiedy 
to temperatura dochodzi do -10 °C. W okresie wegetacyjnym notuje się 36 dni gorących (temperatury powyżej 
25°C). Układ warunków termicznych jest bardzo korzystny dla wegetacji roślin.

Wilgotność

Amplitudy wilgotności w ciągu roku dochodzą do 15%. Maksima notuje się w miesiącach późnojesiennych 
(listopad i grudzień), gdzie wilgotność sięga 88%, minima zaś w miesiącach wiosenno-letnich (maj, czerwiec), 
w których wilgotność wynosi ok. 73–75%. 

Stosunki anemometryczne (wiatry)

Element ten w znacznym stopniu steruje rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń atmosferycznych w gminie 
Gogolin i decyduje o wielkości stężeń. Na omawianym terenie gminy najczęściej notowane są wiatry z zachod-
niego sektora horyzontu przy dominancie kierunku zachodniego wnoszącej 21%, południowego – 19% i pół-
nocno-zachodniego – 13,5%. Wiatry z wyżej wymienionych kierunków stanowią 55% sumy rocznej. Najrzadsze 
są wiatry z kierunku wschodniego, północno-wschodniego i północnego, stanowiące zaledwie 12% notowań. 
W poszczególnych porach roku układ ten nieco odbiega od rocznego przebiegu. Zimą i jesienią zaznacza się 
przewaga wiatrów południowych, zaś w okresie wiosny i lata przeważa cyrkulacja zachodnia. Niewielkie warto-
ści cisz (7,7%) świadczą o dużym stopniu nawietrzenia, co jest korzystne z punktu widzenia higieny atmosfery. 
Wiatry o największych prędkościach notowane są z kierunków: zachodniego, północno-zachodniego i połu-
dniowo-zachodniego. Liczba dni z wiatrem silnym (powyżej 10 m/s) notowana jest 35 razy w roku. 
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Opady atmosferyczne 

Średnia suma opadów osiąga wartość 650–700 mm. W przebiegu rocznym większość opadów przypada na mie-
siące letnie – około 250 mm, z maksimum w lipcu – około 100 mm. Minimum opadowe zaznacza się w okresie 
zimowo-wiosennym, między lutym a kwietniem suma opadów wynosi 121 mm.

Klimat lokalny

Lokalne warunki klimatyczne uzależnione są od całokształtu warunków fizjograficznych, głównie od urzeźbienia 
i szaty roślinnej. Na terenie gminy można wyróżnić dwa typy klimatu lokalnego, związane z terenami:

– wysoczyzny plejstoceńskiej,
– dna dolin. 

Strefa wysoczyzny plejstoceńskiej jest najkorzystniejsza z punktu widzenia bioklimatycznego. Jest to 
teren położony poza strefą inwersji termiczno-wilgotnościowej. Lokalne zróżnicowanie stosunków termiczno-
-wilgotnościowych pomiędzy wysoczyzną a dolinami zaznacza się na ogół w godzinach nocnych i wczesnoran-
nych przy bezchmurnej i bezwietrznej pogodzie. Różnica wilgotności może wówczas osiągnąć wartość 5–8%, 
a temperatury 0,5–1,0 °C. 

Strefa dna dolin odznacza się podwyższoną wilgotnością powietrza i jego okresową stagnacją, co odbija się 
na panującym układzie temperatur. W stosunku do wysoczyzny przedłużony jest okres zalegania mgieł i przy-
mrozków przygruntowych wiosną i jesienią. Nasilenie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ma miejsce 
szczególnie w przyziemnej warstwie powietrza.

4.2. Zasoby wodne

Wody powierzchniowe

Gminę Gogolin cechuje rzadko spotykana nierównomierność rozwoju sieci hydrograficznej. Istniejące cieki 
związane są prawie wyłącznie z doliną Odry i południowo-zachodnim fragmentem zboczy Garbu Chełmu. Po-
została część gminy – północna i wschodnia (około ¾ powierzchni), prawie zupełnie pozbawiona jest cieków 
i innych wód powierzchniowych. Zjawisko to jest związane z występowaniem na terenach bezwodnych prze-
puszczalnych, spękanych wapieni triasowych z cienką, głównie piaszczystą pokrywą czwartorzędową.

W Kamieniu Śląskim na terenie lotniska bierze początek okresowo płynący bezimienny strumień, ginący w po-
norach krasowych kilkaset metrów na zachód od wsi. Przez większą część roku koryto jest suche, po wzmożo-
nych opadach wypełnia się wodą, niekiedy bardzo obficie i gwałtownie. Podobny charakter – lokalnych wywie-
rzysk i źródeł krasowych mają niewielkie stawy w centrach wsi Kamień Śląski, Kamionek, Górażdże. Głównym 
ciekiem w gminie jest rzeka Odra, stanowiąca jej zachodnią i południową granicę. Odra jest na tym odcinku 
żeglowna i skanalizowana. Odznacza się zmiennym przepływem. Częste są zalewy powodziowe, przeważnie 
wczesną wiosną. 

Bezpośrednimi dopływami Odry na terenie gminy są dwa większe cieki – Kanał Abisynia i Sonia. Kanał Abisynia 
płynie starą doliną Odry do torfowiska „Na Bagnie” przez Odrowąż, Malnię do Choruli, gdzie uchodzi do Odry 
w rejonie portu. Inny dopływ Odry – Sonia odwadnia polder Obrowiec, a ujście znajduje się nieco powyżej śluzy 
w Krapkowicach – Otmęcie. Sonia zbiera wody dwóch cieków – Wygody, której źródła znajdują się w Zakrzowie, 
i Obrowieckiego Potoku, odwadniającego rejon Kolonii Zakrzów i Szczaklowni. 

Wody podziemne

W zakresie wód podziemnych trzeba stwierdzić, że gmina Gogolin ma korzystne warunki zaopatrzenia w wodę 
do picia i celów przemysłowych, a zakłady wydobywcze dysponują znacznymi i niezagospodarowanymi nad-
wyżkami czystych wód z odwodnienia kopalń wapieni. Na terenie gminy nie ma punktów badawczo-pomiaro-
wych sieci monitoringowej. Najbliższe punkty, w których badana jest jakość JCWP 116, znajdują się w Zdzieszo-
wicach (pkt nr 619 na GZWP 333) i Strzelcach Opolskich (pkt nr 620 na GZWP 335).
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4.3. Gleby

W gminie Gogolin przeważają gleby brunatne i brunatno wyługowane, wytworzone z piasków słabo gliniastych 
i gliniastych. Na podłożu wapieni triasowych wykształciły się rędziny węglanowe brunatne. W dolinie Odry do-
minują mady gliniaste i pylaste, a w dolinach mniejszych cieków i ich obszarach źródłowych – gleby organiczne: 
mułowo-torfowe i czarne ziemie zdegradowane. Gleby brunatne i rędziny na wysoczyźnie przydolinnej cechuje 
okresowy lub stały niedobór wilgoci. W dolinach występuje odwrotne zjawisko – nadmiar stały lub okresowy 
wilgoci. Gleb o właściwych stosunkach powietrzno-wodnych jest niewiele – występują we wsiach Obrowiec 
i Zakrzów. 

Udział procentowy poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni użytków rolnych w gminie jest 
następujący:

−  klasa I–IV – 30,4% (niewielkie ilości gleb klasy I i II, przewaga gleb klasy III i IV),
−  klasa V – 30,6%,
−  klasa VI – 37,0%.

Problem erozji gleb występuje w strefach krawędziowych wysoczyzny i doliny Odry, gdzie spadki terenu prze-
kraczają 10%. 

4.4. Obszary chronione

W roku 2012 grunty leśne zajmowały 3474,4 ha, a współczynnik lesistości wynosił 33,6%. Wskaźnik lesistości 
w 2012 roku wynosił odpowiednio dla powiatu krapkowickiego zaledwie 23,8%, dla województwa opolskiego 
26,5%, a dla Polski 29,3%.

W systemie zieleni na obszarze gminy Gogolin dominują zbiorowiska leśne. Tworzą jeden zwarty kompleks 
(około 2000 ha) w północnej części gminy (Chorula-Górażdże) oraz dwa mniejsze kompleksy: na wschód od 
Kamienia Śląskiego i na zboczach Góry Szpica. Wśród siedlisk leśnych zdecydowanie dominują siedliska boru 
mieszanego świeżego i boru świeżego. W małym procencie występują siedliska wilgotne, głównie w małych 
enklawach leśnych na południu gminy (bór wilgotny, ols, las łęgowy).

Bory sosnowe zajmują ok. 75% powierzchni leśnej. Pochodzą zazwyczaj z nasadzeń niezgodnych z siedliskiem 
i mają charakter monokultur. Większe lub mniejsze skupienia lasów liściastych spotykane są na całym obszarze 
gminy. Największe ich powierzchnie znajdują się między Kamieniem Śląskim i Górażdżami. W inwentaryzacji 
przyrodniczej gminy wyróżniono w nich trzy zespoły:

 ▪ łęg jesionowo-olszowy – występuje na małej powierzchni na północ od Gogolina; w drzewostanie domi-
nuje olsza czarna i jesion wyniosły,

 ▪ grąd (najczęściej spotykany typ lasu liściastego na terenie gminy) – występuje w części północnej oraz na 
wschód od Obrowca; w drzewostanie dominuje grab i dąb szypułkowy, w domieszce spotykany jest buk, 
świerk i lipa drobnolistna,

 ▪ żyzna buczyna niżowa – niewielkie jej płaty, fragmentarycznie wykształcone, występują w lasach między 
Kamieniem Śląskim i Górażdżami; w drzewostanie dominuje buk i grab. 

We wszystkich lasach podszycie i runo leśne są na ogół dobrze rozwinięte i – szczególnie w lasach liściastych, 
bogate w cenne gatunki roślin. Wyjątek stanowią miejsca silnie zacienione. Z wyłączeniem lasów ochronnych, 
które stanowią około 8% powierzchni leśnej, lasy w gminie należą do grupy lasów produkcyjnych.

Lasy w większości dostępne są dla celów wypoczynkowych. Ograniczenie występuje w lasach położonych 
w granicach terenów górniczych w Górażdżach i Kamieniu Śląskim oraz na siedliskach wilgotnych w Obrowcu. 
Poza lasami, na system zieleni w gminie składają się:

 ▪ niska i wysoka zieleń łęgowa oraz torfowiska w dolinach naturalnych cieków wodnych oraz starorzeczach 
Odry (polder Obrowiec i Buchtów),

 ▪ zbiorowiska roślinne nieleśne poza obszarami dolinnymi, w tym naturalne zbiorowiska muraw oraz za-
drzewienia i zakrzewienia śródpolne na obszarze całej gminy,

 ▪ ciągi drzew przydrożnych,
 ▪ drzewa pomnikowe,
 ▪ zieleń parkowa i cmentarna, w tym szczególnie wartościowe starodrzewy w parku pałacowym w Kamie-

niu Śląskim, parkach dworskich w Choruli i Obrowcu oraz na cmentarzach w Gogolinie (ul. Szpitalna) 
i w Choruli.
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Lasy ochronne na terenie gminy Gogolin obejmują obszar 296 ha w kilku kompleksach: 

− pomiędzy wsią Odrowąż i m. Krapkowice, 
− na północ i północny – wschód od terenów zabudowy m. Gogolin, 
− w rejonie Gogolina – Wygody, 
− we wschodnim rejonie terenów wsi Zakrzów, 
− rezerwat przyrody Kamień Śląski. 

Na terenie sołectwa Kamionek funkcjonuje rezerwat przyrody Kamień Śląski. Jest to rezerwat leśny częściowy, 
o powierzchni 13,7 ha, utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych lasu miesza-
nego ze stanowiskiem jarzęba brekinii. Zalicza się go do rodzaju rezerwatów leśnych, typu fitocenotycznego 
i podtypu zbiorowisk leśnych. 

Na terenie gminy Gogolin występują następujące elementy środowiska przyrodniczego objęte ochroną prawną:

− obszary Natura 2000,
− pomniki przyrody,
− rezerwat przyrody,
− park krajobrazowy,
– zabytkowe parki.

Obszar Natura 2000 „Kamień Śląski” 

Powierzchnia: 231 ha.
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). 
Status obszaru: nowy obszar konsultowany przez MŚ. 
Opis: Większość obszaru jest zajęta przez lotnisko, a część stanowi teren Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu 
Śląskim. Dominują różnego rodzaju murawy, zarastające na części terenu w wyniku spontanicznej sukcesji (za-
krzewienia). W latach 70. XX wieku była tu zlokalizowana ostatnia duża (kilka tysięcy osobników) kolonia susła 
moręgowanego w Polsce. Teren ten jest miejscem pierwszych wsiedleń tego gatunku w ramach programu 
reintrodukcji susła moręgowanego w Polsce. Na obszarze tym występuje też kilka gatunków roślin chronionych 
o znaczeniu regionalnym. 

Zabytkowe parki

W Obrowcu, Kamieniu Śląskim i Choruli ochroną konserwatorską objęte są zabytkowe parki, które ujęte zostały 
w wykazie elementów chronionych środowiska kulturowego.

Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie

Część z występujących na terenie gminy Gogolin zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych podlega ochronie prawnej 
na mocy prawa polskiego lub europejskiego. Na terenie gminy stwierdzono występowanie następujących sie-
dlisk chronionych: 

− zbiorowiska nieleśne:
 ▪ wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi,
 ▪ starorzecza,
 ▪ zalewane muliste brzegi rzek,
 ▪ murawy kserotermiczne,
 ▪ mokre łąki użytkowane ekstensywnie,
 ▪ szuwary wielkoturzycowe,
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− zbiorowiska leśne:
 ▪ łęg jesionowo-olszowy,
 ▪ olsy i łozowiska,
 ▪ ciepłolubne buczyny storczykowe,
 ▪ grąd subkontynentalny,
 ▪ jarząb brekinia,

− zbiorowiska zwierzęce:
 ▪ suseł moręgowany.

4.5. Surowce mineralne

W granicach gminy Gogolin występują cztery udokumentowane złoża surowców węglanowych: „Górażdże” 
i „Górażdże II” oraz „Tarnów Opolski” i „Tarnów Opolski Wschód”.

Złoża te należą do największych i najbardziej wartościowych w kraju. Złoża wapieni triasowych „Górażdże” 
i „Górażdże II” położone są na gruntach wsi Górażdże i Kamionek.

Aktualnie eksploatowane jest złoże „Górażdże”. Wydobywany tu surowiec służy do produkcji wapna w miejsco-
wym zakładzie wapienniczym i cementu w cementowni w Choruli. Wydobycie kopaliny prowadzone jest me-
todą odkrywkową, dwoma poziomami wydobywczymi w kierunku północnym. Obecnie dno kopalni znajduje 
się ok. 20 m poniżej naturalnego poziomu terenu i w miarę postępu prac wydobywczych będzie się obniżało 
do głębokości 50 m przy północno-zachodniej granicy złoża. Urabianie wapieni odbywa się technikami strza-
łowymi, a transport samochodami. Skład materiałów wybuchowych zlokalizowany jest na terenie górniczym, 
w lesie otaczającym kopalnię. Odpady górnicze z nakładu złoża, zgodnie z planem terenu górniczego, w całości 
wykorzystywane są do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. Wody opadowe z wyrobisk zrzucane są do 
Odry za pośrednictwem kolektora i osadnika ścieków deszczowych. 

Poza surowcami węglanowymi na terenie gminy Gogolin występują w dużych ilościach kruszywa naturalne. 
Najbardziej wartościowe zalegają w dolinie Odry. Kruszywa piaszczyste przydatne dla celów budowlanych wy-
stępują w zespołach wydmowych w rejonie Górażdży i Zakrzowa. Złoża tych surowców nie są udokumentowa-
ne i eksploatowane.

4.6. Odnawialne źródła energii

W gminie Gogolin w roku 2013 nie wykorzystywano energii wiatrowej ani z biomasy. W zakresie pozyskiwa-
nia energii innymi sposobami: budynek Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie zaprojektowano w systemie 
charakteryzującym się tym, ze ciepło pozyskiwane jest z energii słonecznej i termiki buforowej ziemi, wykorzy-
stywane jest także ciepło produkowane przez użytkowników budynku w trakcie jego eksploatacji. W sezonie 
grzewczym działanie bariery termicznej decyduje o bardzo małych stratach energetycznych. Latem bariera 
termiczna może schładzać ściany i dach – w systemie wykonano obieg chłodzenia do temperatury 14 do 18°C.

W budynku Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie (basen) zastosowano do ogrzania system pomp cie-
pła. Pompa ciepła jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ z obszaru o niższej temperaturze do obszaru 
o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi 
dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej. 

W sferze przyszłych inwestycji w budynku Domu Spokojnej Starości w Kamionku planowane jest zastosowanie 
energii słonecznej poprzez system kolektorów słonecznych.
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5. Procesy demograficzne

5.1. Ludność

Na koniec roku 2012 liczba ludności w gminie Gogolin wynosiła 12 405 osób, z czego 6512 (52,5%) to osoby 
mieszkające w mieście Gogolin. W nieznacznej przewadze w strukturze ludności występują kobiety (51,7%). 
Liczba mieszkańców gminy stanowi prawie 19% ludności powiatu krapkowickiego (stan na rok 2012) i 1,22% 
województwa opolskiego. 

Wykres 1. Ludność gminy Gogolin w latach 2007–2012

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Powyższy wykres wskazuje, że od roku 2007 do 2012 liczba ludności w omawianej gminie wzrosła o 4,45%. 
Największy skok nastąpił miedzy 2009 a 2010 rokiem – aż o 586 osób. Natomiast w roku 2012 zauważalny jest 
niewielki spadek liczby ludności w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wykres 2. Przyrost naturalny w gminie Gogolin w latach 2007–2012

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Zagadnienie demograficzne jakim jest przyrost naturalny przedstawia się w gminie Gogolin bardzo nieregular-
nie. Wskaźnik ten przybiera wartości skokowo. Łączącym elementem jest osiąganie wartości ujemnych w la-
tach 2010–2012. 
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Tabela 2. Urodzenia żywe w gminie Gogolin w latach 2007–2012

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Urodzenia żywe 93 94 108 104 103 110

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Liczba urodzeń żywych w gminie Gogolin w latach 2007–2012 wzrosła o 18%. Wzrost ten jest jednym z czynni-
ków kształtujących większą liczbę mieszkańców w gminie. 

Tabela 3. Saldo migracji w gminie Gogolin w latach 2007–2013

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Saldo migracji wewnętrznych 33 46 60 31 45 43

Saldo migracji zagranicznych -68 -47 -8 -49 -67 -33

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W zakresie migracji wewnętrznych, czyli zmianą zamieszkania w obrębie gminy lub przeniesienie się z terenów 
wiejskich na miejskie lub odwrotnie, w gminie Gogolin od lat utrzymuje się tendencja dodatnia. Niestety, w sfe-
rze migracji zagranicznych odnotowuje się więcej osób wyjeżdżających z gminy za granicę w celu osiedlenia się, 
niż napływającej do niej.

Tabela 4. Dane demograficzne gminy Gogolin na tle powiatu, województwa i Polski w 2012 r.

Wyszczególnienie Gmina Gogolin Powiat krapkowicki Województwo 
opolskie Polska

Ludność na km2  

[gęstość zaludnienia] 123 148 107 123

Przyrost naturalny  
na 1000 osób -0,2 -0,7 -1,2 0,0

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Liczba osób przypadających na 1 km2 w gminie Gogolin wynosi 123 i jest tym samym mniejsza niż w powiecie 
krapkowickim, gdzie na 1 km2 przypada 148 osób. Wskaźnik gęstości zaludnienia przyjęty dla gminy w 2012 r. 
jest równy wskaźnikowi obliczonemu dla Polski. Natomiast pod względem przyrostu naturalnego gmina Gogo-
lin wypada całkiem korzystnie na tle pozostałych jednostek podziału administracyjnego, gdyż przyrost natural-
ny gminy na 1000 ludności 2012 r. wyniósł -0,2. 

5.2. Wiek ludności gminy Gogolin

Największą grupą wiekową są osoby w wieku produkcyjnym. Ich liczba jest ponad trzykrotnie wyższa niż war-
tości pozostałych grup. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym jest do siebie zbliżona, 
jednak w gminie Gogolin lekką przewagę wykazuje grupa osób w wieku poprodukcyjnym. Powiększanie się tej 
kategorii jest zjawiskiem odnotowywanym na szerszą skalę i jest to związane ze starzeniem się społeczeństwa.
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Wykres 3. Struktura wiekowa gminy Gogolin w roku 2012

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Tabela 5. Procentowy udział grup wiekowych w ogóle ludności w gminie Gogolin, powiecie, województwie i kraju 
w roku 2012

Udział ludności wg ekonomicznych  
grup wieku w % ludności ogółem

Gmina 
Gogolin

Powiat  
krapkowicki

Województwo  
opolskie Polska

wiek przedprodukcyjny 16,3 16,3 16,6 18,3

wiek produkcyjny 66,1 66,2 65,1 63,9

wiek poprodukcyjny 17,6 17,5 18,3 17,8

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Pod względem udziału osób w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem w gminie Gogolin, to odpowiada 
on poziomowi reprezentowanemu przez powiat, w którym leży, i wynosi 16,3%. W porównaniu do wskaźnika 
obliczonego dla kraju, który wynosił w 2012 r. 18,3%, wskaźnik gminny jest niższy o 2 pkt procentowe. Pod 
względem udziału osób w wieku produkcyjnym w ogóle ludności w gminie Gogolin w roku 2012 udział ten 
wynosił 66,1%. Na tle analizowanego powiatu, województwa i kraju wynik gminy Gogolin można uznać za 
zadowalający.

Tabela 6. Wskaźnik obciążenia demograficznego gminy Gogolin w roku 2012 na tle powiatu, województwa i kraju

Wskaźnik obciążenia demograficznego Gmina Gogolin Powiat  
krapkowicki

Województwo 
opolskie Polska

Ludność w wieku poprodukcyjnym  
na 100 osób w wieku produkcyjnym 
[osoba]

26,6 26,5 28,1 27,9

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wskaźnik obciążenia demograficznego dla gminy Gogolin w roku 2012 wynosił 26,6 osoby i jest porównywalny 
z obciążeniem obliczonym dla powiatu krapkowickiego. Gminny wskaźnik kształtuje się poniżej wartości przy-
jętej na Polski w 2012 r., co należy uznać za dobry wynik. 

Gmina Gogolin dopasowując się do zmian w sferze demograficznej, podjęła działania mające na celu uczynie-
nie jej przyjaznej seniorom. Planowane jest utworzenie w gminie mieszkań serwisowanych. Dzięki nim duża 
część aktywnych i zdrowych seniorów będzie chciała w dalszym ciągu żyć samodzielnie i niezależnie, ale na 
osiedlach lub w domach ułatwiających im codzienne, godne funkcjonowanie. 
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Teren gminy obejmuje swoją działalnością Opolski Klaster Senioralny. Celem klastra jest wypracowanie i wdro-
żenie rozwiązań służących stworzeniu kompleksowej ofert usług zdrowotnych, opiekuńczych i osobistych dla 
osób starszych, zarówno dla mieszkańców województwa opolskiego, jak i przyjezdnych, także z zagranicy. Chce 
on zmienić metody świadczenia usług, nastawienie do klientów i ich potrzeb oraz wypracować system finanso-
wania. „Gospodarka senioralna” ma się stać opolską regionalną specjalizacją.

Co więcej, Specjalna Strefa Demograficzna województwa opolskiego w jednym ze swym działań zakłada utwo-
rzenie Pakietu „Złota Jesień”, który ma poprawiać jakość życia najstarszej części społeczeństwa. 

6. Infrastruktura społeczna

6.1. Edukacja

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za edukację publiczną do poziomu ponadgimna-
zjalnego włącznie. Gmina Gogolin na mocy porozumienia z Powiatem Krapkowickim przejęła również zarząd 
nad liceum w Gogolinie. Budynek szkoły jest własnością gminy. 

W gminie Gogolin od stycznia 2014 r. opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 zapewnia żłobek niepubliczny, zloka-
lizowany w budynku Zespołu Szkół w Gogolinie. Pobyt dzieci w placówce finansowany jest ze środków rodziców 
oraz budżetu gminy Gogolin.

W gminie Gogolin edukację i opiekę na poziomie przedszkolnym zapewniają placówki:
 ▪ Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie, które w swej strukturze posiada Zamiejscowy Oddział Przedszkol-

ny w Górażdżach;
 ▪ Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie;
 ▪ Oddział Przedszkolny przy PSP nr 3 w Gogolinie;
 ▪ Oddział Przedszkolny przy PSP w Malni;
 ▪ Oddział Przedszkolny przy PSP w Kamieniu Śl.;
 ▪ Stowarzyszeniowe Przedszkole w Kamionku.

Tabela 7. Liczba wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w gminie Gogolin  
w latach 2010–2013

Liczba wychowanków

Wyszczególnienie
Rok

2010/2011 2011/2012 2012/2013

Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie 124 125 125

Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie 50 49 50

Oddział przedszkolny przy PSP nr 3 w Gogolinie 56 63 56

Oddział przedszkolny przy PSP w Malni 46 44 47

Oddział przedszkolny przy PSP w Kamieniu Śl. 32 23 22

Stowarzyszeniowe przedszkole w Kamionku 19 24 25

Źródło: Urząd Miejski w Gogolinie
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W poszczególnych przedszkolach w gminie Gogolin od roku 2010 liczba podopiecznych utrzymuje się na po-
dobnym, ustabilizowanym poziomie. Jedynie w oddziale przedszkolnym przy PSP w Kamieniu Śląskim odnoto-
wano spadek uczniów o prawie 1/3 między 2011 i 2012 r. 

Szkoły podstawowe na terenie gminy Gogolin:

 ▪ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie,
 ▪ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie z oddziałami przedszkolnymi i filią  

w Zakrzowie,
 ▪ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni z oddziałami przedszkolnymi,
 ▪ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim z oddziałami przedszkolnymi,
 ▪ Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach im. Henryka Sienkiewicza.

Tabela 8. Liczba uczniów w publicznych szkołach podstawowych w gminie Gogolin w latach 2010–2013

Liczba uczniów

Wyszczególnienie
Rok

2010/2011 2011/2012 2012/2013

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie 212 196 182

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie 200 174 184

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni 85 83 85

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Kamieniu Śl. 64 72 79

Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach 44 41 45

Źródło: Urząd Miejski w Gogolinie

Pomimo panującego niżu demograficznego, liczba uczniów w szkołach podstawowych w gminie Gogolin przed-
stawia się dość korzystnie. W Malni i Górażdżach liczba uczniów praktycznie nie zmienia się na przestrzeni lat 
2010–2013, a w szkole w Kamieniu Śląskim zauważalny jest wyraźny wzrost liczby wychowanków. Spadek liczby 
uczniów z roku na rok widoczny jest jedynie w PSP nr 2 w Gogolinie. 

Zespół Szkół w Gogolinie 

Zespół składa się z gimnazjum oraz liceum. Na terenie gminy Gogolin funkcjonuje jedna szkoła gimnazjalna 
oraz liceum.

Poniższa tabela przedstawia malejącą liczbę uczniów w gimnazjum od roku 2010. Jest to związane ze wspo-
mnianym już wcześniej niżem demograficznym. Zjawisko to negatywnie odbija się na liczbie uczniów w liceum, 
która od roku 2010 do 2013 zmalała prawie o połowę. 

Tabela 9. Liczba uczniów w gimnazjum w gminie Gogolin w latach 2010–2013

Liczba uczniów

Wyszczególnienie 2010/2011 2011/2012 2012/2013

gimnazjum 363 328 292

liceum 103 94 59

Źródło: Urząd Miejski w Gogolinie
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W roku 2012 w gminie Gogolin relacja liczby osób uczących się na danym poziomie kształcenia do liczby ludno-
ści w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania, czyli współczynnik skolaryzacji 
ze względu na obowiązek kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, kształtuje się poniżej współ-
czynników określonych dla powiatu krapkowickiego i województwa opolskiego. W sferze szkół podstawowych 
wskaźnik skolaryzacji brutto dla gminy Gogolin w 2012 r. wynosił 89,7% i jest o 7 pkt procentowych niższy niż 
wskaźnik dla powiatu krapkowickiego i województwa opolskiego. Natomiast współczynnik skolaryzacji brutto 
gimnazjum w gminie Gogolin w roku 2012 jest niższy aż o 12 pkt procentowych od wskaźnika obliczonego 
dla powiatu i 15 pkt od współczynnika wojewódzkiego. Zjawisko spowodowane jest faktem, że wiele osób 
zameldowanych w gminie przebywa w innych krajach Europy Zachodniej głównie w Niemczech i nie informuje 
o spełnianiu obowiązku nauki w miejscu przebywania.

Tabela 10. Współczynnik skolaryzacji gminy Gogolin na tle powiatu i województwa w roku 2012

Współczynniki skolaryzacji (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne) 

współczynnik skolaryzacji brutto Gmina Gogolin Powiat krapkowicki Woj. opolskie

szkoły podstawowe % 89,70 96,76 96,01

gimnazja % 82,25 94,05 97,63

współczynnik skolaryzacji netto

szkoły podstawowe % 86,58 93,88 92,81

gimnazja % 76,62 88,30 89,46

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Tabela 11. Wskaźnik komputeryzacji szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Gogolin w roku 2012

Wskaźniki komputeryzacji szkół podstawowych i gimnazjalnych

udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do internetu

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych % 100

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych % 100

uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do internetu przeznaczony do użytku uczniów

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych osoba 9,43

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych osoba 12,17

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Pod względem stopnia komputeryzacji należy gminę Gogolin ocenić bardzo dobrze. Szkoły podstawowe i gim-
nazjum funkcjonujące w gminie są w 100% skomputeryzowane. W kwestii liczby uczniów przypadających na 1 
komputer lepiej wypadają szkoły podstawowe, gdzie w roku 2012 z jednego komputera z dostępem do inter-
netu korzystały średnio 9,43 osoby. 
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6.2. Kultura

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie

GOK w Gogolinie prowadzi szeroką działalność w sferze organizacji życia kulturowego. Odbywają się tutaj za-
jęcia artystyczne i fotograficzne. Bardzo dużą popularnością cieszy się w gminie taniec, dlatego też mieszkańcy 
maja do wyboru m.in. zajęcia z baletu, hip-hopu, tańca towarzyskiego czy zumby, będącej połączeniem tańca 
i aerobiku. Ponadto w Ośrodku prowadzone są zajęcia z plastyki, malarstwa czy ceramiki. Oferta zajęć jest tak 
formułowana, aby odpowiadała potrzebom każdej grupy wiekowej – od dzieci kilkuletnich do osób starszych. 

W swej strukturze GOK ma wydzielone instytucje poświęcone specjalnie seniorom. Jest to Klub Seniora oraz 
Akademia Trzeciego Wieku. Zadanie Klubu polega na aktywizacji seniorów w życiu kulturalnym gminy, działal-
ności kulturalnej, pielęgnowaniu twórczości ludowej, organizowaniu czasu wolnego, organizowaniu wycieczek 
rekreacyjnych i krajoznawczych. Zadanie Klubu polega również na trosce o zdrowie członków w ramach gimna-
styki korekcyjnej. Od 2010 r. w gminie Gogolin działa również Akademia Trzeciego Wieku. Celem działalności 
akademii jest poprawa jakości życia seniorów, a cele szczegółowe to: integracja i aktywizacja społeczna osób 
starszych, promowanie nauki, edukacji, oświaty i kultury, zwiększanie sprawności intelektualnej i psychicznej, 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia. Swoje cele ATW realizuje poprzez 
organizację wycieczek, zajęć ruchowych (aerobik, nordic walking), ale również imprezy okolicznościowe połą-
czone z tańcami. 

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury funkcjonują też zespoły takie jak:

 ▪ Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta – istniejąca od 1997 r. Liczy 55 muzyków (stan na 2013 r.), w wieku 
od 12 do 30 lat, którzy są studentami i uczniami szkół muzycznych podstawowych i średnich. Prezentuje 
muzykę taneczną i klasyczną, w skład jej instrumentarium wchodzą: klarnety, flety, fagot, oboje, saksofo-
ny, róg, trąbki, tenory, waltornie, puzony, perkusja, gitara basowa. 

 ▪ Chór Mieszany – istnieje od 1990 r., uświetnia swymi występami uroczystości kościelne i Mniejszości Nie-
mieckiej, bierze udział w przeglądach i festiwalach.

 ▪ Zespół Folklorystyczny z Kamienia Śląskiego – powstał 1983 r. z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiej-
skich. Bierze udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, m.in. w Opolskim Święcie Pieśni Ludowej w Go-
golinie, spotkaniach chórów i zespołów w Górażdżach i innych. Zdobył wiele cennych nagród i wyróżnień. 
Z udziałem zespołu nagrano programy telewizyjne i radiowe.

 ▪ Mażoretki – zespół istnieje od 2010 r. Członkinie zespołu biorą udział w licznych występach na terenie kra-
ju, a nawet poza jego granicami. Zespół występował m.in. na Słowacji.

 ▪ Zespół Aksamitki – działa od 2000 r., swymi występami uświetnia uroczystości szkolne, lokalne oraz oko-
licznościowe. W swym repertuarze posiada utwory ludowe, popularne, kolędy i pastorałki.

GOK ma swoją główną siedzibę w utworzonym w maju 2013 r. Gminnym Centrum Kultury im. Jerzego Lipki 
w Gogolinie, a świetlice młodzieżowe znajdują się w dzielnicy Gogolin-Strzebniów i w miejscowościach: Choru-
la, Kamionek, Malnia, Odrowąż, Zakrzów, Kamień Śląski. 

W Gminnym Centrum Kultury na dwóch kondygnacjach mieszczą się następujące pomieszczenia: 
– sala widowiskowa na 250 miejsc, wyposażona w scenę, z profesjonalną aparaturą nagłaśniającą  

i oświetleniową,
– pięć pracowni artystycznych, 
–  ekofoniczna sala muzyczna przeznaczona do prób muzyczno-wokalnych wyposażona w tablicę interaktywną 

i instrumenty,
–  kawiarenka.

Obiekt wyposażony został w nowoczesne meble służące do różnorodnej działalności kulturalnej.
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Gminna Biblioteka Publiczna

Istnieje od 1949 r. Misją biblioteki jest wspieranie rozwoju lokalnej społeczności poprzez udostępnianie zbio-
rów, podejmowanie zadań z zakresu edukacji i kultury oraz zapewnianie warunków do samorealizacji i kre-
atywności. GBP integruje wielokulturową społeczność gminy Gogolin i buduje społeczeństwo obywatelskie. 
Instytucja ma swoją siedzibę w Gogolinie, a w miejscowościach: Chorula, Górażdże, Kamień Śląski, Kamionek 
i Malnia funkcjonują jej filie. 

Wybrane programy i projekty realizowane przez GBP

 ▪ Program IKONKA – polega na uruchamianiu punktów powszechnego dostępu do internetu (tzw. PIAP – 
Public Internet Access Point) w bibliotekach publicznych wszystkich gmin województwa.

 ▪ Program MKiDN Promocja Czytelnictwa.
Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów: w tym wsparcie wy-
dawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za grani-
cą; rozwój czasopism kulturalnych; promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak 
również zwiększenie zainteresowania książką.

 ▪ Akademia Orange dla bibliotek – to projekt, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wyko-
rzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami infor-
macyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. W ramach programu biblioteka otrzymała od Fundacji Orange 
dotację finansową, która zostanie wykorzystana na potrzeby zapewnienia dostępu do szerokopasmowych 
łączy internetowych w filiach bibliotecznych, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów 
o charakterze edukacyjnym.

Tabela 12. Gminna Biblioteka Publiczna – dane statystyczne za rok 2012

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie

księgozbiór wol. 49 429

czytelnicy w ciągu roku osoba 2577

dostępne dla czytelników komputery użytkowane w bibliotece,  
z dostępem do internetu szt. 12

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Zespoły kulturalne

Na terenie gminy Gogolin działają różne zespoły utworzone przez mieszkańców, które mają duży wkład w życie 
kulturalne gminy. Poniżej przedstawiono wykaz zespołów wokalno-muzycznych, chórów, orkiestr dętych, tanecz-
nych oraz pieśni i tańca funkcjonujących w roku 2013, w tym również objętych patronatem GOK w Gogolinie:

 ▪ Orkiestra Dęta „Górażdże Cement” S.A. w Choruli,
 ▪ Zespół Folklorystyczny „Szwarne Dziołchy” przy „Górażdże Cement” S.A. w Choruli,
 ▪ Chór Mieszany przy Parafii NSJP w Gogolinie.
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6.3. Sport i rekreacja

Na terenie gminy działa Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie (ZRS). W swej strukturze skupia wiele obiek-
tów sportowych oraz organizuje zawody i zajęcia propagujące aktywność fizyczną.

Obiekty sportowe na terenie gminy Gogolin:

 ▪ Pływalnia kryta w Gogolinie,
wyposażona w dwie niecki wodne o wymiarach 25 × 8 m i 8 × 4 m. 

 ▪ Pływalnia odkryta w Gogolinie,
na obiekt składają się: niecka wodna o wymiarze 50 × 25 m, brodzik dla małych dzieci, zjeżdżalnia wodna, 
boisko do siatkówki plażowej (piaskowe), boisko do koszykówki, tereny do plażowania.

 ▪ Basen odkryty w Kamieniu Śląskim,
pływalnia odkryta o wymiarach 19 × 9 m usytuowana jest na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ka-
mieniu Śląskim, udostępniona do użytku publicznego w miesiącach wakacyjnych.

 ▪ Hala sportowa im. Bernarda i Zygfryda Blautów w Gogolinie,
pełnowymiarowa hala sportowa z możliwością podziału na trzy niezależne części za pomocą poprzecz-
nych kotar. Hala wyposażona jest w trybuny stałe na galerii, gdzie może zasiąść 230 osób, i przesuwne dla 
ok. 300 osób. Do dyspozycji jest tutaj sala do aerobiku, ścianka wspinaczkowa, siłowania, stół do tenisa 
stołowego oraz bilard. 

 ▪ Stadion Sportowy w Gogolinie,
obiekt składa się z boiska do piłki nożnej, trybun dla kibiców z 1600 miejsc, w tym 600 siedzących, amfi-
teatru, szatni dla zawodników oraz sali konferencyjnej. 

 ▪ Kompleks boisk przy Zespole Szkół w Gogolinie wyposażony w boiska do gier zespołowych, w tym piłki 
ręcznej i siatkowej, boisko do tenisa ziemnego oraz do lekkiej atletyki.

 ▪ Obiekt rekreacyjno-sportowy w Kamieniu Śląskim,
w jego skład wchodzą: korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, siłownię zewnętrz-
ną herkules, stół do tenisa stołowego oraz plac zabaw dla dzieci. 

 ▪ Boisko z nawierzchnia poliuretanową w Parku Miejskim przy ul. Ligonia w Gogolinie, w Malni, Kamieniu 
Śl. i Górażdżach.

 ▪ Kompleks boisk sportowych w Zakrzowie,
boisko do koszykówki oraz piłki nożnej. 

 ▪ Boisko piłkarskie w Obrowcu,
w otoczeniu boiska znajdują się trybuny dla kibiców, szatnia i łazienki dla zawodników. 

 ▪ Boisko piłkarskie w Choruli.

 ▪ Stadion sportowy w Górażdżach.

 ▪ Boisko piłkarskie w Kamionku.

 ▪ Boiska kompleksu sportowego Orlik 2012,
nowoczesny obiekt będący własnością gminy Gogolin. W skład Orlika wchodzą: boisko piłkarskie i boisko 
do koszykówki.

Ponadto na terenie gminy znajduje się 6 siłowni zewnętrznych: 2 w Gogolinie, 1 w Górażdżach, 1 w Kamieniu 
Śląskim, 1 w Malni i 1 w Choruli.

Baza sportowa w gminie Gogolin jest dość bogata, boiska znajdują się w wielu miejscowościach na terenie 
jednostki, dzięki czemu dostęp do nich ma cała społeczność lokalna. Obiekty sportowe położone w mieście 
Gogolin i Kamieniu Śląskim należy ocenić jako nowoczesne, a ich stan jest dobry. Boiska sportowe położone 
w Choruli, Górażdżach i Kamionku spełniają swoje zadanie i w tym zakresie ich stan jest zadowalający. 
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Kluby sportowe oraz dyscypliny uprawiane w gminie Gogolin:

 ▪ Miejski Klub Sportowy w Gogolinie  
– w ramach klubu prowadzona jest akademia piłkarska, piłka nożna, sekcja trampkarzy,  
juniorów i seniorów, sekcja pływacka. 

 ▪ Szkolny Związek Sportowy Gminy Gogolin  
– w ramach swojej działalności organizuje zawody szkolne na etapie gminy, powiatu i województwa.

 ▪ Uczniowski Klub Sportowy w Gogolinie.
 ▪ Zapaśniczy Klub Sportowy Górażdże.
 ▪ Klub Karate-DO ENSO  

– w klubie nauczane są sztuki walki Karate-Do, Taekwon-Do oraz Ju-Jitsu.
 ▪ Towarzystwo sportowe „Iron Man”  

– zajmuje się organizacją imprez sportowych oraz czynnym udziałem w wielu turniejach  
i przedsięwzięciach związanych z aktywnym spędzaniem czasu wolnego. 

 ▪ Ludowy Zespół Sportowy w Obrowcu  
– posiada dwie drużyny piłkarskie seniorów i juniorów.

 ▪ Ludowy Zespół Sportowy „Magnum” w Choruli  
– posiada dwie drużyny piłkarskie: seniorów i juniorów.

 ▪ Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Kamionku  
– posiada drużyny piłkarskie klubu: seniorów i juniorów. 

 ▪ Klub Sportowy „Górażdże” w Górażdżach  
– prowadzi zajęcia z piłki nożnej w dwóch grupach wiekowych: seniorów i juniorów.

 ▪ Polski Związek Wędkarski – Koło Gogolin  
– zajmuje się upowszechnianiem działalności wędkarskiej oraz edukacją proekologiczną. 

 ▪ Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 
– ma dwie sekcje: sekcja nr 1 Karłubiec i sekcja nr 2 Strzebniów. 

 ▪ Sekcja skata sportowego.

Najbardziej popularną dyscypliną sportową w gminie Gogolin jest piłka nożna, o czym świadczy liczba drużyn 
oraz boisk. Ponadto mieszkańcy mają szanse na poznanie wschodnich sztuk walki czy gry karcianej skat. Kalen-
darz imprez sportowo-rekreacyjnych potwierdza różnorodność dziedzin aktywności sportowej. W ciągu roku 
w gminie Gogolin odbywają się m.in. takie imprezy jak: 

 ▪ Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie,
 ▪ Zawody Wędkarstwa Rzutowego na hali,
 ▪ Grand Prix Gogolina w pływaniu,
 ▪ Marsz Entuzjastów Nordic Walking na Górę Świętej Anny,
 ▪ Gogoliński Spływ Kajakowy,
 ▪ Gogoliński Rajd Rowerowy,
 ▪ Turniej Zapasów,
 ▪ Bieg Papieski dla dzieci i młodzieży.
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6.4. Bezpieczeństwo publiczne

Policja

Za bezpieczeństwo publiczne odpowiada w gminie Gogolin Posterunek Policji w Gogolinie, który jest jednostką 
podlegającą Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach. 

Tabela 13. Przestępstwa stwierdzone w gminie Gogolin w latach 2011–2013

Przestępstwa stwierdzone w gminie Gogolin

Wyszczególnienie 2011 2012 2013

Razem kryminalne 90 85 98

Razem gospodarcze 4 5 4

Bójki i pobicia 4 2 3

Rozboje 1 3 4

Kradzieże z włamaniem 27 18 44

Kradzież mienia 58 57 43

Kradzież pojazdów 2 3 3

Włamania do samochodów 4 10 8

Podstawa wszczęcia – gorący uczynek 15 10 8

Podejrzani 19 20 15

Tymczasowo aresztowani 1 1 0

Czyny nieletnich 6 10 25

Nieletni sprawcy 4 5 4

Źródło: Urząd Miejski w Gogolinie

Najczęściej stwierdzanym przestępstwem w gminie Gogolin w roku 2013 była kradzież z włamaniem. Częstotli-
wość stwierdzania tego czynu zabronionego wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Kradzież mienia to drugi rodzaj przestępstwa najczęściej stwierdzany w gminie w latach 2011–2013. Jednak 
w tej kategorii widoczny jest spadek o 23% między 2011 a 2013 r. Za niepokojący należy uznać wyraźny wzrost 
liczby czynów popełnianych przez nieletnich. W roku 2013 stwierdzono 4 razy więcej czynów popełnionych 
przez nieletnich niż w roku 2011. W sferze bezpieczeństwa drogowego, w roku 2013 na terenie gminy Gogolin 
miał miejsce 1 wypadek śmiertelny w miejscowości Zakrzów, gdzie zginęła 1 osoba.

Straż Miejska

W mieście Gogolin funkcjonuje również Straż Miejska. Jest ona włączona w realizację programów przeciwdzia-
łającym patologiom społecznym na terenie gminy, wspiera pracowników socjalnych w działaniach związanych 
z monitorowaniem realizacji programów poprzez transport i asystę. Straż Miejska jest również jednym podmio-
tów świadczących pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie Gogolin. 

W 2013 r. Straż Miejska pracowała w czteroosobowym składzie: komendant i trzech strażników. W zależności 
od potrzeb służba pełniona była na I, II, i III zmianie oraz w niedzielę i święta. Strażnicy pełnili służby także 
w patrolach mieszanych z policją.

Straż Miejska prowadziła akcje profilaktyczne, podczas których informowano o miejscowych zagrożeniach oraz 
podejmowano czynności zmierzające do ich likwidacji. Przeprowadzone zostały następujące akcje: „Bezdom-
ny”, „Zima”, „Bezpieczne ferie”, Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Odświeżmy nasze mia-
sto”, „Stop – 18” i „Znicz”. 
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W czasie akcji zwracano uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas ferii zimowych i wakacji 
letnich oraz w czasie powrotu do szkoły. Sprawdzano ustawienia znaków drogowych oraz urządzeń poprawia-
jących bezpieczeństwo przy szkołach i placówkach oświatowych. 

Podczas wspólnych patroli z pracownikami Urzędu Miejskiego dokonywano rozpoznawania zagrożenia powo-
dziowego. Oceniano stan techniczny wałów przeciwpowodziowych i drożność rowów melioracyjnych. Działa-
nia te pozwoliły ustalić niezbędny zakres prac i przedsięwzięć zabezpieczających przed powodzią.

Straż Miejska przeciwdziałała tworzeniu dzikich wysypisk oraz wyrzucaniu odpadów do lasu i na nieużytki. 

Straż pożarna

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Gogolin w roku 2014:

Włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

 ▪ OSP Odrowąż – liczba ratowników działających w akcjach: 28.
 ▪ OSP Kamień Śląski – liczb ratowników działających w akcjach: 26.
 ▪ OSP Obrowiec – liczba ratowników działających w akcjach: 25.

Jednostki nie należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 

 ▪ OSP Górażdże – liczba ratowników działających w akcjach: 26.
 ▪ OSP Gogolin – liczba ratowników działających w akcjach: 15.
 ▪ OSP Zakrzów – liczba ratowników działających w akcjach: 24.

Wszystkie jednostki dysponują: średnimi samochodami pożarniczymi, agregatami prądotwórczymi na samo-
chodach, pilarkami do drewna, aparatami ochrony dróg oddechowych (oprócz OSP Zakrzów), motopompami, 
torbami medycznymi i innym wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia akcji ratowniczych.

Gminne Centrum Reagowania

Gminne Centrum Reagowania jest komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Jego pracami kieru-
je Naczelnik GCR, który służbowo podlega bezpośrednio Burmistrzowi Gogolina. 

Do podstawowych zadań GCR należy:

1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i pro-
gnozowanie tych zagrożeń.

2. Monitorowanie i planowanie oraz udział w reagowaniu i usuwaniu skutków zagrożeń na terenie gminy.
3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, pozamilitar-

nych zamierzeń obronnych i obrony cywilnej.
4. Planowanie i wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
5. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
6. Organizacja i realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej.
7. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.
8. Koordynowanie działań Straży Miejskiej i gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
9. Realizacja zadań związanych z finansowaniem i utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP.

10. Realizacja spraw wojskowych w tym kwalifikacje wojskowe, świadczenia osobiste i rzeczowe, akcja kurierska.
11. Koordynację działań dotyczących bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
12. Ochrona informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.
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6.5. Ochrona zdrowia

Na terenie omawianej jednostki działa Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie. W ramach kontraktu z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia w ośrodku funkcjonują poradnie i gabinety:

 ▪ 3 indywidualne praktyki lekarzy rodzinnych,
 ▪ gabinet fizjoterapii,
 ▪ poradnia okulistyczna,
 ▪ poradnia otolaryngologiczna,
 ▪ poradnia ginekologiczno-położnicza,
 ▪ gabinet zabiegowy: pielęgniarka środowiskowo-rodzinna i położna środowiskowa,
 ▪ poradnia chirurgiczna,
 ▪ poradnia medycyny pracy,
 ▪ pracownia USG,
 ▪ pracownia RTG,
 ▪ gabinet stomatologiczny,
 ▪ gabinet ortodontyczny,
 ▪ poradnia psychologiczna,
 ▪ poradnia uzależnień.

Tabela 14. Liczba pacjentów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie w latach 2009–2013

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie

Rok 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba pacjentów 6700 7300 9200 9800 11 250

Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie

Na przestrzeni lat 2009–2013 liczba pacjentów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie zwiększyła się nie-
malże dwukrotnie. Oznacza to, że usługi świadczone przez ośrodek są dostępne dla coraz większej liczby 
mieszkańców. 

Tabela 15. Personel medyczny w GOZ w Gogolinie w 2013 r.

Personel medyczny w GOZ w Gogolinie

Liczba zatrudnionych lekarzy wg oddziału 9

Liczba zatrudnionego personelu medycznego wg oddziału 6

Liczba personelu medycznego – specjaliści I stopnia 2

Liczba personelu medycznego – specjaliści II stopnia 7

Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie

Personel medyczny w roku 2013 r. składał się w przeważającej części z lekarzy specjalistów II-ego stopnia. 

Gminny Ośrodek Zdrowia wymaga przeprowadzenia kolejnych inwestycji. Konieczna jest jego rozbudowa w za-
kresie bazy świadczenia usług o 6 pomieszczeń, których łączna powierzchnia będzie wynosiła 180 m2. W sferze 
wyposażenia medycznego występuje potrzeba zakupu: aparatu USG nowej generacji, USG okulistycznego, apa-
ratu EKG 12-kanałowego, bieżni do prób wysiłkowych. Ośrodek prowadzi programy:
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 ▪ profilaktyki nowotworowej poprzez wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, prostaty, piersi, jąder, jelita 
grubego i skóry,

 ▪ profilaktyki kardiologicznej, polegającej na przeciwdziałaniu zawałom serca i udarowi mózgu,
 ▪ profilaktyki otyłości i cukrzycy – walka z otyłością poprzez promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych,
 ▪ przeciwdziałania wadom postawy wśród dzieci i młodzieży.

W całej gminie funkcjonują dwie apteki.

Centrum Aktywizacji w ramach Gminnego Ośrodka Zdrowia

W 2012 r. przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolin otworzono Centrum Aktywizacji i Wsparcia Fizycznego 
dla Dzieci, Młodzieży i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Osób w Wieku 50+. To kolejny nowoczesny 
ośrodek medyczny służący mieszkańcom. Centrum świadczy usługi na rzecz na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz stworzony został tu program prewencji zdrowotnej skierowany do seniorów. W centrum prowadzona jest 
rehabilitacja osób po udarze i porażeniu mózgowym. 

Gmina Gogolin w latach 2013–2015 realizuje Program profilaktyki nowotworowej, którego celem jest zapobie-
ganie, wczesne wykrywanie oraz szerzenie wiedzy na temat nowotworów złośliwych. Ponadto w 2013 r. gmina 
Gogolin zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Zdrowa Gmina”, w którym oceniano kreatywność, liczbę pro-
gramów profilaktycznych oraz plan działania w społeczności gminnej. 

6.6. Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa i polityki lokalnej zmierzającej do zrównania roz-
woju społecznego, korzystnego również dla najbiedniejszych obywateli. Organizują ją organy administracji rzą-
dowej i samorządowej, realizując zadania pomocy społecznej, współpracując na zasadzie partnerstwa z orga-
nizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi 
oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Samorząd lokalny, w ramach określonych ustawą, wspiera osoby i rodziny, które z różnych względów nie radzą 
sobie w trudnych sytuacjach życiowych – chwilowo lub trwale, a do innych systemów zabezpieczenia społecz-
nego nie nabyły uprawnień. Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w roku 2012 wy-
nosiła 616, skupionych w 303 gospodarstwach domowych. Udział osób korzystających z tej pomocy stanowił 
4,9% ogółu ludności gminy Gogolin w roku 2012. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie 
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Gogolin Nr XXI/148/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gogolinie. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu zatwierdzo-
nego Uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie oraz aktów prawnych wydanych przez Radę Miejską w Gogolinie, 
Burmistrza Gogolina i Kierownika Ośrodka. 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z następujących przepisów prawnych: 

1)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
2)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
3)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
4)  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 
5)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 
6)  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 
7)  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
8)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
9)  ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;

10) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
11) innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących działania Ośrodka. 
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OPS na terenie gminy Gogolin jest również odpowiedzialny za wdrażanie następujących dokumentów: 
 ▪ Program środowiskowego wsparcia osób długotrwale borykających się z problemem alkoholowym i za-

grożonych wykluczeniem społecznym na lata 2011–2015;
 ▪ Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Gogolin na 2014 rok;
 ▪ Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2012–2014;
 ▪ Gminny Program Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem na lata 2012–2014.

Beneficjentami pomocy społecznej są osoby i rodziny, które nie są w stanie przezwyciężyć trudnych sytuacji 
życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera te osoby i ro-
dziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach od-
powiadających godności człowieka. Jednocześnie beneficjenci pomocy społecznej zobligowani są do aktywnej 
współpracy i współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji pod rygorem ograniczenia lub utraty prawa do 
świadczeń pomocy społecznej.
Szczególnymi przesłankami udzielenia pomocy społecznej są m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezro-
bocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar han-
dlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkoma-
nia; zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna.
W mieście i gminie Gogolin podstawową przyczyną, dla której niezbędne jest wsparcie finansowe, to ubóstwo 
oznaczające pozostawanie bez dochodu, lub uzyskiwanie dochodu niższego od określonego w art. 8 ustawy 
o pomocy społecznej (185 rodzin). Niewiele mniejsza jest kategoria osób otrzymujących wsparcie finansowe ze 
względu na bezrobocie, które je dotknęło (148 rodzin). Pozostałe problemy powodujące utratę samodzielności 
to: alkoholizm, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Szczegółowo powody udzielenia świadczeń pomocy społecznej na terenie gminy Gogolin w latach 2008–2012 
przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16. Powody trudnej sytuacji życiowej w gminie Gogolin

Powody trudnej sytuacji życiowej
Liczba rodzin korzystających z pomocy

2008 2009 2010 2011 2012

Ubóstwo 191 185 193 202 185

Bezrobocie 143 154 173 172 148

Niepełnosprawność 98 99 113 108 106

Długotrwała choroba 90 68 81 79 81

Przemoc w rodzinie 10 6 2 5 9

Ochrona macierzyństwa 56 50 65 71 52

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 61 63 64 67 63

Alkoholizm 98 98 96 97 92

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu  
zakładu karnego 12 15 8 8 10

Klęska żywiołowa lub ekologiczna / Zdarzenie losowe 2 1 70 6 2

Zasiłki rodzinne 473 434 415 424 398

Fundusz alimentacyjny 35 40 39 39 40

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie / Urząd Miejski w Gogolinie 
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Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w roku 2012 wynosiła 616, skupionych w 303 
gospodarstwach domowych. Udział osób korzystających z tej pomocy stanowił 4,9% ogółu ludności w roku 2012. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie zaspokaja również potrzeby osób w podeszłym wieku, samotnych, 
niepełnosprawnych lub znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji zdrowotnej, poprzez realizowane usłu-
gi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej. Ta forma pomocy pozwala osobom 
wiekowym jak najdłużej pozostać we własnym środowisku, w możliwie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. 
Usługi opiekuńcze realizowane przez opiekunki domowe zaspokajają podstawowe potrzeby m.in.: 

 ▪ pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego: zakupy, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw 
w urzędach – są to usługi gospodarcze;

 ▪ pomoc w zakresie zdrowia i higieny: pomoc przy myciu i kąpieli w niezbędnym zakresie, pielęgnację ob-
łożenie chorego, dozowanie leków, zapewnienie kontaktów z lekarzem i pielęgniarką, realizację recept, 
podstawowe zabiegi rehabilitacyjne – są to usługi pielęgnacyjne.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, ograniczonej 
w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 
opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dzięki funkcjonowaniu Domu 
Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku możliwe jest zapewnienie bezpiecznych warunków bytowych 
mieszkańcom gminy wymagającym całodobowej opieki.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, poprzez Dział Świadczeń Rodzinnych, realizuje również zadania wy-
nikające z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 
1456) oraz rozporządzeń wykonawczych do powyższego aktu prawnego. Celem ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych jest zapewnienie pomocy finansowej państwa rodzinie, w której są dzieci, a także skierowanie pomo-
cy do osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym, finansowanym z budżetu państwa. Świadczenia te można podzielić na:

1) uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego tj. zasiłek rodzinny i wszystkie dodatki do niego, jedno-
razową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz specjalny zasiłek opiekuńczy;

2) nie uzależnione od dochodów tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

W 2012 r. wypłacono w OPS w Gogolinie świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 1 374 150 zł. Zestawienie 
danych dotyczących wypłaty zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2008–
2012 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17. Zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny w gminie Gogolin w latach 2008–2012

Rodzaj świadczenia
Liczba rodzin korzystających z pomocy

2008 2009 2010 2011 2012

Zasiłki rodzinne 473 434 415 424 398

Fundusz alimentacyjny 35 40 39 39 40

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie / Urząd Miejski w Gogolinie

Za pozytywne można uznać, że w latach 2008–2012 liczebność rodzin objętych wsparciem w formie zasiłków 
rodzinnych zmalała o 18 pkt procentowych, choć może mieć na to wpływ niezmienione kryterium dochodowe 
czy też inne zmiany legislacyjne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę pracowników niosących 
pomoc mieszkańcom gminy Gogolin. W swoich działaniach ściśle odpowiada na potrzeby środowiska, a swoje 
działania opiera na współpracy z innymi instytucjami środowiska, organizacjami pozarządowymi i społeczno-
ścią lokalną, nie ogranicza się tylko do pomocy ustawowej, realizując również inne niekonwencjonalne formy 
pomocy (Klub Malucha, Rodzinne Labirynty, Kiermasze Odzieży itp.).
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Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku

Na terenie sołectwa Kamionek funkcjonuje Dom Spokojnej Starości świadczący profesjonalną opiekę dla osób 
w podeszłym wieku. Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku przeznaczony jest dla osób w pode-
szłym wieku, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Dysponuje 47 miejscami, a pierwsi mieszkańcy zamieszkali w pla-
cówce 30.01.2006 r. Dom posiada komfortowo urządzone duże, słoneczne pokoje mieszkalne 1- i 2-osobowe 
usytuowane na I i II piętrze, wraz z zainstalowanymi domofonami, telefonami i gniazdkami na TV. Każdy pokój 
posiada też oddzielną łazienkę z toaletą i kabiną prysznicową. Dodatkowo na piętrach znajdują się łazienki 
z wannami i podnośnikami. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
jest winda osobowa, łagodne podjazdy, system przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy. Teren 
wokół budynku jest zagospodarowany z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców. 
Dom Spokojnej Starości w Kamionku spełnia wszystkie standardy obowiązujące w Unii Europejskiej. Świadczy 
mieszkańcom całodobową opiekę oraz realizuje zadania z zakresu wszechstronnego zaspakajania potrzeb by-
towych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych, religijnych, opiekuńczych i wspomagających, umożliwiając 
tym samym rozwój osobowości. Zapewnia każdej osobie ochronę godności osobistej, niezależność, bezpie-
czeństwo i fachowe wsparcie w sytuacjach trudnych i krytycznych.

6.7. Organizacje pozarządowe

 ▪ Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Górażdże.
 ▪ Stowarzyszenie Razem dla Obrowca.
 ▪ Stowarzyszenie „Kraina Białej Damy” w Zakrzowie.
 ▪ Stowarzyszenie „Wykuwamy Przyszłość” w Choruli. 
 ▪ Stowarzyszenie Wsi Odrowąż.
 ▪ Stowarzyszenie Ziemia Malińska.
 ▪ Stowarzyszenie Nasz Karłubiec.
 ▪ Stowarzyszenie Piękny Skrawek Gogolina-Strzebniów.
 ▪ Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gogolińskiej.
 ▪ Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych w Gminie Gogolin.
 ▪ Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gogolin „Okaż Serce Innym”. 
 ▪ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju LO im. Komisji Edukacji Narodowej.
 ▪ Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Edukacja ku przyszłości”.
 ▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego.
 ▪ Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Kamionek.
 ▪ Stowarzyszenie Górażdżańskie Babki z Klasą.
 ▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Gogolinie.
 ▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu Śląskim.
 ▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Górażdżach.
 ▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie.
 ▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu.
 ▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu.
 ▪ Koło Przyjaciół Gogolina w Republice Federalnej Niemiec.
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6.8. Inicjatywy samorządowe

Medal Św. Urbana

Odznaka honorowa „Zasłużony dla miasta Gogolina” ustanowiona została w roku 1994 r. Zgodnie z przyjętym 
przez Radę Miejską w Gogolinie regulaminem może być nadawana osobom, które poprzez swoją działalność 
zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się miastu, przyczyniając się do jego rozwoju, pomnożenia dorobku 
bądź popularyzowania osiągnięć w kraju i za granicą.

Statuetka „Karolinka”

Honorowa nagroda statuetki „KAROLINKI” może być przyznawana osobom zamieszkałym na terenie gminy 
Gogolin oraz wszystkim obywatelom polskim i zagranicznym, którzy w sposób szczególny przyczynili się do 
wzbogacenia dorobku naszej gminy, a w szczególności: 

 ▪ za zainicjowanie, nawiązanie i umacnianie partnerskich i przyjacielskich kontaktów Gogolina z innymi 
miastami, za pomnażanie wartości kulturowych i socjalnych w duchu myśli europejskiej oraz za szczegól-
ne osiągnięcia na niwie oświaty, kultury i sportu,

 ▪ za pomnażanie dorobku gospodarczego naszej gminy,
 ▪ za działalność na niwie charytatywnej oraz za niesienie pomocy innym w ratowaniu mienia i osób z nara-

żeniem własnego życia.

Nagroda ta jest przyznawana jednorazowo, z wnioskiem o przyznanie tego wyróżnienia mogą wystąpić miesz-
kańcy gminy Gogolin, osoby spoza terenu gminy oraz instytucje i przedsiębiorstwa.

Gogolińskie Klucze Sukcesu 

Są to symboliczne klucze przyznawane przez Burmistrza Gogolina od 2006 r. wyróżniającym się firmom, jako 
wyraz wsparcia idei promocji i rozwoju w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wyróżnieniem honoro-
wane są firmy, które znacząco przyczyniły się do wzrostu potencjału gospodarczego gminy. 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GOGOLIN NA LATA 2014–202060

7. Sytuacja gospodarcza

7.1. Rynek pracy

W roku 2012 w gminie Gogolin było zarejestrowanych 850 podmiotów gospodarki narodowej, z czego aż 831 
należało do sektora prywatnego. Poniższy wykres pokazuje, że największe znaczenie dla gospodarki gminy ma 
sektor prywatny. 

Wykres 4. Podmioty gospodarki narodowej w gminie Gogolin wg sektorów własnościowych w roku 2012

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Tabela 18. Podmioty gospodarki narodowej w gminie Gogolin w roku 2012

Liczba podmiotów gospodarki narodowej

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 632

spółki prawa handlowego 74

spółki prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego 33

spółdzielnie 3

fundacje 2

stowarzyszenia i organizacje społeczne 31

Sektor prywatny ogółem 831

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 14

spółki handlowe 1

Sektor publiczny ogółem 19

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wśród podmiotów w sektorze prywatnym dominują osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodar-
czą. Na terenie gminy Gogolin funkcjonuje kilkadziesiąt spółek prawa handlowego oraz spółki z udziałem ka-
pitału zagranicznego. W omawianej gminie i całym województwie opolskim przeważający jest wpływ kapitału 
niemieckiego. 
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Tabela 19. Podmioty gospodarcze wg wielkości klas w gminie Gogolin w roku 2012

Liczba podmiotów gospodarczych wg liczby pracowników

0–9 804

10–49 35

50–249 10

1000 i więcej 1

ogółem 850

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych, bo aż 95%, stanowią podmioty zatrudniające do 9 pra-
cowników. Nieco większych zakładów, mających od 10 do 49, pracowników jest w gminie Gogolin 35. Na 
omawianym terenie funkcjonuje 10 dużych podmiotów zatrudniających minimum 50 pracowników. W gminie 
Gogolin jest jeden zakład, który w liczbie zatrudnianych osób przekracza 1000. Jest to spółka z niemieckim ka-
pitałem Grupa Heidelberg Cement. 

Największymi pracodawcami w gminie Gogolin są:

 ▪ Górażdże Cement S.A. (Grupa Heidelberg Cement);
 ▪ Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. (Grupa Lhoist);
 ▪ Gniotpol Sp. z o.o. Zakład Odrowąż w Malni;
 ▪ Chespa Sp. z o.o. w Choruli;
 ▪ Sentrex Sp. z o.o. w Gogolinie.

Tabela 20. Podział podmiotów według rodzajów działalności w gminie Gogolin w roku 2012

Liczba podmiotów według rodzajów działalności

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 24

przemysł i budownictwo 226

pozostała działalność 600

ogółem 850

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W gminie Gogolin 70% podmiotów skalsyfikowanych jest w tzw. pozostałej działalności, w której skład wcho-
dzą m.in. handel, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja, działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa, opieka zdrowotna, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz usługi. Znaczna 
część podmiotów prowadzi działalność związaną z przemysłem i budownictwem. Najmniejsza liczba podmio-
tów zaangażowanych jest w rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Taki podział rodzajów działalności, 
gdzie usługi stanowią dominujący obszar, świadczy o wysokim stopniu rozwoju jednostki samorządowej. 

Oferty pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach pojawiają się oferty pracy z obszaru Gogolina. Na początku 
2014 r. poszukiwane były osoby na stanowisko: specjalista ds. promocji i reklamy, magazynier, negocjator/
handlowiec, mechanik samochodowy, fryzjer, elektromonter/elektryk. 
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7.2. Otoczenie biznesu

Instytucje otoczenia biznesu to podmioty posiadające bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompe-
tencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Do zadań instytucji 
otoczenia biznesu można zaliczyć: wspieranie przedsiębiorczości, ułatwianie rozpoczynania działalności gospo-
darczej, pomoc nowo tworzonym przedsiębiorcom.

 ▪ Aglomeracja Opolska
Aglomeracja Opolska powstała na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 
20 samorządów gminnych skupionych w obszarze funkcjonalnym Opola. Aglomerację tworzy Opole – 
miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich, w tym Gogolin, a także 12 gmin wiejskich. Celem 
utworzonej płaszczyzny współpracy jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społecz-
no-gospodarczy Aglomeracji, poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności 
gmin-Partnerów. Działalność Aglomeracji podzielona jest na Sfery: Inwestora, Edukacji i kultury, Sportu 
i rekreacji oraz Sferę Turysty. 

Rysunek 3. Mapa Aglomeracji Opolskiej

Ponadto w 2014 r. zostały powołane specjalne zespoły robocze do spraw Planowania Przestrzennego, 
Gospodarki i Innowacji, Turystki oraz Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego. 

Bliskość granicy oraz nieduża odległość do trzech znaczących ośrodków gospodarczych Wrocławia, Kra-
kowa oraz aglomeracji górnośląskiej z jednej strony, stanowią istotne zagrożenie związane z migracją lud-
ności w wieku produkcyjnym do innych miast, jednak z drugiej strony, ze względu na szeroko rozbudowa-
ną sieć powiązań przedsiębiorstw oraz ciągle rosnące i rozszerzające się zależności między uczestnikami 
procesów produkcji czy też sprzedaży, bliskie sąsiedztwo innych ośrodków gospodarczych stwarza bardzo 
dobre warunki dla istniejących i potencjalnych inwestorów, szczególnie w zakresie kooperacji i rozbudowy 
łańcuchów produkcji. 

Źródło: www.aglomeracja-opolska.pl
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 ▪ Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz 
w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie 
niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera tak-
że firmy, które już w Polsce działają. Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otocze-
nia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, 
jak również lokalizacji. Gmina Gogolin podjęła współpracę z PAIZiIZ, w ramach której przygotowano oferty 
inwestycyjne oraz przeprowadzono szereg spotkań z potencjalnymi inwestorami. 

 ▪ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
Jednostka powstała w 2007 r. ze względu na chęć połączenia w jednym ośrodku wszystkich dotychczaso-
wych rozproszonych działań w regionie, inspirujących i wspierających zmiany strukturalne w dziedzinie go-
spodarki, rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje zadania 
związane z polityką rozwoju województwa opolskiego, na którą składają się m.in. takie elementy jak: two-
rzenie warunków rozwoju gospodarczego, kreowanie rynku pracy, pobudzanie aktywności gospodarczej 
oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Centrum inicjuje 
działania na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzenia potencjału inwestycyjnego 
i usprawnienia procesów pozyskiwania i obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych. Dzięki funkcjono-
waniu OCRG gmina Gogolin ma szansę być bardziej rozpoznawana i częściej zauważana przez inwestorów 
z zewnątrz. Co więcej, staje się częścią projektów realizowanych przez Centrum Rozwoju. 

 ▪ Opolska Izba Gospodarcza
Na terenie powiatu, w którym leży gmina Gogolin, w miejscowości Krapkowice znajduje się oddział Opol-
skiej Izby Gospodarczej. Jest to instytucja wspierająca rozwój gospodarczy regionu oraz tworząca sprzy-
jający klimat rozwoju przedsiębiorczości. Swoją misję realizuje poprzez: stały monitoring rynku, systema-
tyczne podnoszenie jakości świadczonych usług i dostosowywanie ich do wymagań i oczekiwań klientów, 
podnoszenie kwalifikacji pracowników Izby, umożliwiające realizację zadań i potrzeb klientów OIG, rozwój 
relacji z organizacjami wspierającymi wzrost gospodarczy regionu, zapewnienie infrastruktury umożliwia-
jącej funkcjonowanie i rozwój Izby oraz osiąganie celów.

7.3. Przemysł

Gmina Gogolin wyróżnia się wysokim stopieniem uprzemysłowienia. Dominującą branżą w gminie, ze względu 
na zasoby naturalne, jest przemysł cementowo-wapienniczy. Firmy: „Górażdże Cement” S.A. – (Grupa Heidel-
berg Cement) w Choruli oraz Zakłady Wapiennicze „Lhoist” S.A. Podstawowe wytwarzane produkty w gminie 
to: cementy różnych klas, wapno hydratyzowane, nawozy tlenkowe dla rolnictwa, sorbenty dla energetyki, 
kruszywa drogowe. Górażdże Cement S.A. ma duży wpływ na kondycję gospodarczą Aglomeracji Opolskiej.

Ponadto w gminie znajduje się szereg zakładów gastronomicznych, przedsiębiorstwa transportowo-spedycyj-
ne, firmy świadczące usługi budowlane. Na terenie gminy Gogolin swoją działalność prowadzą m.in. znane 
firmy:

 ▪ Chespa Sp. z o.o. – pod szyldem Chespa działa kilka samodzielnych firm wyspecjalizowanych w obsłudze 
branży poligraficznej. Na potrzeby fleksografii (ale nie tylko) produkuje ona farby, klisze, wykrojniki oraz 
wykonuje projekty graficzne,

 ▪ Sentrex Sp. z o.o. – stale rozwijająca się firma zajmująca się drukowaniem papieru w rolkach oraz produk-
cją torebek papierowych,

 ▪ GNIOTPOL Sp. z o.o. – producent przyczep i zabudów do samochodów użytkowych.
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Wykres 5. Struktura działalności gospodarczej na terenie gminy Gogolin w 2012 r.

Legenda

Sekcja Opis

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

B Górnictwo i wydobywanie

C Przetwórstwo przemysłowe

D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (bd.)

E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

F Budownictwo

G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

H Transport i gospodarka magazynowa

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

J Informacja i komunikacja

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

P Edukacja

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

S i T Pozostała działalność usługowa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Warto podkreślić, że na obszarze gminy występują konflikty przestrzenne na styku: ochrona przyrody – działal-
ność inwestycyjna. Spowodowane to jest specyfiką gminy, która z jednej strony posiada rozwinięty przemysł 
połączony z wydobywaniem surowców mineralnych oraz rozbudowaną sieć infrastruktury drogowej (autostra-
da z węzłem), z drugiej strony – środowisko przyrodnicze wyróżniające się wysokimi walorami.
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7.4. Innowacyjność w regionie

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2004–2013 wdrażało Regionalną Strategię Innowacji Woje-
wództwa Opolskiego. Wizją Strategii było stworzenie gospodarki województwa opolskiego opartej na wiedzy, 
wskutek trwałego partnerstwa pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jednostkami naukowo-badawczymi, in-
stytucjami okołobiznesowymi, administracją publiczną i partnerami społecznymi. Funkcjonowanie gospodarki 
na poziomie wojewódzkim jest pośrednio powiązane z rozwojem gospodarczym gmin z tego obszaru. Jako cel 
strategiczny RSI określono m.in. zwiększenie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez 
zwiększenie popytu na innowacje, wzmocnienie bazy technicznej istniejących przedsiębiorstw, zwiększenie 
stopnia wykorzystania nowoczesnych systemów zarządzania, zwiększenie stopnia wykorzystania wydatków pu-
blicznych na wspieranie innowacyjności. MSP przeważają w gminie Gogolin, stąd realizacja celów Regionalnej 
Strategii Innowacji przyczynia się do wzrostu innowacyjności na obszarze gminy. 

Jednym z podmiotów realizujących Regionalną Strategię Innowacji był Opolski Park Naukowo-Technologiczny 
sp. z o.o. Przedmiot jego działalności to tworzenie środowiska innowacyjnego zwiększającego konkurencyjność 
i dynamikę wzrostu gospodarki regionu opartej na wiedzy i nowych technologiach, zdolnej do trwałego i zrów-
noważonego rozwoju zapewniającego przyrost miejsc pracy, a także wsparcie działalności gospodarczej środo-
wiska akademickiego lub pracowników i studentów będących przedsiębiorcami, w szczególności m.in. poprzez: 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, badanie rynku i opinii publicznej, 
badania i analizy techniczne, działalność związana z organizacją targów i wystaw. 

Obecność powyższych podmiotów i ich położenie w niedużej odległości od gminy Gogolin pozwala przedsię-
biorcom z jej obszaru być na bieżąco z nowoczesnymi projektami prowadzonymi przez OCRG i Opolski Park 
Technologiczny. Innowacyjność województwa opolskiego budują wszystkie jednostki położone na jego terenie, 
w tym również Gmina Gogolin. Atrakcyjność Gogolina zwiększa szanse na przyciągnięcie inwestorów, a co się 
z tym wiąże rozwój gminy, tworzenie miejsc pracy i poprawa jakości życia mieszkańców. 

7.5. Turystyka

Dla rozwoju turystyki istotne uwarunkowania to baza noclegowa, atrakcje turystyczne oraz dostępność pod 
względem możliwości dojazdu różnymi środkami komunikacji. Gmina Gogolin jest położona przy głównych 
szlakach komunikacyjnych – zjeździe z autostrady A4, drodze wojewódzkiej nr 409, stanowiącej połączenie 
z polsko-czeskim przejściem granicznym w Głuchołazach i drodze wojewódzkiej 423 łączącej Opole z Kędzie-
rzynem-Koźle. Dodatkowo, dzięki stacji kolejowej w Gogolinie, do gminy można dostać się pociągiem. Atutem 
jest także zmodernizowane lotnisko w Kamieniu Śląskim, które jest własnością prywatną. W przyszłości może 
być to dodatkowy punkt lądowań. 

Baza noclegowa
Bazę noclegową w gminie Gogolin stanowią:

 ▪ Zajazd „Karolinka” w Gogolinie – oferuje pokoje gościnne oraz domki campingowe. Istnieje tu możliwość 
organizacji imprez plenerowych;

 ▪ Hotel „Linder” w Malni – oferuje pokoje gościnne, możliwość organizowania konferencji, spotkań integra-
cyjnych, imprez okolicznościowych;

 ▪ Hotel Pałac „Lucja” w Zakrzowie – 3-gwiazdkowy kompleks w pobliżu Góry Św. Anny;
 ▪ „Sebastianeum Silesiacum” Instytut Naukowo-Badawczy ks. Sebastiana Kneippa – Zespół Rehabilitacyjno-

-Wypoczynkowy w Kamieniu Śląskim – oferuje szeroką gamę usług z zakresu rehabilitacji, odnowy biolo-
gicznej i psychiczno-duchowej (turnusy rehabilitacyjne, wypoczynkowe). Ośrodek zapewnia kuracjuszom 
i turystom optymalne warunki, służące regeneracji psychofizycznej, a ludziom chorym wielowymiarową 
rehabilitację;

 ▪ Sanktuarium św. Jacka. Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego;
 ▪ Gospodarstwo agroturystyczne „U Edyty” w Odrowążu;
 ▪ Agroturystyka Stary Młyn – oferuje wynajem pokoi, organizację imprez okolicznościowych, korzystanie 

z kortu tenisowego oraz łowienie ryb;
 ▪ Restauracja „Joanna”– prowadzi działalność gastronomiczną i wynajem pokoi gościnnych;
 ▪ Restauracja „Ewa”– prowadzi działalność gastronomiczną i wynajem pokoi gościnnych;
 ▪ Hotel i restauracja „Vertigo” w Gogolinie (planowane zakończenie inwestycji w 2014 r.).
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W gminie Gogolin wśród oferty noclegowej przeważają hotele oferujące komfortowy pobyt w pokojach o wy-
sokim standardzie. Wśród turystów zagranicznych korzystających z noclegów w gminie Gogolin (stan na rok 
2012) przeważają osoby pochodzące z państw sąsiadujących z Polską: Niemcy, Czechy, Słowacja. Warto zazna-
czyć, że część obiektów ma dopasowaną ofertę dla klientów anglo- i niemieckojęzycznych.

Baza gastronomiczna
W skład bazy gastronomicznej gminy wchodzą m.in.:

 ▪ Restauracja Zimmermann „Caffeteria Cappuccino” w Gogolinie,
 ▪ Restauracja „Maxim” w Malni,
 ▪ Restauracja „Kamieniec” w Kamieniu Śląskim,
 ▪ Restauracja „Kasztelanka” w Kamionku,
 ▪ Gościniec Św. Jacka w Kamieniu Śląskim,
 ▪ Pizzeria „Marioni” w Gogolinie.

We wszystkich obiektach istnieje możliwość zorganizowania imprez okolicznościowych. 

Rekreacja
Do najciekawszych zabytków architektonicznych gminy należy zaliczyć:

 ▪ Gogolin: 
– kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – obiekt zabytkowy z 1901 r.,
– kościół ewangelicki – obiekt zabytkowy z początku XX w.,
– kaplica / dzwonnica – obiekt zabytkowy z końca XIX w., ul. Kamienna 26,
– dawna parowozownia obecnie hala targowa – obiekt zabytkowy z końca XIX w.,
– dom murowany „Apteka” – obiekt zabytkowy z końca XIX w.,
– piece wapiennicze – obiekty zabytkowe z końca XIX w., ul. Krótka, Ligonia, Strzelecka, Powstańców Śl., 
– budynek dworca kolejowego – obiekt zabytkowy z początku XX w.;

 ▪ Kamień Śląski:
– pałac murowany – obiekt zabytkowy z XVII/XVIII/XIX w., 
– Park Krajobrazowo-Pałacowy – lata 60. XIX w., 
– dom przy pałacu – obiekt zabytkowy z pocz. XIX w., 
– zespół folwarczny w trakcie odbudowy, z przeznaczeniem na Zespół Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy,
– kościół parafialny pw. św. Jacka – obiekt zabytkowy z lat 1603–1632;

 ▪ Kamionek:
– kaplica / dzwonnica – obiekt zabytkowy z 1937 r.; 

 ▪ Górażdże:
– kaplica / dzwonnica – obiekt zabytkowy z początku XX w., 
– bateria pieców wapienniczych – obiekt zabytkowy z początku XX w.;

 ▪ Chorula:
– kaplica cmentarna – obiekt zabytkowy z XVIII/XIX w., 
– zespół folwarczny – obiekt zabytkowy z końca XIX w.;

 ▪ Malnia:
– kościół ewangelicki, aktualnie kościół katolicki pw. św. Franciszka – drewniany obiekt zabytkowy z lat 

1801–1804, 
– kapliczka / dzwonnica – obiekt zabytkowy z końca XIX w.;

 ▪ Odrowąż:
– kapliczka / dzwonnica – obiekt zabytkowy z końca XX w.;

 ▪ Dąbrówka:
– kaplica / dzwonnica – obiekt zabytkowy z początku XX w.,
– kapliczka – obiekt zabytkowy z XIX w.,

 ▪ Zakrzów:
– ruina zamku – obiekt zabytkowy z ok. połowy XVIII w.,
– dom dawnego właściciela fabryki – obiekt zabytkowy z XIX/XX w., 
– kapliczka / dzwonnica – obiekt zabytkowy z XIX w.
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Ścieżki turystyczne

Na terenie gminy Gogolin znajduje się 4,2 km oznakowanych Ścieżek Nordic Walking. Łączą one tereny polne 
gminy Gogolin oraz Krapkowice. 

Ścieżka przyrodnicza: Kamionek – Kamień Śląski

Ścieżka przyrodnicza przebiega przez tereny, gdzie w 2005 r. przeprowadzono reintrodukcję susła moręgowa-
nego. Sprowadzono wtedy 79 osobników, a kolejne 100 w roku 2006. Ścieżka rozpoczyna się w okolicach Parku 
Zamkowego w Kamieniu Śląskim, biegnie wzdłuż lotniska w stronę Kamionka, gdzie znajduje się łąka zasiedlona 
przez susły, aż do wieży obserwacyjnej.

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Górażdżach

Została stworzona w 2008 roku na terenie Kopalni Górażdże Cement S.A. przy współpracy z przyrodnikami 
z Uniwersytetu Opolskiego. Ścieżka liczy dwa kilometry, a jej celem jest pokazanie unikatowych walorów przy-
rodniczych kopalni Górażdże, ochrona bioróżnorodności oraz edukacja przyrodnicza młodzieży szkolnej i stu-
dentów. 

Jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gogolin jest Szlak św. Jakuba.
Od lat podążają nią pielgrzymi i podróżnicy z całego świata, w tym także z Polski, aby w skupieniu i ciszy oddać 
się refleksjom. Via Regia to jedna z głównych nitek szlaku pielgrzymkowego św. Jakuba. Od średniowiecza sta-
nowiła ona jeden z najważniejszym szlaków komunikacyjnych w Europie Środkowej. Rozwijały się przy niej tak 
ważne ośrodki jak: Kolonia, Lipsk, Wrocław, Kraków, Lwów czy Kijów. 
Droga św. Jakuba prowadzi do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Szlaki św. Jakuba oznaczone są symbolem 
(tabliczką lub naklejką) żółtej muszli na niebieskim tle. Na Opolszczyźnie wędrować można dwoma szlakami. 
Pierwszy z nich wiedzie od Ujazdu i prowadzi przez Górę Św. Anny, Kamień Śląski, Opole, Dobrzeń, Skorogoszcz 
i Brzeg (110 km). Drugi wariant drogi św. Jakuba prowadzi z Głuchołaz przez Nysę, Pakosławice, Kopice i Lewin 
Brzeski do Skorogoszczy.

Opolski Ogród Botaniczny w Gogolinie

Celem budowy Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie jest eksponowanie walorów przyrodniczych 
Opolszczyzny. Ogród będzie znajdował się w kamieniołomach, które liczą 50 ha i lesie o powierzchni 100 ha. 
W całym kompleksie będzie znajdować się dwanaście ogrodów, między innymi z wodospadami, lasem deszczo-
wym, ścieżką sensoryczną oraz oczka wodne. Docelowo Opolski Ogród może być największym założeniem tego 
typu w kraju. Teren przeznaczony do zagospodarowania charakteryzuje się optymalnymi warunkami geologicz-
nymi i klimatycznymi. Jest również miejscem występowania licznych gatunków zagrożonych. Opolski Ogród 
Botaniczny będzie nie tylko instytucją naukowo-badawczą, ale również miejscem edukacji i rozrywki. Realizacja 
projektu potrwa kilkanaście lat, jednak pomysł na tę inwestycję uzyskał akceptację Sejmiku Województwa 
Opolskiego dzięki temu możliwe będzie ubieganie się o wsparcie finansowe Unii Europejskiej. 

7.6. Rolnictwo

Użytki rolne w gminie Gogolin w roku 2012 stanowiły 31,8% powierzchni gminy. Ponadto w gminie przeważają 
gleby brunatne i brunatno wyługowane wytworzone z piasków słabo gliniastych i gliniastych. Ogólny wskaźnik 
oceny gleb (w 100-punktowej skali) pod względem przydatności rolniczej gleb wyniósł 46,9 pkt (stan na 2009 r.) 
Warunki do produkcji rolniczej w gminie można określić jako mało korzystne. Barierami w rozwoju rolnictwa są 
niekorzystne warunki naturalne (słabe gleby) i struktura obszarowa gospodarstw rolnych. Istotnym czynnikiem 
niekorzystnym dla rozwoju gospodarki rolnej jest również brak określonej polityki rolnej państwa. Potencjał 
rozwoju rolnictwa tkwi w korzystnym agroklimacie gminy, ponieważ występują łagodne zimy i długie okresy 
wegetacyjne. Sprzyjająca rolnictwu jest również rzeźba terenu charakteryzująca się w przeważającej części 
umiarkowanymi wysokościami n.p.m. oraz spadkami terenu nieprzekraczającymi 3% w przeważającej części 
gminy. Ponadto blisko gminy są położone duże ośrodki miejskie: Krapkowice, Opole, Kędzierzyn Koźle, będące 
rynkiem zbytu produktów pochodzenia rolniczego.
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Wykres 6. Liczba gospodarstw rolnych wg wielkości w gminie Gogolin w roku 2010

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W strukturze gospodarstw rolnych w gminie Gogolin przeważały małe gospodarstwa rolne o powierzchni do 
1 ha. Stanowiły one w 2010 r. 85% wszystkich gospodarstw z omawianego terenu. Następną kategorią pod 
względem liczebności są gospodarstwa o powierzchni 1–5 ha oraz bardzo duże gospodarstwa, których po-
wierzchnia przekracza 15 ha. Taka struktura, gdzie z jednej strony preferowane są gospodarstwa duże, silne 
ekonomicznie, a z drugiej bardzo drobne, łączące pracę w rolnictwie z innymi źródłami zarobkowania, daje 
szanse na rozwój rolnictwa. 

Wykres 7. Liczba gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą w roku 2010

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Spośród gospodarstw o powierzchni do 1 ha 46% z nich prowadzi działalność rolniczą. Stosunek liczby gospo-
darstw o powierzchni 1–5 ha prowadzących działalność rolniczą do ich ogólnej liczby w gminie wynosi 98%. 
W pozostałych kategoriach powierzchni, wszystkie istniejące gospodarstwa prowadzą działalność rolniczą. 

Tabela 21. Liczba gospodarstw rolnych hodujących zwierzęta gospodarskie w roku 2010

Liczba gospodarstw rolnych hodujących zwierzęta gospodarskie

bydło razem 54

bydło krowy 36

trzoda chlewna razem 93

trzoda chlewna lochy 74

konie 8

drób ogółem razem 145

drób ogółem drób kurzy 142

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W gminie Gogolin w roku 2010 wśród zwierząt gospodarskich przeważała hodowla drobiu i trzody chlewnej. 
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7.7. Bezrobocie

Na koniec roku 2013 w gminie Gogolin odnotowano 515 bezrobotnych, z czego 297 osób (57,6%) stanowiły 
kobiety. Poniższy wykres ilustruje, że od 2011 r. w gminie obserwowany jest delikatny wzrost liczby bezrobot-
nych, jednocześnie powiększa się grupa bezrobotnych mężczyzn. W roku 2012 udział zarejestrowanych bezro-
botnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 6,2%. 

Wykres 8. Liczba bezrobotnych w gminie Gogolin w latach 2008–2013

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

Tabela 22. Udział osób bezrobotnych z gminy Gogolin w liczbie bezrobotnych powiatu, województwa  
i kraju w roku 2013

Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Udział liczby bezrobotnych 
z gminy Gogolin Liczba ludności

Powiat krapkowicki 2591 19,8% 65 390

Województwo opolskie 51 636 0,99% 1 010 203

Polska 2 157 900 0,02% 38 533 299

Źródło: PUP Krapkowice, WUP Opolu

Liczba osób bezrobotnych z gminy Gogolin w roku 2013 stanowiła blisko 1/5 wszystkich bezrobotnych w po-
wiecie krapkowickim. Oznacza to, że gminny wskaźnik bezrobocia ma istotny wpływ na wysokość bezrobocia 
w powiecie. Natomiast udział grupy bezrobotnych z omawianej gminy wśród bezrobotnych z województwa 
opolskiego i Polski ma marginalne znaczenie. 

Tabela 23. Liczba bezrobotnych z gminy Gogolin na tle sąsiednich gmin w roku 2013

Wyszczególnienie Gmina 
Gogolin

Gmina 
Krapkowice

Gmina 
Walce

Gmina  
Zdzieszowice

Gmina 
Tarnów 
Opolski

Gmina 
Izbicko

Gmina 
Strzelce 
Opolskie

Liczba bezrobotnych 515 1044 157 571 338 147 1212

Liczba mieszkańców 12 405 23 549 5622 16 303 9692 5418 31 516

Udział liczby bezro-
botnych w ogólnej 
liczbie mieszkańców

4,15% 4,43% 2,79% 3,5% 3,49% 2,71% 3,85%

Źródła: PUP Krapkowice, PUP Opole, PUP Strzelce Opolskie
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Gmina Gogolin na tle gmin, z którymi sąsiaduje, pod względem liczby bezrobotnych wypada przeciętnie. Liczba 
osób bezrobotnych w omawianej gminie w ogóle ludności gminy wynosi 4,15%, natomiast udział osób bezro-
botnych wśród osób w wieku produkcyjnym wynosi 6,27%. 

Wykres 9. Struktura wiekowa bezrobotnych i poszukujących pracy w gminie Gogolin w roku 2013

Źródło: PUP Krapkowice

W roku 2013 w gminie Gogolin najliczniejszą grupą osób bezrobotnych i poszukujących pracy są osoby w wieku 
25–34 lata. Niewiele mniejsza jest grupa osób w wieku 18–24 lata, czyli dopiero wkraczających na rynek pracy. 
W trudnym położeniu są osoby w wieku 55–59 lat, które stanowią 8% bezrobotnych w gminie. Tej kategorii 
osób ciężko jest dopasować się do nowych oczekiwań na rynku pracy i znaleźć zatrudnienie odpowiadające ich 
kwalifikacjom. Osoby w wieku przedemerytalnym 60–64 lata stanowią 1% bezrobotnych. 

Wykres 10. Bezrobotni i poszukujący pracy w gminie Gogolin w roku 2013 – podział wg wykształcenia

Źródło: PUP Krapkowice

Grupa osób bezrobotnych w gminie Gogolin w roku 2013 w ponad 1/3 składa się z osób o wykształceniu gimna-
zjalnym lub niższym. Prawie taką samą część stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Naj-
mniejszy udział w grupie bezrobotnych mają osoby o wykształceniu ogólnokształcącym (11%) i wyższym (10%).
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8. Infrastruktura techniczna

8.1. Mieszkalnictwo

W roku 2012 zasoby mieszkaniowe gminy Gogolin wynosiły 3714 mieszkania, w tym 54 mieszkania socjalne. 
W roku 2011 liczba ogólna mieszkań wynosiła 3704, a w 2010 r. – 3695. 

Dogodne położenie w stosunku do miejskich ośrodków przemysłowych w decydującym stopniu zadecydowa-
ło o tym, że gmina znalazła się w samej czołówce miejsc, które mogły pochwalić się wysoko cenioną funkcją 
mieszkaniową, czyli mówiąc innymi słowy – gmina cieszy się bardzo dużym powodzeniem jako miejsce miesz-
kalne, co widać w dużej liczbie nowo budowanych domów.

Tabela 24. Gospodarka mieszkaniowa w gminie Gogolin w 2012 r. 

Wyszczególnienie Gmina Gogolin Miasto Gogolin

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 94,5 m2 94,1 m2

Przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 mieszkańca 28,3 m2 29,4 m2

Zasoby mieszkaniowe 3714 mieszkań 2034 mieszkań

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Przeważająca część mieszkań w gminie jest położona w mieście Gogolinie. Na terenie miasta przeciętna po-
wierzchnia użytkowa na 1 mieszkańca wynosi 29,4 m2 i kształtuje się nieco lepiej niż na pozostałym obszarze 
gminy. 

Tabela 25. Warunki mieszkalne w gminie Gogolin na tle powiatu, województwa i Polski w 2012 r.

Wyszczególnienie Gmina Gogolin Powiat krapkowicki Województwo 
Opolskie Polska

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania 94,5 m2 86,8 m2 79,8 m2 72,8 m2

Przeciętna powierzchnia użytkowa  
na 1 mieszkańca 28,3 m2 27,7 m2 27,4 m2 25,9 m2

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Warunki mieszkalne w gminie Gogolin w roku 2012 przedstawiały się korzystniej niż w powiecie krapkowickim. 
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania i powierzchnia przypadająca na 1 mieszkańca w gminie Gogolin 
była większa również niż wskaźnik wyliczony dla województwa opolskiego w 2012 r. Ponadto średni metraż 
mieszkania w omawianej gminie był o ok. 22 m większy od przeciętnej powierzchni mieszkania w Polsce. 

Przy ocenie warunków mieszkaniowych istotne znaczenie ma stan techniczny zabudowy mieszkaniowej oraz 
standard wyposażenia w instalacje. Tu sytuacja w gminie Gogolin jest zróżnicowana. Stan techniczny zabudowy 
jest dobry, pomimo że udział zasobów „starych”, tj. wybudowanych przed 1944 r., w ogólnej liczbie mieszkań 
stanowi około 47%, w tym około 24% to mieszkania sprzed 1918 r. Standard wyposażenia w instalacje jest 
średni, powszechne jest wyposażenie w instalacje: wodociągową i elektryczną. W kanalizację sanitarną wy-
posażone są: Gogolin (całość do końca 2014 r.), Chorula, Górażdże, Kamień Śl., Kamionek, Malnia i Odrowąż. 
Wyposażenie w instalację gazową mają mieszkania w Gogolinie. 

Ocena potrzeb mieszkaniowych – prognoza
Potrzeby mieszkaniowe są mierzalne, uzależnione przede wszystkim od trzech czynników:

− przyrostu ludności spowodowanego napływem z zewnątrz,
− przyrostu ludności w wieku tworzenia gospodarstw domowych,
− jakości zasobów mieszkaniowych (potrzeby restytucyjne).
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Z uwagi na ogólnie dobry stan zasobów mieszkaniowych, potrzeby mieszkaniowe w gminie Gogolin w latach 
2008–2020 będą wynikały głównie z poprawy wskaźnika zagęszczenia mieszkań. 

Miejscowościami predysponowanymi do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, ze względu na położenie 
i warunki lokalne, są: Gogolin, Odrowąż, Malnia i Kamień Śląski. 

8.2. Sieć komunikacyjna

Źródło:Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin z 2010 r.

Sieć drogowa

Drogi stanowiące połączenia ponadregionalne:
 ▪ Autostrada 

Przez teren gminy przebiega odcinek autostrady A4 Zgorzelec – Medyka. Autostrada zlokalizowana jest 
w południowym rejonie gminy w obrębie miejscowości Malnia, Odrowąż, Gogolin i Zakrzów. Na terenie 
miasta Gogolina znajduje się węzeł autostradowy ze zjazdem na drogę 423 na terenie Krapkowic. W ciągu 
autostrady, na terenie gminy zrealizowane zostały następujące budowle inżynierskie:
– wiadukt nad drogą powiatową Dąbrówka – Zdzieszowice, w miejscowości Zakrzów,
– wiadukt nad autostradą w ciągu drogi gminnej Maszyny – Strzebniów, w miejscowości Gogolin,
– wiadukt nad drogą powiatową Gogolin – Obrowiec w miejscowości Gogolin,
– wiadukt nad linią kolejową PKP Kędzierzyn Koźle – Opole w miejscowości Gogolin, 
– wiadukt nad ulicą Lompy w miejscowości Gogolin,
– kładka pieszo-jezdna łącząca miejscowości Odrowąż i Malnia.

 ▪ Drogi wojewódzkie
– Droga Nr 409 relacji Dębina – Strzelce Opolskie klasy głównej (G) przebiega przez teren gminy przez 

miejscowości: Gogolin, Dąbrówka.
– Droga Nr 423 – Opole – Kędzierzyn Koźle klasy głównej (G) przebiega przez miejscowości: Chorula, 

Malnia, Odrowąż (Otmęt – Krapkowice), Obrowiec. 
– Droga Nr 424 – Gogolin – Rogów Odrowąż (śluza na rzece Odrze) klasy lokalnej (L).

Drogi stanowiące połączenia regionalne:
 ▪ Drogi powiatowe

Przez teren gminy przebiegają następujące drogi powiatowe:
– DW-409 – Zdzieszowice, nr 1 454, dł. 4,66 km
– Kąty Opolskie – DW 423,  nr 1 768, dł. 0,73 km
– Otmice – Kamień Śląski, nr 1 817, dł. 2,89 km
– Gogolin – Obrowiec, nr 1 826, dł. 2,99 km
– droga przez wieś Kamionek, nr 1 828, dł. 2,37 km
– Kamień Śl. – Kosorowice, nr 1 829, dł. 1,55 km
– Gogolin – Kamień Śląski, nr 1 831, dł. 9,28 km
– Gogolin – Chorula, nr 1 832, dł. 8,32 km
Zarówno sieć dróg powiatowych, jak ich jakość techniczna są ogólnie zadowalające. 

 ▪ Drogi gminne
Najistotniejszą rolę w ruchu lokalnym pełnią drogi gminne. Na terenie gminy Gogolin położonych jest 57 
dróg posiadających status dróg gminnych o łącznej długości 57,516 km o różnorodnych nawierzchniach.

Tabela 26. Drogi gminne w Gogolinie w 2013 r.

Drogi gminne w Gogolinie 

nawierzchnia bitumiczna nawierzchnia betonowa nawierzchnia tłuczniowa nawierzchnia gruntowa

35,816 km 4,008 km 3,114 km 14,578 km

Źródło: Urząd Miejski w Gogolinie
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Wszystkie drogi gminne znajdują się w dobrym stanie technicznym. 
 ▪ Drogi wewnętrzne

Uzupełnienie gminnej sieci drogowej stanowią drogi wewnętrzne. Łączna długość dróg wewnętrznych 
wynosi 38,447 km. Na terenie miasta Gogolin znajduje się 57 ulic zaliczonych do kategorii dróg wewnętrz-
nych o długości 22,09 km, natomiast na terenie sołectw znajduje się 41 ulic zaliczonych do kategorii dróg 
wewnętrznych o długości 16,357 km.

Ścieżki rowerowe
Podstawową sieć ścieżek rowerowych stanowią trasy rowerowe wyznaczone na przebiegu dróg wewnętrznych, 
dróg transportu rolnego lub duktów leśnych. Przy drogach publicznych na terenie gminy zrealizowany jest od-
cinek ścieżki rowerowej w Gogolinie przy ulicy Krapkowickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409. Z uwagi na 
duży ruch rowerowy pomiędzy miejscowościami gminy (komunikacja rowerowa leży w tradycji śląskiej) pożą-
dana jest realizacja dróg rowerowych w ciągu dróg podstawowego układu komunikacyjnego gminy łączących 
poszczególne miejscowości, w tym przede wszystkim:

– w ciągu obecnej trasy drogi Nr 423 od miejscowości Chorula do włączenia drogi Nr 424,
– w ciągu drogi Nr 424 od wsi Odrowąż do miasta Gogolina,
– w ciągu drogi Nr 409 od miejscowości Krapkowice do wsi Dąbrówka,
– w ciągu drogi Nr 423, w granicach terenów zabudowanych wsi Obrowiec,
– w ciągu drogi powiatowej Nr 1 826 Obrowiec – Gogolin.

Na pozostałych drogach łączących miejscowości gminy ruch jest mniejszy i rowerzyści w miarę bezpiecznie 
mogą korzystać z jezdni. 

Długość ścieżek rowerowych

Gmina Gogolin jest częścią Aglomeracji Opolskiej. Ze wszystkich gmin tego obszaru Gogolin ma najdłuższą sieć 
ścieżek rowerowych. Świadczy to o dużej dbałości o tę sferę komunikacji, stanowi walor turystyczny i przyczy-
nia się do promowania aktywności fizycznej. 

Tabela 27. Długość ścieżek rowerowych w gminie Gogolin i Aglomeracji Opolskiej w latach 2011 i 2012. 

Jednostka terytorialna

Długość ścieżek rowerowych Długość ścieżek rowerowych na 10 tys. km2

2011 2012 2011 2012

km km km km

Gogolin 29 29 2871,3 2871,3

Krapkowice 13 14 1340,2 1443,3

Zdzieszowice 8 8 1403,5 1403,5

Chrząstowice 16,7 3,9 2036,6 475,6

Dobrzeń Wielki 19 19 2087,9 2087,9

Ozimek 1 1 79,4 79,4

Opole 28,1 32,9 2896,9 3391,8

Aglomeracja 114,8 107,8 501,53 470,95

Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

W granicach gminy Gogolin oznakowano następujące trasy rowerowe:
 ▪ Trasa nr 9 – ma docelowo biec wzdłuż Odry z Wrocławia przez Opole, Górę Św. Anny, Kędzierzyn-Koźle, 

Racibórz do Olzy. Oznakowany odcinek: granica gminy Tarnów Opolski – Kamień Śląski – granica gminy 
Izbicko. Trasa prowadzi początkowo drogą asfaltową Kosorowice – Kamień Śląski, a następnie bocznymi 
drogami do centrum Kamienia Śląskiego i dalej obok lotniska leśną drogą w stronę Siedlec. 
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 ▪ Trasa nr 16 – ma docelowo biec z Gliwic przez Ujazd, Górę Św. Anny, Krapkowice do Nysy. Oznakowa-
ny odcinek: granica gminy Zdzieszowice – Wygoda – Bagno – granica gminy Krapkowice. Trasa prowadzi 
bocznymi drogami o nawierzchni asfaltowej lub żwirowej.

 ▪ Trasa nr 52 „Szlakiem sanktuariów”, ma docelowo prowadzić z Góry Św. Anny przez Kamień Śląski i Olesno 
do Wielunia. Oznakowany odcinek: granica gminy Zdzieszowice – Wygoda – Bagno – Gogolin – Kamio-
nek – Kamień Śląski – Kamień Śląski PKP. Trasa biegnie początkowo wraz z trasą nr 16 do Bagna, a na-
stępnie bocznymi uliczkami Gogolina, z możliwością dojazdu do stacji kolejowej PKP, dalej trasa biegnie 
na przemian żwirowymi i asfaltowymi drogami, za Gogolinem mija nieczynny kamieniołom kamienia wa-
piennego. Z Kamionka do Kamienia Śląskiego prowadzi ciągiem pieszo-rowerowym obok lotniska. Z Ka-
mienia Śląskiego biegnie drogą asfaltową w stroną Izbicka, po czym skręca na leśną drogę w kierunku 
stacji kolejowej Kamień Śląski do granicy gminy Izbicko.

Sieć kolejowa

Przez teren gminy Gogolin w kierunku północ-południe przebiega linia kolejowa E 30 – należąca do III Paneu-
ropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę. Do obsługi ruchu pasażerskiego 
znajduje się dworzec kolejowy w miejscowości Gogolin i przystanki kolejowe w miejscowościach Górażdże 
i Jasiona. Linia kolejowa E-30 obsługuje również transport kolejowy dzięki istniejącym bocznicom kolejowym 
i niezbędnej infrastrukturze kolejowej przeznaczonej do wykonywania załadunku i wyładunku wagonów oraz 
ich przemieszczania i włączania do ruchu.

Transport wodny

Teren gminy Gogolin przecina swym przebiegiem rzeka Odra. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po 
Wiśle) rzeką Polski. Dzięki uregulowaniu całego koryta Odra jest najdłuższą śródlądową drogą wodną w Polsce. 
W miejscowości Chorula działa port rzeczny przystosowany i wykorzystywany do załadunku oraz wyładunku 
materiałów transportowanych drogą wodną.

8.3. Sieć energetyczna

Sieć wysokiego napięcia
Na terenie gminy Gogolin pracują dwa Główne Punkty Zasilające 110/6 kV:

 ▪ GPZ Chorula – wyposażony w dwa transformatory 110/6 kV o mocy 40 MVA każdy,
 ▪ GPZ Górażdże – wyposażony w dwa transformatory 110/6 kV o mocy 40 MVA każdy.

Stacje te zasilają wyłącznie odbiorców przemysłowych. Nie pracują one w systemie średnich napięć, który zasi-
la pozostałych odbiorców energii elektrycznej na terenie miasta i gminy Gogolin. 

Przez omawiany teren przebiegają następujące linie najwyższych napięć:

 ▪ linia jednotorowa 220 kV relacji Groszowice – Wielopole. Linia ta o przekroju przewodów roboczych 525 
mm2 AFL posiada długość w granicach gminy około 10 km i przewidziana jest do przebudowy na 400kV,

 ▪ linia dwutorowa 110 kV relacji: Groszowice – Krapkowice (tor 1), Groszowice Blachownia (tor 2).

Sieci średniego napięcia
Zapotrzebowanie mocy szczytowej istniejących odbiorców z terenu gminy szacuje się na około 3,6 MW, zaś zu-
życie energii elektrycznej przez miasto Gogolin według materiałów Zakładów Energetycznych wynosiło 22 tys. 
MWh, w tym trakcja PKP 15 tys. MWh. Pokrycie tego zapotrzebowania odbywa się poprzez:

 ▪ podstację trakcyjną PKP – potrzeby trakcji,
 ▪ 69 stacji transformatorowych 15/0,4 kV – pozostałe potrzeby energetyczne.

Stacje te włączone są przelotowo lub na odczepie w ciągi liniowe 15 kV zasilane z GPZ-tów: Tarnów Opolski, 
Strzelce Opolskie oraz Krapkowice. Łączna moc transformatorów zainstalowanych w stacjach wynosi około 
13 MVA. Na terenie gminy występują stacje transformatorowe typu kablowego, wieżowego oraz słupowe. Sieć 
rozdzielcza 15 kV głównie napowietrzna (niewielkie odcinki linii kablowych występują w mieście Gogolin oraz 
wsiach Kamień Śląski, Kamionek, Dąbrówka, Górażdże i Zakrzów) pracuje w układzie promieniowym – otwar-
tym. Linie napowietrzne wykonane są przewodami AFL o przekrojach: 25, 35, 50, 70 mm2AL. Długość tych linii 
w granicach opracowania wynosi 56 km (w tym linie kablowe około 15 km).
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Sieć niskiego napięcia
Sieć niskiego napięcia wykonana jest głównie jako napowietrzna na słupach drewnianych i strunobetonowych. 
Odcinki sieci kablowej występują głównie w mieście Gogolin oraz niektórych wsiach w rejonach gęstej zabu-
dowy lub usług. Oświetlenie dróg we wsiach i ulic w mieście wykonane jest jako mieszane (żarowe, rtęciowe), 
instalowane w przeważającej części na słupach wspólnie z siecią niskiego napięcia.

W roku 2012 w gminie Gogolin energię elektryczną na niskim napięciu odbierało 2288 gospodarstw domo-
wych, a zużycie tej energii wynosiło 5177 MWh. 

8.4. Sieć wodociągowa

Na terenie gminy Gogolin działa Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., którego jed-
nym z głównych zadań jest zbiorowe zaopatrzenie gminy w wodę. Przedsiębiorstwo eksploatuje cztery Stacje 
Uzdatniania Wody zlokalizowane w miejscowości Gogolin, Górażdże, Kamień Śląski, Dalnia. Zakład dostarcza 
wodę 12 229 odbiorcom mieszkających na terenie gminy Gogolin. Woda dostarczana odbiorcom jest podda-
wana uzdatnianiu przy użyciu nowoczesnych technologii w Stacji Uzdatniania w Kamieniu Śląskim. W miejsco-
wości Obrowiec-Wygoda znajduje się wieża ciśnień. 

Miasto Gogolin, Malnia, Obrowiec i Chorula są zaopatrywane w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody i ujęć zloka-
lizowanych w Gogolinie. W skład ujęcia wchodzą studnia Nr 1 i 3, z których woda jest uzdatniana na SUW-ie 
przy ul. Krapkowickiej. Stacja ta jest w pełni zautomatyzowana. Urządzenia stacji wodociągowej zapewniają 
produkcję wody o dobrej jakości. W miejscowości Gogolin układ opiera się na podstawowych sieciach przesy-
łowych Ø 200 mm przy ul. Krapkowickiej oraz Strzeleckiej, wykonanych z rur azbestocementowych, które wy-
magają wymiany. Modernizacji wymagają także sieci dosyłowe do miejscowości Obrowiec, Malnia i Chorula, 
głównie dla zabezpieczenia zapotrzebowania ze względów przeciwpożarowych. Układ ten, poza rurociągiem 
w ul. Krapkowickiej i Strzeleckiej, posiada ponadto ok. 20% sieci azbestocementowych z lat 1960–1970, daw-
no zamortyzowanych, które ze względu na słaby stan techniczny i dużą awaryjność muszą być systematycznie 
wymieniane. Dla Wododziału Gogolin sieci azbestowo-cementowe stanowią ok. 20 km sieci wodociągowej 
o średnicach od 100 mm do 200 mm.

Kamień Śl. oraz Kamionek są zaopatrywane z ujęcia zlokalizowanego w Kamieniu Śl. (studnie nr 3 i 4). Ujęcie 
to jest również wyposażone w automatyczną Stację Uzdatniania Wody i posiada zbiornik wyrównawczy o po-
jemności 190 m3.

Tabela 28. Sieć wodociągowa w gminie Gogolin w roku 2012

Sieć wodociągowa w gminie Gogolin w roku 2012

Długość czynnej sieci rozdzielczej km 102,8

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 2780

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach osoba 6494

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 12 298

Korzystający z sieci wodociągowej % 99,1

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Z powyższej tabeli wynika, że gmina Gogolin jest prawie całkowicie zwodociągowana. 

8.5. Sieć kanalizacyjna

Gospodarka ściekami
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin sp. z o.o. zajmuje się realizacją zadań gospodarki wod-
no-ściekowej w gminie Gogolin. 

Na terenie gminy istnieje oczyszczalnia ścieków w Choruli, która jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, 
z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu, której część biologiczną oparto o dwa reaktory biologicz-
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ne z wydzielonymi komorami defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Pojemność czynna reaktorów wynosi 
1650 m3. Oprócz ścieków komunalnych prowadzi się również podczyszczanie wód kopalnianych, wód opado-
wych i roztopowych z terenu Kopalni Górażdże i Cementowni w Choruli. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków 
komunalnych jest rzeka Odra (wylot znajduje się na 134 km biegu Odry). 

W gminie Gogolin funkcjonuje oczyszczalnia ścieków w Zakrzowie dla miejscowości Zakrzów i Dąbrówka. 

Ścieki z południowej części Gogolina (w tym dzielnicy Karłubiec i z miejscowości Odrowąż) były odprowadzane 
przez oczyszczalnię „Biokrap” Sp. z o.o. w Krapkowicach. W 2013 r. władze Gogolina postanowiły skierować te 
ścieki do własnej oczyszczalni ścieków w Choruli. 

Kanalizacja sanitarna
W kanalizację sanitarną wyposażona jest część Gogolina, Zakrzowa oraz w całości Górażdże, Chorula, Ka-
mień Śl. i Kamionek, Malnia i Odrowąż. W Gogolinie z przewidzianych do realizacji 9 zadań budowy kanalizacji 
zrealizowanych zostało 7: 

– I – „Strzelecka”, 
– II – „Krapkowicka”, 
– V – „Wyzwolenia”, 
– VII – „Malińska”, 
– IV – „Konopnicka”, 
– VI – „Kolejowa”, 
– VIII – „Bagienna”, 

a do zakończenia budowy pozostały do realizacji 2 zadania (2014 r.): 
– III – „Ligonia”, 
– IX – „Strzebinów”.

Do końca 2014 r. miasto Gogolin będzie skanalizowane, oprócz ulicy Wygoda.

Około 60% mieszkańców odprowadza ścieki do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

Z kanalizacji sanitarnej korzystają wszystkie podmioty gospodarcze, których siedziby zlokalizowane są w są-
siedztwie istniejących sieci.

W 2010 r. długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 63,7 km, a w roku 2012 ta sieć liczyła 71,6 km. Wzrost 
ten świadczy o ciągłej rozbudowie sieci kanalizacyjnej (głównie w miejscowościach: Gogolin, Malnia i Odrowąż). 

Ścieki bytowo-gospodarcze z budynków zlokalizowanych w miejscowościach, które nie posiadają kanalizacji 
sanitarnej gromadzone są w zbiornikach wybieralnych jedno- lub wielokomorowych, ze zorganizowanym sys-
temem ich wywożenia do punktu zlewnego przez uprawnione podmioty

Tabela 29. Sieć kanalizacyjna w gminie Gogolin w roku 2012

Sieć kanalizacyjna w gminie Gogolin w roku 2012

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 71,6

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 1872

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach osoba 3840

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 7042

Korzystający z sieci kanalizacyjnej % 56,8

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W gminie Gogolin nieco ponad połowa mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej. Jest to wynik niezado-
walający, stąd konieczna jest dalsza rozbudowa tej sieci, szczególnie w miejscowościach: Zakrzów, Dąbrówka 
i Obrowiec.
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8.6. Sieć gazowa

Gazowe sieci tranzytowe
Przez teren gminy przebiegają następujące gazociągi:

− relacji Zdzieszowice – Opole – Wrocław – Pu = 3,4 MPa, Du = 400 mm.
− relacji Zdzieszowice – Górażdże – Tarnów Opolski doprowadzający gaz koksowniczy na cele produkcyjne 

Zakładu Wapienniczego w Górażdżach i Tarnowie Opolskim. Stację redukcyjną zlokalizowano w pobliżu 
przecięcia się gazociągu z drogą relacji Kamionek – Gogolin.

Sieci gazowe dla celów bytowych
W sieć gazową dla celów bytowych wyposażone jest tylko miasto Gogolin. Punktem dostępowym do sieci gazo-
wej jest stacja redukcyjna przy ul. Kościelnej.

Tabela 30. Sieć gazowa w gminie Gogolin w roku 2012

Sieć gazowa w gminie Gogolin w roku 2012

Długość czynnej sieci ogółem m 49 017

Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych szt. 792

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. dom. 628

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 3229

Korzystający z sieci gazowej % 26,0

Korzystający z sieci gazowej w mieście % 49,6

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

8.7. Telekomunikacja

Dostęp do usług telefonicznych na terenie gminy Gogolin jest nieograniczony dzięki istnieniu sieci komórko-
wych. Telefonia stacjonarna traci na znaczeniu właśnie ze względu na intensywny rozwój nowoczesnych tech-
nologii. Usługi internetowe są świadczone na terenie gminy przez prywatnych operatorów, więc mieszkańcy 
omawianej gminy mają swobodny dostęp również do medium jakim jest internet. 

Bardzo istotną i pozytywną inicjatywną Urzędu Miejskiego w Gogolinie było utworzenie sieci hotspotów. Na 
siedemnastu wysokich budynkach w gminie Gogolin zainstalowano anteny przekaźnikowe służące temu, by 
mieszkańcy mogli korzystać z bezprzewodowego i darmowego internetu. Gmina Gogolin zapłaciła za zakup 
i montaż urządzeń, płaci również comiesięczny abonament. Mieszkańcy, którzy będą korzystać z globalnej sieci, 
poniosą jedynie koszty zakupu zestawu do odbioru bezprzewodowego.

Sieć hotspot składająca się z siedemnastu nadajników umożliwia korzystanie z witryn, poczty i komunikatorów, 
nie gwarantując przy tym możliwości korzystania z innych usług internetowych, które oferują komercyjni do-
stawcy. Sieć nadajników w Gogolinie oparta jest o dwie technologie 2,4 GHz oraz 5 GHz.
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9. Powiązania zewnętrzne
Gmina Gogolin współpracuje z podmiotami krajowymi. Jest członkiem: 

 ▪ Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, 
 ▪ Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, 
 ▪ Stowarzyszenia Opolski Dom, 
 ▪ Stowarzyszenia Kraina Św. Anny, 
 ▪ Stowarzyszenie Opolski Ogród Botaniczny, 
 ▪ Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, 
 ▪ Związku Gmin Śląska Opolskiego. 

9.1. Miasta partnerskie

Zagraniczne
NIEMCY

Gmina Gogolin w 1996 r. podpisała umowę partnerską z miastem Schongau. Pierwsze kontakty nawiązano 
jednak już w 1992 r., co (ze względu na tworzenie się samorządów w Polsce) okazało się bardzo korzystne. 
Umożliwiało bowiem władzom samorządowym Gogolina skorzystanie z wieloletnich doświadczeń samorządu 
Schongau. W pierwszych latach współpraca – to przede wszystkim wymiana doświadczeń oraz pomoc mate-
rialna. Z biegiem czasu kontakty poszerzyły się, zawiązano współpracę w zakresie kultury, współpracę na rzecz 
pojednania miedzy narodami, organizowano również tzw. „wymianę” mieszkańców.

CZECHY

W 1998 r. Gmina Gogolin podpisała Akt Partnerstwa z Miastem Jablunkov. Ze względu na zmiany prawne w Re-
publice Czeskiej Akt został ponownie ratyfikowany w 2004 r. Ponad 10 lat Gmina Gogolin współpracuje również 
z Gminą Pisek. Dotychczasowa współpraca to głównie „wymiana” mieszkańców, współpraca kulturalna oraz re-
alizacja wspólnych projektów. Zawiązane kontakty partnerskie pozwoliły na organizację wielu wizyt studyjnych, 
które – dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń – usprawniły m. in. działalność samorządową. 

UKRAINA

W 2008 r. Gmina Gogolin podpisała list intencyjny z Mikołajowem na Ukrainie, co otworzyło nowe możliwości 
współpracy, w tym pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych. Obustronne kontakty są bardzo owocne. 
Uczniowie z Polski i Ukrainy uczestniczą teraz w wymianach i odwiedzają się nawzajem w szkołach. 

SŁOWACJA

Współpraca z miastem Kysucké Nové Mesto trwa już od wielu lat, m.in. w zakresie kultury, sportu i w dziedzinie 
oświaty, co przynosi wiele wymiernych korzyści. W 2012 r. Gmina Gogolin podpisała z Kysuckim Novym Me-
stem list intencyjny o partnerskiej współpracy, a w 2014 r. podpisano oficjalny Akt Partnerstwa.

Polskie
Gmina partnerska ŁODYGOWICE

Gmina Łodygowice usytuowana jest w Województwie Śląskim ma pograniczu Beskidu Małego, Śląskiego i Ży-
wieckiego, położona w Kotlinie Żywieckiej na wysokości 350 m n.p.m. z dostępem do największego w tym re-
gionie akwenu wodnego – Jeziora Żywieckiego. Celem nawiązanego partnerstwa jest wspieranie wszechstron-
nych i bezpośrednich kontaktów oraz współpraca pomiędzy samorządami i mieszkańcami, a w szczególności 
kontaktów miedzy przedstawicielami młodej generacji. 

Miasto partnerskie ZWIERZYNIEC

Podpisany przez Burmistrza Gogolina i Burmistrza Zwierzyńca Akt Partnerstwa gwarantuje współpracę między 
samorządami, jednostkami organizacyjnymi gmin i mieszkańcami. Celem podjętej współpracy jest m.in. po-
głębienie wzajemnych kontaktów poprzez ścisłą współpracę i obustronną wymianę doświadczeń, wspieranie 
rozwoju gospodarczego i wszelkich dążeń mających na celu pomyślność mieszkańców.

Gmina partnerska GNIEWINO

W 2014 r. Burmistrz Gogolina i Wójt Gminy Gniewino podpisali Deklarację o Współpracy Partnerskiej nada-
jąc jej charakter oficjalny. Współpraca obejmuje współdziałanie samorządów, jednostek organizacyjnych gmin 
i mieszkańców. Celem podjętej współpracy jest m.in. pogłębienie wzajemnych kontaktów i obustronną wymia-
nę doświadczeń, a także wspieranie rozwoju gospodarczego i wszelkich dążeń mających na celu pomyślność 
mieszkańców.
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9.2. Inne formy współpracy 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013

Gmina Gogolin realizuje projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
graniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Głównym celem Programu jest współpraca 
lokalnych wspólnot – ponad granicami – oraz rozwój ekonomiczny czesko-polskiego pogranicza.
Program zakładał przede wszystkim wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kultu-
ralnych, wspólną ochronę bogactwa przyrody, rozwój ruchu turystycznego, tworzenie aktywnego rynku pracy 
oraz innych dziedzin rozwoju. 
Jedną z gmin republiki Czeskiej, z którą gmina Gogolin nawiązała współpracę jest Pisek. Gminy wspólnie reali-
zowały projekt „Ekomuzeum – nasze wspólne dzieło” promujący działania na rzecz ekologii i integracji. Drugi 
wspólny projekt gminy Gogolin i Piska nosił nazwę „Strażacy bez granic” i był współfinansowany z środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE. 
W ramach projektu odbyły się trzy spotkania strażaków – ochotników z Piska i Zakrzowa. Jedno ze spotkań od-
było się w Pisku, strażacy uczestniczyli w szkoleniu w zakresie ratownictwa medycznego. 
Ponadto gmina Gogolin wspólnie z gminą Pisek zrealizowały projekt pod nazwą „Olimpijczyk – polsko-czeskie 
spotkania sportowe”. W ramach projektu zorganizowano następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:

 ▪ Euro 2012 w Euroregionie Pradziad – wyjazd na mecz Polska-Czechy do Wrocławia; 
 ▪ Międzynarodowy Turniej Piłki Stołowej – w Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie;
 ▪ Międzynarodowe Zawody Strongmannów w Kamionku;
 ▪ Międzynarodowe Zawody w Rzucie Kamieniem w Kamieniu Śląskim;
 ▪ Międzynarodowy Meeting Sportowy dla Dzieci i Młodzieży w Pisku;
 ▪ Międzynarodowy Meeting Sportowy dla Dzieci i Młodzieży zorganizowany w gminie Gogolin;
 ▪ Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej – w Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie.

Z partnerskim miastem Jablunkov gmina Gogolin zrealizowała projekt „Miód Impreza” współfinansowany 
z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzecz-
pospolita Polska 2007–2013 w Euroregionie Pradziad. Głównym celem projektu był wzrost powiązań transgra-
nicznych pomiędzy środowiskami pszczelarskimi i mieszkańcami naszych regionów.
Z miastem Jablunkov był realizowany projekt „Karlikowe Hody – spotkania z tradycją i kulturą łowiecką”. W ramach 
współpracy odbyły się dwa spotkania myśliwych z Jablunkova i Gogolina mające na celu przede wszystkim wymianę 
wiedzy i doświadczeń. W ramach projektu zorganizowano również pokazy sokolnictwa i pokazy psów myśliwskich.
Łącznie, do końca 2013 r. samorząd Gminy Gogolin zrealizował wraz z partnerami czeskimi 18 projektów dofi-
nasowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospoli-
ta Polska 2007–2013.

Fundusz Wyszehradzki

Gmina Gogolin zrealizowała projekt pn.: „Międzynarodowy Festiwal Smaków w Zielonym Sercu Gminy Go-
golin” „International Festival of Flavours in a Greenheart of Gogolin Municipality”. Partnerami projektu były 
miasta: Jablunkov (Republika Czeska), Kysucké Nové Mesto (Republika Słowacka), Gyongyos – Károly Róbert 
Secondary School of Catering (Węgry) i Miasto Mikołajów (Ukraina). 
Celem projektu była promocja kulinarnego dziedzictwa kulturowego państw Grupy Wyszehradzkiej wśród 
uczestników projektu oraz mieszkańców regionu i turystów uczestniczących w wydarzeniach realizowanych 
w ramach projektu. Promocja smaków regionalnych miała zachęcać do podróży i poszukiwania smaków poda-
nych w oryginalny sposób. Projekt promował idee integracji i wspólnej pracy – warsztaty kulinarne były okazją 
do spotkania i wymiany doświadczeń między uczestnikami projektu.

Fundacja Aktywni w Regionie 

Fundacja Górażdże „Aktywni w Regionie” została założona w 2012 r. przez trzy spółki wchodzące w skład Grupy 
Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa. Celem powołania Fundacji Górażdże „Ak-
tywni w Regionie” jest stałe wspieranie lokalnej społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których 
spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa 
opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA. Działalność Fundacji koncentruje się na wspieraniu 
przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym i regionalnym.
Gmina Gogolin w ramach działalności Fundacji zrealizowała projekt, na który składają się:

 ▪ debata wielopokoleniowa „Dokąd idziesz, Karolinko?” – na temat źródeł powstania piosenki i pomnika 
Karolinki i Karlika w Gogolinie;
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 ▪ projekt muzyczny 45-lecia – produkcja płyty CD zawierającej interpretacje piosenki „Poszła Karolinka do 
Gogolina”. Do współpracy przy realizacji tego projektu zaproszono znanych artystów krajowych oraz re-
gionalnych artystów ludowych w ramach Opolskiego Święta Pieśni Ludowej Gogolin 2013.

 ▪ Nowe szaty Karolinki i Karlika – w ramach wydarzenia pomnik Karolinki i Karlika, znajdujący się w centrum 
Gogolina, został przystrojony w okolicznościowe szaty;

 ▪ Otwarcie Domu Kultury – trzydniowym uroczystościom towarzyszył m.in. Festiwal Folklorystyczny z Karo-
linką, Koncert Galowy Opolskiego Święta Pieśni Ludowej, Pierwsze bicie rekordu w ilości osób śpiewają-
cych utwór „Poszła Karolinka”.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina Św. Anny

Stowarzyszenie Kraina Św. Anny powstało w 2006 r. z inicjatywy lokalnych liderów z obszaru gmin: Krapkowice, 
Zdzieszowice, Gogolin, Walce, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica, Jemielnica, Izbicko. W 2007 r. do Stowarzyszenia 
przyłączyła się gmina Walce, a w 2008 r. Tarnów Opolski. Łącznie Stowarzyszenie skupia 10 gmin z 3 powiatów 
województwa opolskiego: krapkowickiego, strzeleckiego i opolskiego. W 2009 r. uzyskało status Lokalnej Gru-
py Działania, która zgodnie z ideą programu Leader, finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW), realizuje innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kultu-
rowe i historyczne, a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego 
i społecznego. Lokalna grupa działania wspiera projekty, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów 
wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju, tym samym do polepszenia życia mieszkańców. 
Gmina Gogolin w ramach działalności Stowarzyszenia Kraina Św. Anny zrealizowała projekty:

 ▪ „Odnowienie Pomnika Karolinki i Karliczka – symbolu śląskiej pieśni ludowej”. Projekt miał na celu za-
chowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, którego częścią jest pomnik Karolinki i Karliczka. W ramach 
projektu gruntownie odnowiono pomnik.

 ▪ „Zielone serce Gminy Gogolin – promocja filozofii ks. S. Kneippa”. Projekt miał na celu promocję Kamienia 
Śląskiego, filozofii ks. S. Kneippa oraz znajdującego się w miejscowości ośrodka hydroterapii. W ramach 
projektu wydano w języku polskim, angielskim i niemieckim publikację pt. „Śląskie Sebastianeum. Walory 
Kamienia Śląskiego jako centrum hydroterapii wg ks. Sebastiana Kneippa”.

 ▪ „Miejsce rekreacji dla najmłodszych – miejscem integracji mieszkańców”. Projekt stanowił odpowiedź na 
potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności i poprawy lokalnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycz-
nej. Celem działań w ramach projektu było stworzenie przyjaznego miejsca spotkań – placu zabaw prze-
znaczonego dla społeczności lokalnej i turystów.

 ▪ „Odnowa Wsi kluczem do sukcesu w Gminie Gogolin”. W ramach projektu wydano folder „Odnowa Wsi 
kluczem do aktywności społecznej”, zorganizowano również konferencję. Powyższe działania zaplanowano 
z okazji 15-lecia realizacji programu „Odnowa Wsi” w Gminie Gogolin.

 ▪ „Zagospodarowanie stawu na Centrum Spotkań Mieszkańców Krainy Św. Anny w Miejscowości Obrowiec”.
 ▪ „Przebudowa byłego przedszkola na Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu”.
 ▪ Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Malnia, Górażdże, Kamień Śląski.
 ▪ Budowa ścieżki przyrodniczej pomiędzy Kamieniem Śląskim i Kamionkiem, w tym budowa Ekomuzeum.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
Gmina Gogolin oraz miasto Schongau zrealizowały projekt „Jubileusz Współpracy  – 20 lat razem”, który był 
współfinasowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Projekt miał na celu przede wszystkim 
promocję kultury niemieckiej w Polsce i wzrost powiązań pomiędzy mieszkańcami naszych regionów oraz wy-
mianę doświadczeń pomiędzy muzykami.
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez ponad 20 lat ist-
nienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy 
zasad porozumienia polsko-niemieckiego.
U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako partnerzy mogą wspólnie działać na rzecz 
nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współistnienia w UE. W tym sensie oba kraje tworzą 
wspólnotę wartości. Wymaga ona, aby dwustronność relacji nabrała nowego wymiaru i nowej jakości, a także 
zawierała kontekst europejski.
Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów 
o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projek-
tów artystycznych i literackich.
Fundacja promuje również podróże studyjne, programy stypendialne, publikacje, debaty. Zarówno poprzez 
dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN inspirująco oddziałuje na relacje polsko-niemieckie.
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ZAŁĄCZNIK NR 2.  
ANALIZA SWOT

ANALIZA SWOT – POŁOŻENIE I OTOCZENIE

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 ▪ Położenie gminy Gogolin blisko stolicy województwa 
– Opola, pozwala to mieszkańcom na podejmowanie 
pracy lub innej aktywności w mieście, bez koniecz-
ności wyprowadzania się z gminy,

 ▪ Graniczenie z powiatem strzeleckim i opolskim – 
czyni gminę łatwo dostępną, możliwość nawiązania 
współpracy z gminami z sąsiednich powiatów,

 ▪ Ważny punkt komunikacyjny ze względu na przebie-
ganie autostrady A4 i dróg wojewódzkich, położenie 
stacji kolejowej i lotniska,

 ▪ Zagospodarowanie przestrzenne gminy uwzględnia-
jące funkcję mieszkaniową, przemysłową i rolniczą,

 ▪ Istnienie uzbrojonych terenów inwestycyjnych – 
pozwala to na realizację różnych przedsięwzięć na 
terenie gminy przez mieszkańców lub inwestorów 
z zewnątrz.

 ▪ Niespójny geograficznie obszar,
 ▪ Częściowe zróżnicowanie wysokości względnych 

i występowanie spadków terenu – może się to prze-
łożyć na trudności w zagospodarowaniu powierzchni 
gminy.

SZANSE ZAGROŻENIA

 ▪ Stwarzanie dogodnych warunków mieszkaniowych 
gminy poprzez budowę nowych mieszkań i sprowa-
dzanie się nowych mieszkańców – wraz z powstawa-
niem osiedli rozwijają się powiązane gałęzie gospo-
darki: usługi handlowe, zdrowotne, infrastruktura 
drogowa,

 ▪ Wzrost rozpoznawalności gminy Gogolin i większa 
liczba odwiedzających ze względu na istotne punkty 
komunikacyjne na terenie gminy oraz rozwój gałęzi 
gospodarki powiązanych, takich jak turystyka, usługi 
gastronomiczne, warsztaty samochodowe.

 ▪ Zanieczyszczenie środowiska spalinami ze względu 
na dużą liczbę samochodów przejeżdżających przez 
teren gminy, 

 ▪ Ryzyko wypadków samochodowych na drogach – 
obniżenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy Gogolin,

 ▪ Awarie w ruchu drogowym i kolejowym oddziałujące 
na ludzi i środowisko

 ▪ Zagrożenie powodziowe ze względu na rzekę Odrę.
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ANALIZA SWOT – WARUNKI PRZYRODNICZE

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 ▪ Łagodny, ciepły klimat w gminie Gogolin korzystny 
dla wegetacji roślin,

 ▪ Dobre warunki zaopatrzenia gminy w wodę pitną – 
pozwala to na wykorzystywanie lokalnych ujęć bez 
konieczności uzależniania się od dostawców z ze-
wnątrz,

 ▪ Wskaźnik lesistości w gminie wyższy niż w powiecie 
krapkowickim, województwie opolskim i kraju,

 ▪ Przeznaczenie części lasów dla wypoczynku – ważny 
czynnik przy rozwoju turystyki,

 ▪ Występowanie bardzo wartościowych surowców 
węglanowych i ich wykorzystywanie – wapień jest 
elementem charakterystycznym dla gminy Gogolin 
i jej znakiem rozpoznawczym, ponadto występują tu 
kruszywa naturalne.

 ▪ Nierównomierność w rozwoju sieci hydrograficznej 
– pozostawanie ¾ gminy bez jakiegokolwiek nawod-
nienia,

 ▪ Brak punktów badawczo-pomiarowych czystości 
wód podziemnych w gminie,

 ▪ Występowanie słabych gleb w przeważającej części 
gminy czyni rolnictwo mało efektywne,

 ▪ Zjawisko erozji gleb – obniżenie przydatności rolni-
czej gleb.

SZANSE ZAGROŻENIA

 ▪ Duże nawietrzenie gminy, ze względu na małą liczbę 
cisz wietrznych – pozwala to na utrzymanie właściwej 
atmosfery w gminie oraz niezatrzymywanie w powie-
trzu zanieczyszczeń produkowanych przez auta,

 ▪ Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii i prze-
prowadzanie coraz liczniejszych inwestycji w tym za-
kresie,

 ▪ Promocja gminy jako przyjaznej turystyce przez cały 
rok, ze względu na łagodny klimat,

 ▪ Wykorzystanie potencjału turystycznego najwyższe-
go wzniesienia gminy Gogolin „Szpica” w Zakrzowie.

 ▪ Skażenie wody substancjami toksycznymi,
 ▪ Ryzyko wystąpienia powodzi ze względu na istnienie 

rzeki Odry i rowu Abisynia,
 ▪ Zagrożenie pożarowe ze względu na duże zalesienie 

gminy Gogolin.
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ANALIZA SWOT – PROCESY DEMOGRAFICZNE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 ▪ Zwiększenie się liczby ludności na przestrzeni ostat-
nich lat (od 2009 r.) – wzrost liczy urodzeń żywych, 
przyciąganie nowych mieszkańców ze względu na 
dobre warunki mieszkaniowe,

 ▪ Dodatnie saldo migracji wewnętrznych – zmiana 
miejsca zamieszkania w obrębie gminy świadczy 
o chęci pozostawania mieszkańców w gminie i po-
szukiwania możliwości rozwoju w jej granicach,

 ▪ Umiarkowana gęstość zaludnienia – gmina jako 
miejsce atrakcyjne do mieszkania,

 ▪ Wskaźnik obciążenia demograficznego w gminie niż-
szy niż wskaźnik Polski.

 ▪ Ujemne saldo migracji zewnętrznych – opuszczenie 
gminy przez mieszkańców w celu poszukiwania pra-
cy i osiedlanie się za granicą – kreowanie wizerunku 
gminy jako mało atrakcyjnej,

 ▪ Opustoszenie gminy z ludzi młodych, kreatywnych 
i wykształconych. 

SZANSE ZAGROŻENIA

 ▪ Rosnący przyrost naturalny i przyjmowanie wartości 
dodatnich w przyszłości – przełożenie na większą 
liczbę mieszkańców, powiększanie się grupy osób 
w wieku przedprodukcyjnym (przeciwdziałanie pro-
cesowi starzenia się społeczeństwa),

 ▪ Powiększanie się grupy osób w wieku poprodukcyj-
nym – wykorzystanie tej tendencji na korzyść gminy 
poprzez dopasowanie rynku usług do potrzeb osób 
starszych.

 ▪ Dalsze pogłębianie się ujemnego salda migracji za-
granicznych,

 ▪ Niskie zainteresowanie ofertą skierowaną do senio-
rów – konieczność dotarcia wybranymi kanałami do 
tych osób i poinformowania ich o możliwościach 
gminy.
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ANALIZA SWOT – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 ▪ Funkcjonowanie szkół podstawowych z oddziała-
mi przedszkolnymi – dobre rozwiązania logistyczne 
ze względu na znajdowanie się w jednym miejscu 
dwóch placówek edukacyjnych oraz możliwość od-
dania dzieci pod profesjonalną opiekę, podczas gdy 
rodzice mogą podjąć pracę zarobkową,

 ▪ Funkcjonowanie kół zainteresowań w każdej szkole 
podstawowej – różnorodna tematyka pozwala na 
wszechstronne kształcenie dzieci w gminie,

 ▪ Dość stabilna liczba uczniów w szkołach publicznych,
 ▪ Całkowita (100%) komputeryzacja szkół w gminie,
 ▪ Szeroka działalność kulturalna GOK-u,
 ▪ Funkcjonowanie w ramach GOK-u zespołów muzycz-

nych – rozwijanie wrażliwości, integracja społeczeń-
stwa,

 ▪ Pełnienie przez GBP funkcji informacyjnej – bibliote-
ka w gminie jest ważną instytucją, stara się być blisko 
potrzeb mieszkańców i w nowoczesny sposób odpo-
wiadać na nie,

 ▪ Istnienie atrakcyjnych obiektów sportowych – możli-
wość aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców,

 ▪ Różnorodne dyscypliny sportowe uprawiane w gminie,
 ▪ Funkcjonowanie GCR, które usprawnia zarządzanie 

sytuacjami kryzysowymi i podnosi poziom bezpie-
czeństwa,

 ▪ Dostęp na terenie gminy do poradni specjalistycznych 
w ramach umów z NFZ,

 ▪ Programy środowiskowe i naprawcze wdrażane 
przez OPS w Gogolinie,

 ▪ Silny patriotyzm lokalny i promowanie historii i trady-
cji gminy.

 ▪ Niski współczynnik skolaryzacji – realizacja obowiąz-
ku szkolnego w innych gminach bądź za granicą, niż-
sza liczba uczniów w szkołach,

 ▪ Przewaga klubów sportowych dla chłopców – ogra-
niczone możliwości aktywizacji sportowej dziewcząt 
w gminie,

 ▪ Problem dużej liczby kradzieży z włamaniem oraz 
czynów popełnianych przez nieletnich – obniżenie 
poczucia bezpieczeństwa,

 ▪ Występowanie zjawiska ubóstwa, bezrobocia i al-
koholizmu – odbija się to na życiu gminy, koniecz-
ność ponoszenia dużych nakładów finansowych na 
wsparcie ofiar tych zjawisk.

SZANSE ZAGROŻENIA

 ▪ Promocja sportu w gminie i na zewnątrz, wspieranie 
lokalnych drużyn i zespołów – przyciąganie inwesto-
rów dofinansowujących utrzymanie obiektów spor-
towych,

 ▪ Duża liczba zespołów muzycznych – aktywność miesz-
kańców w tej sferze daje szansę na promowanie gmi-
ny poprzez występy zespołów,

 ▪ Funkcjonowanie organizacji pozarządowych wykorzy-
stujących lokalne uwarunkowania i potencjał miesz-
kańców gminy.

 ▪ Utrzymanie się tendencji do malejącej liczby uczniów 
w gimnazjum, 

 ▪ Występujące patologie społeczne i przestępczość 
mogą odstraszyć turystów,

 ▪ Konkurencyjność ze strony lepiej rozpoznawanych 
jednostek, 

 ▪ Zwiększone wydatki na inwestycje w sferze infra-
struktury społecznej.



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GOGOLIN NA LATA 2014–2020 85

ANALIZA SWOT – SYTUACJA GOSPODARCZA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 ▪ Występowanie w przeważającej liczbie małych pod-
miotów gospodarczych – pozwala na rozwój działal-
ności gospodarczej przez pojedynczych mieszkańców 
gminy oraz na utrzymywanie konkurencyjności, 

 ▪ Funkcjonowanie kilku bardzo dużych zakładów łączy 
się z istnieniem całej infrastruktury otaczającej oraz 
daje miejsca pracy w różnych dziedzinach,

 ▪ Wysokie uprzemysłowienie charakteryzujące gminę 
opierające się na wykorzystywaniu lokalnych surow-
ców,

 ▪ Dobre połączenia komunikacyjne z gminą – mają stra-
tegiczne znaczenie dla rozwoju turystyki,

 ▪ Wśród turystów zagranicznych przewaga turystów 
z państw partnerskich – potwierdzenie skutecznej 
promocji gminy,

 ▪ Odpowiednio przygotowana baza noclegowa i ga-
stronomiczna.

 ▪ Bezrobocie dotykające w przeważającej części oso-
by w wieku 18–34 – trudność w zdobyciu doświad-
czenia zawodowego, brak możliwości usamodziel-
nienia się, założenia rodziny,

 ▪ Największa liczba bezrobotnych wśród osób o wy-
kształceniu gimnazjalnym lub zasadniczym zawodo-
wym – niedopasowanie do rynku pracy i brak chęci 
do podnoszenia swoich kwalifikacji, 

 ▪ Słabe uwarunkowania przyrodnicze do uprawy rol-
nictwa (słabe gleby) pomimo długiego okresu wege-
tacyjnego oraz otaczającego gminę rynku zbytu na 
produkty rolnicze.

SZANSE ZAGROŻENIA

 ▪ Funkcjonowanie podmiotów z otoczenia biznesu 
i ich położenie w niedużej odległości od gminy Gogo-
lin – wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności 
w regionie,

 ▪ Dalsze rozwijanie i ulepszanie bazy noclegowej,
 ▪ Nawiązywanie współpracy z innymi państwami euro-

pejskimi i poszerzanie oferty turystycznej, 
 ▪ Utworzenie na terenie gminy Opolskiego Ogrodu Bo-

tanicznego – bardzo ciekawa inicjatywa wyróżniają-
ca gminę, przyciągająca ludzi ze świata naukowego 
i turystów,

 ▪ Możliwość rozwoju rolnictwa na terenach, gdzie jest 
ono opłacalne.

 ▪ Powiększanie się grupy bezrobotnych mężczyzn 
– zachwianie budżetów domowych wielu rodzin, 
nasilenie się negatywnych zjawisk społecznych jak 
ubóstwo i alkoholizm, 

 ▪ Występowanie konfliktów między ochroną środowi-
ska a działalnością inwestycyjną.
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ANALIZA SWOT – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 ▪ Budowa nowych mieszkań ze względu na duże zain-
teresowanie mieszkaniem w gminie – przyciąganie 
nowych mieszkańców do gminy,

 ▪ Dobre warunki mieszkaniowe pod względem po-
wierzchni mieszkań,

 ▪ Dobra sieć komunikacyjna samochodowa, kolejowa, 
rowerowa – gmina istotnym węzłem komunikacyj-
nym oraz łatwo dostępna dla turystów,

 ▪ Bardzo dobry stan dróg gminnych – dobre połączenia 
na terenie gminy, bezpieczeństwo na drogach,

 ▪ Prawie całkowite zwodociągowanie gminy – duży 
komfort życia mieszkańców,

 ▪ Utworzenie hotspotów na terenie gminy – umożli-
wienie korzystania z internetu wszystkim chętnym,

 ▪ Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Choruli – 
niezależność gminy w gospodarowaniu ściekami, 
brak konieczności płacenia podmiotom spoza gminy.

 ▪ Zabudowa mieszkaniowa częściowo pochodząca 
z początku XX w.,

 ▪ Sieć wodociągowa częściowo składająca się z rur be-
tonowo-azbestowych – niebezpieczeństwo dla zdro-
wia ludzi, konieczność wymiany tej części,

 ▪ Częściowo brak kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy – obniżenie komfortu i higieny życia miesz-
kańców, konieczność stosowania alternatywnych 
rozwiązań i ponoszenie kosztów przez mieszkańców 
gminy.

SZANSE ZAGROŻENIA

 ▪ Rozbudowywanie sieci gazowej i stosowanie gazu 
przez większą liczbę mieszkańców,

 ▪ Dalsze rozbudowywanie sieci kanalizacyjnej,
 ▪ Wykorzystywanie hotspotów przez turystów w celu 

znajdowania informacji o gminie w czasie zwiedzania, 
 ▪ Powiększenie zasięgu oczyszczalni ścieków w Choruli 

również na sąsiednie miejscowości.

 ▪ Awarie sieci energetycznych,
 ▪ Awarie urządzeń i sieci gazowych,
 ▪ Ryzyko skażenia gleb przez wyciek ścieków z nie-

szczelnych szamb.
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ANALIZA SWOT – POWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 ▪ Współpraca z państwami sąsiednimi – Czechy, Niem-
cy – bliskie położenie umożliwia ciągłą i aktywną 
współpracę, 

 ▪ Wspólne projekty w sferze ekologii, muzyki, sportu – 
wpieranie podejmowanych działań i możliwość wy-
miany doświadczeń,

 ▪ Promocja gminy Gogolin poza granicami kraju,
 ▪ Spotkania w ramach projektów realizowanych w gmi-

nie Gogoli,
 ▪ Szeroka współpraca w sferze kultury,
 ▪ Współpraca z Sąsiadami oraz charakter działań po-

zwalają na czynne zaangażowanie się mieszkańców 
i realne czerpanie korzyści z podejmowanej współ-
pracy,

 ▪ Zaangażowanie gminy Gogolin w działania na skalę 
regionalną pozwalają na wzmocnienie gminy od we-
wnątrz czyniąc ją bardziej atrakcyjną dla partnerów 
zagranicznych.

 ▪ Brak działań i powiązań mających na celu ścisłą 
współpracę gospodarczą.

SZANSE ZAGROŻENIA

 ▪ Dzięki współpracy zagranicznej – promocja gminy 
Gogolin na zewnątrz kraju,

 ▪ Napływ większej liczby turystów do gminy,
 ▪ Dbałość o tradycję i kulturę w regionie pozwoli na 

wyróżnienie jej na tle innych jednostek,
 ▪ Utrzymywanie i wspieranie istniejących kontaktów 

oraz poszukiwanie nowych partnerów,
 ▪ Motywacja do nauki języków obcych przez miesz-

kańców gminy w każdym wieku.

 ▪ Utrata konkurencyjnej pozycji gminy Gogolin w po-
równaniu do jednostek, które zwiększają swoją atrak-
cyjność łącząc współpracę kulturalną z gospodarczą, 
która przyciąga nowych turystów i inwestorów.
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ZAŁĄCZNIK NR 3.  
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
DOTYCZĄCYCH BUDOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY GOGOLIN 
NA LATA 2014–2020

WSTĘP
W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie budowania Strategii Rozwoju Gminy 
Gogolin, zorganizowano konsultacje społeczne w formie spotkań, paneli dyskusyjnych i warsztatów. Spotkania 
umożliwiły wskazanym interesariuszom Gminy Gogolin przedstawienia uwag, opinii i propozycji zapisów do 
tworzonego dokumentu strategicznego na lata 2014–2020. Niewątpliwie takie podejście jest istotne z punktu 
widzenia budowania pozytywnego wizerunku, transparentności oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Celem niniejszego sprawozdania jest udokumentowanie procesu konsultacji społecznych oraz przedstawienie 
zgłoszonych sugestii, opinii, uwag osób w nich uczestniczących.

PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W ramach konsultacji społecznych zorganizowano trzy spotkania warsztatowe: 25.03.2014 r., 26.03.2014 r. 
oraz 10.04.2014 r. Wszystkie spotkania miały miejsce w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Ich ad-
resatami były następujące grupy interesariuszy:

 ▪ Rada Miejska w Gogolinie,
 ▪ urzędnicy, przedstawiciele administracji i jednostek gminnych – pracujących w poszczególnych obszarach: 

infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy,
 ▪ sołtysi,
 ▪ organizacje pozarządowe,
 ▪ przedsiębiorcy,
 ▪ instytucje otoczenia biznesu,
 ▪ inne organizacje, osoby zainteresowane uczestnictwem w procesie budowy Strategii Rozwoju.

I SPOTKANIE

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 25.03.2014 r. (wtorek). W spotkaniu uczestniczyli kierownicy jed-
nostek gminnych, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz urzędnicy, Sekretarz oraz Zastęp-
ca Burmistrza Gminy Gogolin. Grupę Ergo – firmę współpracującą z Urzędem Gminy w ramach opracowywanej 
strategii, reprezentowały panie: Beata Gawłowicz i Iwona Mirosz. Spotkanie odbyło się według następującego 
porządku:

1. Omówienie projektu analizy i diagnozy społeczno-gospodarczej gminy Gogolin,
2. Omówienie poszczególnych analiz SWOT dokonanych we wszystkich obszarach rozwoju gminy Gogolin,
3. Próba sformułowania wizji gminy Gogolin – warsztaty.

Przygotowana przez Grupę Ergo analiza i diagnoza społeczno-gospodarcza w formie dokumentu była wnikliwie 
analizowana na spotkaniu. Każdy z uczestników spotkania zgłaszał swoje uwagi do poszczególnych obszarów 
opisanych w dokumencie. Dyskusja miała na celu wypracowanie ostatecznej wersji diagnozy społeczno-gospo-
darczej gminy Gogolin i uzupełnienia analiz SWOT. 

Drugą część spotkania wypełniły warsztaty i indywidualna praca uczestników konsultacji. Została podjęta próba 
sformułowania wizji gminy Gogolin. W tym celu, każdy z uczestników z osobna został poproszony o stworzenie 
i zapisanie proponowanej wizji gminy Gogolin, będącej elementem tworzonej Strategii Rozwoju na lata 2014–
2020. W tym celu uczestnicy warsztatów zapisywali jedno zdanie, które ich zdaniem określa cechy rozwoju 
Gminy za 7–10 lat.
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Wypracowano takie propozycje, jak:

 ▪ Gmina Gogolin – miejsce przyjazne dla mieszkańców i inwestorów,
 ▪ Gogolin zaspokaja potrzeby i gwarantuje bezpieczeństwo,
 ▪ Rozwój gospodarczy, który wspomaga a nie utrudnia życie mieszkańcom,
 ▪ Dobre życie mieszkańców,
 ▪ Zrównoważony rozwój wszystkich obszarów życia społecznego, zaspokajający potrzeby mieszkańców nie-

zależnie od wieku, 
 ▪ Gmina Gogolin rozwijającym się ośrodkiem społeczno-gospodarczym regionu,
 ▪ Gogolin – dobry pomysł na długie lata – hasło promocyjne,
 ▪ Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości oraz miejsce stałej pracy,
 ▪ Edukacja wspólnym dobrem i rozwojem innowacyjności wśród dzieci i młodzieży, 
 ▪ Zmodernizowana infrastruktura techniczna i rekreacyjno-sportowa, dbałość o służbę zdrowia i opiekę 

osób starszych i stworzenie dobrego klimatu dla inwestycji zewnętrznych, 
 ▪ Usługi społeczne i rynek pracy spójny z infrastrukturalnym środowiskiem, potencjałem społecznym gminy 

Gogolin,
 ▪ Naturalne zasoby i rozwój ekonomiczny podstawą wysokiej jakości życia mieszkańców gminy Gogolin,
 ▪ Dobry klimat dla rodziny – od poczęcia do później starości. 

Spotkanie zakończyło się na pierwszym ćwiczeniu warsztatowym i omówieniu schematu wspólnej pracy pod-
czas kolejnego dnia.

II SPOTKANIE

Drugie spotkanie konsultacyjne odbyło się 26.03.2014 r (środa) w godz. 10–13. W spotkaniu uczestniczyli kie-
rownicy jednostek gminnych, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gogolinie i urzędnicy, Zarząd Gminy 
Gogolin oraz Radni. Grupę Ergo reprezentowała pani Iwona Mirosz. Spotkanie odbyło się według następującego 
porządku:

1. Identyfikacja celów i kierunków rozwoju w podziale na kluczowe obszary problematyczne,
2. Weryfikacja kluczowych inwestycji w okresie 2014–2020,
3. Omówienie i zaplanowanie dalszych prac nad budową Strategii Gminy Gogolin na lata 2014–2020.

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 

Drugie spotkanie rozpoczęto przeprowadzeniem zadania warsztatowego. Uczestnicy spotkania mieli za zadanie 
wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych do osiągnięcia w poszczególnych obszarach społeczno-gospo-
darczo-infrastrukturalnych. W tym celu zostali oni podzieleni na grupy, które miały za zadnie opracować drzewa 
celów, wychodząc od założenia celu strategicznego, przechodząc stopniowo do celów operacyjnych. Wśród 
uczestników konsultacji społecznych wyodrębniono pięć grup roboczych, które analizowały pod względem ce-
lów jeden wskazany obszar. Wskazane obszary poddane pod dyskusję to:

1. Transport
2. Zdrowie i edukacja
3. Gospodarka
4. Rynek pracy
5. Rozwój społeczno-gospodarczy – praca wspólna

Czas przeznaczony na realizację zadania wynosił 15 min. Po zakończeniu pracy przedstawiciel danej grupy ro-
boczej prezentował wszystkim zebranym wypracowane cele w ramach danego obszaru. Po zaprezentowaniu 
swoich pomysłów pozostali uczestnicy konsultacji społecznych mogli uzupełnić listę celów, zgłaszając swoje po-
mysły na forum. Podjęto również dyskusję i próbę zapisania zadań do realizacji w ramach nakreślonych celów. 
Poniżej przedstawiono rezultaty pracy zespołowej.
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GRUPA 1

Cel strategiczny:  ROZWÓJ TRANSPORTU 
Cele operacyjne i zadania:

1. Budowa obwodnicy Malni, Choruli i Gogolina – Karłubca,
2. Budowa centrum przesiadkowego PKS i PKP na bazie budynku dworca,
3. Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych łączących Gogolin z poszczegól-

nymi sołectwami,
4. Budowa i polepszenie jakości dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych,
5. Sukcesywna budowa dróg i polepszanie jakości dróg dojazdowych do terenów mieszkaniowych,
6. Modernizacja linii kolejowej E-30 wraz z budową wiaduktu w Gogolinie.

GRUPA 2

Cel strategiczny:  MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ I SŁUŻBY ZDROWIA
Cele operacyjne i zadania:

1. Rozbudowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 3,
2. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Gogolinie i zwiększenie dostępności lekarzy specjalistów,
3. Budowa oddziałów wiejskich Ośrodka Zdrowia.

GRUPA 3

Cel strategiczny:  WDROŻENIE INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Cele operacyjne i zadania:

1. Poprawa edukacji i profili kształcenia na terenie gminy Gogolin:
 ▪ Tworzenie miejsc pracy,
 ▪ Gminny Ośrodek Kultury – stworzenie oferty zajęć dla najmłodszych i młodzieży,
 ▪ Zagospodarowanie wolnego czasu – stworzenie oferty rekreacyjnej, możliwość rozwijania pasji.

2. Poprawa infrastruktury społecznej i gospodarczej:
 ▪ Polepszenie jakości usług zdrowotnych,
 ▪ Usługi socjalne – mieszkania serwisowane, opieka nad starszymi,
 ▪ Poprawa infrastruktury – ochrona środowiska, gospodarka odpadami, zabezpieczenia przeciwpowodziowe,
 ▪ Oferty inwestycyjne.

GRUPA 4

Cel strategiczny:  WZMOCNIENIE RYNKU PRACY
Cele operacyjne i zadania:

1. Wsparcie terenów inwestycyjnych poprzez:
 ▪ Dozbrojenie terenów,
 ▪ Promocja potencjału terenu inwestycyjnego,
 ▪ Modernizacja dojazdu.

2. Ulgi dla przedsiębiorców:
 ▪ Ulgi inwestycyjne,
 ▪ Wsparcie dla zatrudnienia.

3. Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w centrum lokalowym.
4. Dostosowanie profili kształcenia do rynku pracy.
5. Współpraca z urzędem pracy i agencjami zatrudnienia.
6. Realizacja projektów i programów zatrudnienia:

 ▪ Projekty unijne, szkoleniowe,
 ▪ Prace interwencyjne.
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GRUPA 5

Cel strategiczny:  ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMINY GOGOLIN
Cel operacyjny I i zadania:
INNOWACYJNA I STRATEGICZNA GOSPODARKA SZANSĄ ROZWOJU DLA GMINY GOGOLIN

1. Pozyskanie nowych inwestorów,
2. Przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu,
3. Wdrażanie na terenie gminy konkurencyjnych i innowacyjnych gałęzi gospodarki,
4. Wykorzystanie dostępnej infrastruktury w celu poszerzenia oferty podmiotom gospodarczym.

Cel operacyjny II i zadania:
ZDROWE, AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO, SILNYM POTENCJAŁEM GMINY

1. Zapewnienie mieszkańcom Gminy bezpieczeństwa publicznego i socjalnego,
2. Zdrowie mieszkańców priorytetem podejmowanych działań,
3. Kompleksowe wsparcie od poczęcia do później starości,
4. Zapewnienie powszechnej edukacji na wszystkich poziomach kształcenia,
5. Rozwój osobisty mieszkańców poprzez upowszechnienie szeroko pojętej kultury. 

Po zakończeniu warsztatów, zostały omówione i zaplanowanie dalsze prace nad budową Strategii Rozwoju 
Gminy Gogolin na lata 2014–2020. Podsumowując:

 ▪ Podjęto decyzję o przedłużeniu czasu zbierania ankiet do badania społecznego w formie elektronicznej 
i papierowej,

 ▪ Określono zakres materiałów do przesłania przez urzędników w celu uzupełniania diagnozy społeczno-
-gospodarczej,

 ▪ Zaplanowano konsultacje społeczne z udziałem radnych i sołtysów na dzień 10.04.2014 r.

III SPOTKANIE

Trzecie spotkanie konsultacyjne odbyło się 10.04.2014 r. (czwartek) o godz. 15.30. W spotkaniu uczestniczyli 
kierownicy jednostek gminnych, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gogolinie, urzędnicy oraz Sekre-
tarz. Ponadto na spotkanie przybyli Radni i Sołtysi Gminy Gogolin. Grupę Ergo – firmę współpracującą z Urzę-
dem Gminy w ramach opracowywanej strategii, reprezentowałay panie: Weronika Burman i Iwona Mirosz. 
Spotkanie odbyło się według następującego porządku:

1. Analiza wyników badań ankietowych – prezentacja raportu,
2. Warsztaty – opracowanie celów w obszarach społeczno-gospodarczych.

BADANIE ANKIETOWE

III spotkanie konsultacyjne rozpoczęto prezentacją multimedialną, obrazującą wyniki badań ankietowych. Ni-
niejsze badanie zostało zrealizowane w lutym, marcu i kwietniu 2014 r. na terenie gminy Gogolin, w ramach 
którego przygotowano 3 rodzaje ankiet:

 ▪ do mieszkańca gminy Gogolin,
 ▪ do przedsiębiorcy działającego na terenie gminy Gogolin,
 ▪ do organizacji pozarządowej z terenu gminy Gogolin.

Kwestionariusze były dystrybuowane wieloma kanałami komunikacyjnymi, w tym poprzez:
 ▪ Urząd Miejski w Gogolinie:

– ankieta przesłana do urzędu mailem na przygotowany dodatkowy adres mailowy: ankiety@gogolin.pl, 
– dostarczenie osobiście lub też pocztą, 
– stoisko w Urzędzie z dostępnymi formularzami ankiety – pracownicy Wydziału Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji oraz przeszkolona stażystka pełnili dyżury przy tym stoisku, zachęcając 
wchodzących do wypełnienia ankiety. Formularze dostępne były w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gogolinie w okresie od 17.02.2014 r. do 2.04.2014 r.
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– oficjalna strona internetowa gminy Gogolin: zamieszczenie ankiety w dniach 17.02.–2.04.2014 r. na 
oficjalnej stronie gminy: www.gogolin.pl w postaci formularza elektronicznego,

– media lokalne i regionalne: 
 ▪  wiadomości Radia Opole oraz jego strona internetowa,
 ▪  wiadomości Radia Plus Opole oraz jego strona internetowa,
 ▪  wiadomości Radia Vanessa Fm oraz jego strona internetowa.

Do ostatecznej analizy statystycznej zakwalifikowano wszystkie przesłane drogą elektroniczną, jak i w wersji 
papierowej ankiety. Łącznie zebrano 333 wypełnionych kwestionariuszy, w tym:

 ▪ 13 ankiet od przedsiębiorstw,
 ▪ 9 od organizacji pozarządowych, 
 ▪ 311 od mieszkańców.

Wyniki badania ankietowego były elementem programu konsultacji społecznych. Raport z badania stanowi 
załącznik do niniejszego sprawozdania.

Po zaprezentowaniu wyników badań ankietowych przeprowadzono ćwiczenie warsztatowe. Uczestnicy spotka-
nia mieli za zadanie wyznaczenie celów do osiągnięcia w poszczególnych obszarach społeczno-gospodarczo-in-
frastrukturalnych. Zadanie było tożsame z ćwiczeniem przeprowadzonym podczas II spotkania konsultacyjnego. 
Jego powtórzenie wynikało z chęci wnikliwego przeprowadzenia konsultacji społecznych, gdyż w trzecim spo-
tkaniu uczestniczyła większa liczba interesariuszy, a mianowicie Sołtysi i Radni, będący bezpośrednimi przedsta-
wicielami Gminy Gogolin. Obszary poddane analizie podczas trzeciego spotkania również uległy rozszerzeniu 
i zmianie. W tym celu uczestnicy zostali podzieleni na grupy, które miały za zadnie opracować drzewa celów. 
Obszary zostały skorelowane z wynikami badań ankietowych, a dokładniej z odpowiedziami na pytanie dotyczą-
ce inwestycji na terenie gminy. Wśród uczestników konsultacji społecznych wyodrębniono pięć grup roboczych, 
które analizowały pod względem celów jeden wskazany obszar. Wskazane obszary poddane pod dyskusję to:

1. Kultura i rekreacja,
2. Współpraca z samorządem,
3. Ochrona środowiska,
4. Bezpieczeństwo i infrastruktura,
5. Edukacja.

Czas przeznaczony na realizację zadania wynosił 15 min. Każda grupa robocza wyznaczała swojego przedstawicie-
la, który prezentował wypracowane cele. Po zaprezentowaniu swoich pomysłów, pozostali uczestnicy spotkania 
mogli uzupełnić listę celów, zgłaszając swoje pomysły na forum. Poniżej przedstawiono rezultaty pracy zespołowej.

GRUPA 1

Cel strategiczny:  ROZWÓJ KULTURY I POSZERZENIE OFERTY REKREACYJNEJ GMINY GOGOLIN
Cele operacyjne i zadania:

1. Stworzenie sieci ścieżek rowerowych łączących Gogolin z poszczególnymi sołectwami i miastem powiato-
wym,

2. Uatrakcyjnienie oferty poprzez modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy:
 ▪ Modernizacja krytej i odkrytej pływalni w Gogolinie,
 ▪ Modernizacja nawierzchni wszystkich boisk sportowych (tartan),
 ▪ Rozbudowa o nowe uprzędzenia siłowe siłowni zewnętrznych np. orbitrek, wioślarze,

3. Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw z dostosowaniem do poszczególnych grup wiekowych 
(park linowy, rampy),

4. Poszerzenie oferty o nowe trasy nordic walking, trasy dla rolkarzy, deskorolkarzy, np. Gogolin – Kamień Śląski,
5. Wykorzystanie potencjału toru samochodowego w Zakrzowie na potrzeby szkolenia motocyklistów, qua-

dów, motorowerzystów,
6. Modernizacja i sukcesywna wymiana nawierzchni obiektów sportowych szkolnych (PSP nr 3, PSP nr 2 itp.),
7. Modernizacja i rozbudowa budynku biblioteki w Gogolinie: 

 ▪ I piętro, osobny dział muzyczny,
 ▪ Sala wystawiennicza, 
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 ▪ Powiększenie czytelni, 
 ▪ Poszerzenie oferty woluminów i zbiorów,

8. Stworzenie młodzieżowego zespołu ludowego, kultywującego tradycje i obrzędy Śląska Opolskiego, 
9. Nowe propozycje i oferty Gminnego Ośrodka Kultury:

 ▪ Kabarety,
 ▪ Operetka,
 ▪ Spektakle teatralne i muzyczne,

10. Stworzenie Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Górażdżach i Malni (miejsce spotkań mieszkańców),
11. Stworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gogolinie (nowe oferty wydawnicze promujące Gminę i nasz 

region),
12. Otwarcie wypożyczalni rowerów w gminie Gogolin.

GRUPA 2

Cel strategiczny:  POLEPSZENIE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM GMINNYM
Cele operacyjne i zadania:

1. Umocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez częste spotkania z osobami fachowymi, 
koordynatorami,

2. Umocnienie współpracy z przedsiębiorcami poprzez utworzenie strony ogłoszeń dla przedsiębiorców, 
3. Lepsza dostępność urzędników poprzez wydłużony czas pracy urzędu dwa dni w tygodniu do godz. 18:00,
4. Stworzenie skrzynki, okna zgłoszeń na stronie internetowej gminy z możliwością umieszczania propozycji 

zadań do realizacji,
5. Organizacja wyjazdów integracyjnych,
6. Spotkania Liderów wszystkich sołectw, grup społecznych w gminie,
7. Organizacja wyjazdów do miast partnerskich,
8. Umocnienie pozycji Lidera poprzez kreowanie jego wizerunku,
9. Lepsza dostępność do prasy i mediów,

10. Spotkania szkoleniowe z policją, strażą.

GRUPA 3

Cel strategiczny:  REALIZACJA ZADAŃ WSPIERAJĄCYCH OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Cele operacyjne i zadania:

1. Wdrożenie optymalnego systemu gospodarowania odpadami, opartego na selektywnej zbiórce odpadów,
2. Objecie mieszkańców systemem gospodarki odpadami z włączeniem wskaźników do osiągnięcia,
3. Utworzenie Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie,
4. Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gminy – ograniczanie zniszczeń terenów zielonych,
5. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej obejmującej cały obszar gminy,
6. Ograniczenie źródeł niskiej emisji,
7. Wprowadzanie energooszczędnych technologii – wymiana punktów świetlnych,
8. Wprowadzenie prawidłowego planowania energetycznego w gminie – poziom zużycia energii,
9. Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej na terenie gminy – utworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych.

GRUPA 4

Cel strategiczny:   WZROST POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW  
I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY GMINNEJ

Cele operacyjne i zadania:

1. Budowa obwodnic Malni i Choruli,
2. Budowa obwodnicy Gogolin – Karłubiec,
3. Budowa ronda Kamień Śląski – Górażdże,
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4. Montaż tablic ostrzegawczych o przekroczeniu prędkości,
5. Budowa ścieżek rowerowych i chodników przy drogach wojewódzkich i powiatowych,
6. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – Obrowiec, Malnia i Chorula,
7. Budowa centrum przesiadkowego Gogolin,
8. Budowa urządzeń głośnomówiących na terenie gminy,
9. Budowa ogrodu botanicznego,

10. Ekrany akustyczne wzdłuż lini PKP,
11. Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań PKP – Gogolin, Górażdże,
12. Przebudowa drogi wojewódzkiej w Obrowcu,
13. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
14. Gazyfikacja gminy,
15. Budowa kanalizacji w miejscowościach: Dąbrówka, Obrowiec i Gogolin-Wygoda,
16. Modernizacja sieci wodociągowej w tym ograniczenie ubytku wody,
17.  Modernizacja oczyszczalni ścieków,
18. Zakup nowoczesnych wozów Ochotniczej Straży Pożarnej,
19. Dozbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie.

GRUPA 5

Cel strategiczny:  UDOSKONALENIE OFERTY EDUKACYJNEJ I INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ
Cele operacyjne i zadania:

1. Polityka prorodzinna:
 ▪ Wsparcie dla rodzin (karta rodziny, becikowe),
 ▪ Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży,
 ▪ Poprawa dostępności do żłobków i przedszkoli,

2. Poprawa oferty edukacyjnej poprzez modernizacje zaplecza oświatowego:
 ▪ Zmodernizowana i wyremontowana baza lokalowa,
 ▪ Budowa zaplecza sportowego i rekreacyjnego (boiska placówek oświatowych, place zabaw),
 ▪ Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesne technologie,
 ▪ Dożywianie dzieci i młodzieży, zdrowe żywienie,

3. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze oraz zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach  
edukacyjnych:
 ▪ Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowana do potrzeb (uczniów, rodziców, rynku pracy),
 ▪ Zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży zgodnie z oczekiwaniami rodziców,
 ▪ Opieka specjalistyczna (psycholog, pedagog, logopeda, socjoterapeutka, terapeuta pedagogiczny,  

pielęgniarka na co dzień),
4. Bezpieczeństwo i higiena nauki:

 ▪ Droga do szkoły (stała osoba do przeprowadzania dzieci przez drogę „Pan STOP”),
 ▪ Programy profilaktyczne i imprezy oraz udział w przedsięwzięciach edukacyjnych,
 ▪ Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

5. Integracja poprzez udział w imprezach i wspólnych wyjazdach,
6. Realizacja projektów edukacyjnych,
7. Współpraca z rodzicami i organizacjami działającymi na terenie gminy:

 ▪ Pedagogizacja rodziców,
 ▪ Aktywne włączenie rodziców w życie szkoły,
 ▪ Szkolenia,
 ▪ Organizacja forum wspólnego wypoczynku,

8. Zapewnienie startu w dorosłe życie (mieszkanie, praca),
9. Umocnienie współpracy i wymiany międzyszkolnej.
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PODSUMOWANIE

Przeprowadzone konsultacje społeczne miały na celu otwarcie dyskusji na temat celów i kierunków rozwoju 
gminy Gogolin, wytyczenie wizji, a także zaproponowanie konkretnych zadań do realizacji w okresie 2014–
2020. Proces ten nie jest zamknięty. W dalszej części prac nad budową Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 
2014–2020 zainteresowane podmioty będą miały możliwość wypowiadania się w niniejszej sprawie, zgłaszania 
uwag, opinii poprzez elektroniczny formularz uwag.
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ZAŁĄCZNIK NR 4.  
RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH 
Gmina Gogolin w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych

1. WSTĘP

Badanie ankietowe zostało zrealizowane na zlecenie Burmistrza Gogolina w ramach opracowywanej Strategii 
Rozwoju Gminy Gogolin. Objęto nim reprezentatywną grupę mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji 
pozarządowych, pochodzących z obszaru gminy. 

Raport powstał w oparciu o dane z niniejszego badania ankietowego przeprowadzonego na terenie gminy Go-
golin w lutym i marcu 2014 r., na potrzeby którego przygotowano 3 rodzaje ankiet: 

 ▪ dla mieszkańców gminy Gogolin,
 ▪ dla przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub działających na obszarze gminy Gogolin,
 ▪ dla organizacji pozarządowych posiadających siedzibę lub działających na obszarze gminy Gogolin. 

W tak sformułowanym kształcie badania ankietowego przyjęto możliwość wypełnienia więcej niż jednej an-
kiety. Dla przykładu, jeśli mieszkaniec jest równocześnie właścicielem firmy oraz członkiem stowarzyszenia, 
to miał możliwość wypełnienia trzech ankiet. Przyjęto, że inna jest percepcja mieszkańca, przedsiębiorcy oraz 
organizacji pozarządowej, gdyż podmioty te mają zupełnie inne problemy, cele, zakres działań, potrzeby, ocze-
kiwania, a także relacje z samorządem terytorialnym. 

Układ przedstawionych wyników stanowi odzwierciedlenie zrealizowanych ankiet. Opracowanie składa się 
z uwag metodologicznych, charakterystyki badanej populacji oraz tabel zawierających wyniki udzielonych od-
powiedzi na pytania zawarte w arkuszach formularzy.

1.1. CEL I METODA BADAŃ

Realizacja niniejszego projektu badawczego stanowi integralną część prac nad Strategią Rozwoju Gminy Gogo-
lin na lata 2014–2020. Zgodnie z założeniem, dokument ten ma nakreślać najważniejsze cele, do których dążyć 
będzie Gmina Gogolin w perspektywie 2014–20201.

Kształt kwestionariuszy użytych do badania ankietowego i problematyka zawarta w poszczególnych formula-
rzach wychodzi naprzeciw problemom istotnym z punktu rozwoju gminy Gogolin.

Celem ankiety skierowanej dla mieszkańca było przede wszystkim zbadanie poziomu jakości życia w gminie Go-
golin. A zatem w szczególności istotne było zebranie informacji o problemach, potrzebach i jakości życia w gminie. 
Było to badanie ukierunkowane na zgromadzenie danych o subiektywnych odczuciach mieszkańców – z założe-
niem, że nie chodzi o poznanie indywidualnych potrzeb, lecz o opinie społeczeństwa gminy Gogolin w ogóle. 
Respondenci odpowiadali także na pytania dotyczące m.in. oceny realizacji zadań i inwestycji na terenie gminy 
w podziale na kategorie takie jak: edukacja, bezpieczeństwo, rekreacja, kultura. Odpowiadający ponadto mogli 
wskazać, który obszar rozwoju powinien stanowić ich zdaniem priorytet działań Gminy w latach 2014–2020.

Ankieta dedykowana przedsiębiorcom była narzędziem badawczym do zobrazowania oceny prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej pozarolniczej/rolniczej oraz możliwości jej rozwoju na obszarze gminy Gogolin.

Kwestionariusz przeznaczony dla organizacji pozarządowych miał na celu przedstawienie problematyki doty-
czącej prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, zebranie informacji o ich 
sytuacji, możliwościach rozwoju, a także o współpracy z administracją publiczną w gminie Gogolin.

Należy przy tym zaznaczyć, że kategorie wyżej wskazanych ankiet nie dotyczyły tylko zadań realizowanych przez 
samorząd terytorialny na poziomie Gminy, ale także poruszały kwestie, za które odpowiedzialność spoczywa 
na poziomie Powiatu czy innych jednostek centralnych realizujących zadania kluczowe dla mieszkańców. Dla 

1 Termin «gmina» rozumiany jest w niniejszym Raporcie jako obszar terytorialny. Nie należy go mylić z organem admini-
stracji publicznej jakim jest Burmistrz oraz Urzędem Gminy, który jest jednostką pomocniczą dla Burmistrza. Z wyjątkiem 
pytania w ankiecie dla mieszkańca, w którym Gmina rozumiana jest jako organ administracji publicznej o przypisanych 
kompetencjach i obowiązkach, pozostałe terminy odnoszą się do gminy w kontekście geograficznym, wspólnoty celów.
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przykładu, zadano pytania o edukację na poziomie zarówno podstawowym, gimnazjalnym jak i ponad gimna-
zjalnym, mimo, że ten ostatni leży w gestii odpowiedzialności Powiatu. Takie podejście związane jest z podsta-
wowym założeniem badania, którego celem było kompleksowe spojrzenie na ogół życia mieszkańców – oby-
wateli w danym regionie zawężonym jego granicami administracyjnymi, a nie ocena stopnia wywiązywania się 
Gminy z przypisanych jej zadań własnych.

Każda osoba wypełniająca ankietę – niezależnie od tego czy był to mieszkaniec, przedstawiciel przedsiębiorstwa, 
czy też organizacji pozarządowej – mogła zaproponować zadanie jego/jej zdaniem priorytetowe do realizacji 
na obszarze objętym badaniem. Było to pytanie otwarte, w którym proszono respondenta o podanie tematu 
zadania wraz z krótkim opisem oraz wskazaniem miejsca jego realizacji. Celem tego pytania była możliwość szer-
szego zaangażowania mieszkańców gminy Gogolin w proces uspołeczniania i wspólnego budowania jej Strategii 
Rozwoju. Pytanie to miało również na celu zweryfikowanie potrzeb oraz oczekiwań respondentów w zakresie 
przyszłości gminy, a także nakreślenie ważnych kierunków rozwojowych z poziomu operacyjnego.

Kwestionariusze do przeprowadzenia badania ankietowego w formie cyfrowej zostały przygotowane zarówno 
jako pliki w formacie *.doc czy *.pdf, jak i w wersji elektronicznego formularza, udostępnionego na portalu 
www.ebadania.pl. Dokumenty w formacie *.doc miały utworzone i włączone makra, celem ułatwienia i zauto-
matyzowania wyboru preferowanej przez respondenta odpowiedzi.

Kwestionariusze były dystrybuowane wieloma kanałami komunikacyjnymi, w tym m.in. poprzez:

 ▪ Urząd Miejski w Gogolinie. Wypełnioną ankietę można było wysłać do urzędu mailem na przygotowany 
dodatkowy adres mailowy: ankiety@gogolin.pl, można było dostarczyć osobiście lub też pocztą trady-
cyjną. Dodatkowo w siedzibie Urzędu Miejskiego przy głównym wejściu zainstalowane zostało specjalne 
stois ko, gdzie dostępne były wszystkie formularze. Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Pro-
mocji oraz przeszkolona stażystka pełnili dyżury przy tym stoisku, zachęcając wchodzących do wypeł-
nienia ankiety. Formularze dostępne były w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 
w okresie od 17.02.2014 r. do 2.04.2014.

 ▪ zamieszczenie w dniach 17.02.– 2.04.2014 r. formularza elektronicznego na oficjalnej stronie gminy: 
www.gogolin.pl; do wyboru były trzy wersje: dla mieszkańca, dla przedsiębiorcy i dla organizacji pozarzą-
dowych;

 ▪ mieszkańcy byli poinformowani o zainicjowaniu budowy Strategii Gminy Gogolin na lata 2014–2020 oraz 
o możliwości wypełnienia i złożenia ankiet poprzez media lokalne i regionalne:
– wiadomości Radia Opole oraz jego stronę internetową (http://www.radio.opole.pl/pl/2014/luty/

gospodarka/gogolin-w-przyszlosci.html); wiadomości Radia Plus Opole oraz jego stronę internetową 
(http://www.plus.opole.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9088%3Astrategia-
rozwoju-gminy-gogolin&catid=165%3Abliej-samorzdu&Itemid=844); 

– wiadomości Radia Vanessa FM oraz jego stronę internetową (http://www.vanessa.com.pl/index.
php?option=com_content&task=view&id=14059&Itemid=106).

Do ostatecznej analizy statystycznej zakwalifikowano wszystkie przesłane drogą elektroniczną, jak i w wersji 
papierowej ankiety. W wyniku realizacji badania uzyskano łącznie 333 ankiety, z czego zostało przesłanych: 
13 ankiet dla przedsiębiorstw, 9 dla organizacji pozarządowych, 311 dla mieszkańców. Dane z kwestionariuszy 
zostały poddane analizie statystycznej i merytorycznej. Przy realizacji ankiet zachowano anonimowość osób 
ankietowanych. 

Przygotowane ankiety dla mieszkańca, przedsiębiorstwa i dla organizacji pozarządowej przeznaczone były do 
samodzielnego wypełnienia. Struktura kwestionariuszy uwzględniała zarówno pytania zamknięte jak i otwar-
te, przy czym zdecydowanie przeważał typ pytania zamkniętego. W wybranych pytaniach o charakterze za-
mkniętym uwzględniono odpowiedź „inne”, z możliwością wyszczególnienia odpowiedzi, która nie znalazła 
się w zaproponowanym przez autorów badania katalogu. Ponadto w ankietach pojawiły się pytania ze skalą 
odpowiedzi od 1 do 5 (gdzie „1” oznaczało bardzo źle, a „5” – bardzo dobrze).

Sposób pozyskiwania respondentów warunkował strukturę próby badawczej. Wyłożenie ankiet w Urzędzie, 
mailing, call center, bezpośrednie dostarczenie wersji papierowych ankiet czy też zamieszczenie ich w interne-
cie spowodowało, że wypełniały je w głównej mierze osoby zainteresowane gminą Gogolin, aktywne i dobrze 
zorientowane w sprawach swojego regionu.
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W niżej przedstawionej analizie wypełnionych ankiet w części pytań odpowiedzi mogą nie sumować się do 
100%. Spowodowane jest to występowaniem pytań, w których respondenci mogli nie udzielić odpowiedzi. 
W przedstawionych tabelach są również takie, w których wynik może przekroczyć wartość 100%, co wiąże się 
z możliwością udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie. 

Niniejsze opracowanie stanowi raport z przeprowadzonych badań. Przy jego opracowaniu kierowano się zasa-
dą precyzyjnego przedstawienia wyników i unikania ich krzyżowej, głębszej interpretacji statystycznej. Dzięki 
temu potencjalnie zainteresowany tą problematyką czytelnik będzie miał możliwość dokonania samodzielnej 
analizy w oparciu o przedstawione dane ilościowe i jakościowe.
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2. GMINA GOGOLIN W PERCEPCJI MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I ORGANIZACJI  
POZARZĄDOWYCH

2.1. ANALIZA NA PODSTAWIE ANKIET DLA MIESZKAŃCÓW

Ankieta dla mieszkańca zawierała 8 pytań oraz metryczkę. Autorzy ankiety sformułowali 6 pytań zamkniętych 
oraz 2 pytania otwarte. 

Zakres badania ankietowego obejmował następujące obszary tematyczne:
1. Ocena potrzeby posiadania Strategii Rozwoju.
2. Ogólna ocena życia w gminie.
3. Ocena sytuacji w gminie.
4. Ocena poczucia przynależności do Gminy.
5. Ocena realizacji zadań i inwestycji na terenie gminy.
6. Propozycja 3 obszarów rozwoju, które powinny stanowić priorytet działań na terenie gminy w latach 2014–2020.
7. Propozycja zadania do realizacji na terenie gminy w okresie 2014–2020 z punktu widzenia respondenta.
8. Plany zmiany miejsca zamieszkania w okresie najbliższych 5–7 lat.
9. Metryczka – informacje o respondentach.

METRYCZKA – INFORMACJE O RESPONDENTACH

Istotne jest, aby scharakteryzować grupę docelową, która wzięła udział w badaniu ankietowym skierowanym 
do mieszkańców. W tej części ankiety należało odpowiedzieć na pytania o to, jaka jest struktura płci, wieku, 
wykształcenia oraz zatrudnienia respondentów.

Tabela 1. Struktura płci respondentów

PŁEĆ RESPONDENTÓW LICZBA WYPEŁNIONYCH ANKIET

Kobieta 198

Mężczyzna 111

Brak danych 2

Razem 311

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Większość respondentów, która wzięła udział w badaniu, stanowiły kobiety, jednak ich przewaga jest nieznacz-
na, gdyż udział kobiet w badaniu wyniósł 64%, a mężczyzn 36%. Oznacza to, iż zaangażowanie mieszkańców 
w życie publiczne gminy Gogolin rozkłada się mniej więcej równomiernie z punktu widzenia struktury płci. 

Tabela 2. Struktura wiekowa respondentów

WIEK LICZBA WYPEŁNIONYCH ANKIET

15–20 37

21–30 68

31–40 59

41–50 66

51–60 51

Powyżej 60 26

Brak danych 4

Razem 311

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wśród zrealizowanych ankiet najwięcej należało do osób w wieku między 21 a 30 rokiem życia, co stanowi 22% 
wszystkich respondentów badania. Liczna grupa to także ankietowani pomiędzy 41 a 50 rokiem życia (21% 
wszystkich wypełnionych ankiet), grupa wiekowa pomiędzy 31 a 40 rokiem życia (19%) oraz w wieku 51–60 lat 
(16%). Odsetek procentowy dwóch skrajnych grup wiekowych, tj.: między 15 a 20 rokiem życia oraz powyżej 
60 lat, jest najmniejszy i wynosi odpowiednio 12 i 8%. Jest to ważna informacja z perspektywy aktywizowania 
osób najmłodszych oraz najstarszych do zaangażowania w życie społeczne gminy. Należałoby się zastanowić 
przy okazji tej informacji m.in. nad poszukaniem innych kanałów informacyjnych dla tych grup wiekowych, 
a także nad diagnozą problemów w zakresie kapitału społecznego gminy. Tym bardziej, że sytuację w tym 
zakresie w gminie Gogolin odzwierciedla badanie realizowane w skali ogólnopolskiej przez Instytut Spraw Pu-
blicznych dotyczące społeczeństwa obywatelskiego oraz kapitału społecznego w Polsce, które wskazuje, że 
udział osób w wieku 15–20 oraz powyżej 60 roku w miejscowościach poza aglomeracjami miejski ma tendencje 
do utrzymywania się na stosunkowo niskim poziomie2.

Wykres 1. Struktura wykształcenia respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Najwięcej wśród osób ankietowanych deklarowało posiadanie wykształcenia wyższego (40%). Ta grupa osób 
dominuje w strukturze wykształcenia. Reprezentatywna była także grupa osób z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym (23%) oraz średnim (16%). Niewielki jest udział w badaniu mieszkańców z wykształceniem: gim-
nazjalnym (10%), podstawowym (6%) oraz policealnym (5%). 

Wykres 2. Struktura zatrudnienia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

2 Zob. szerzej: Partycypacja publiczna w praktyce, red. Anna Olech, Warszawa 2013; Przepis na uczestnictwo. Diagnoza 
partycypacji publicznej w Polsce, red. Anna Olech, Warszawa 2013. Raporty dostępne są: http://www.isp.org.pl/publi-
kacje,25.html
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Najwięcej osób ankietowanych deklarowało zatrudnienie w przedsiębiorstwach prywatnych (35%). Reprezen-
tatywna była także grupa osób zatrudnionych w sferze budżetowej (28%), a także uczniów/studentów (16%). 
Natomiast niewielki jest udział w badaniu emerytów/rencistów (9%), bezrobotnych (7%) oraz osób prowadzą-
cych własną działalność gospodarczą (2%) i osób prowadzących własne gospodarstwo rolne (1%). 

OCENA POTRZEBY POSIADANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY GOGOLIN

Autorzy badania uznali za zasadne zapytanie respondentów o opinię, czy uważają oni za konieczne budowanie 
Strategii Rozwoju Gminy Gogolin. Ważny jest aspekt akceptacji procesu tworzenia Strategii Rozwoju, stąd istot-
nym jest zbadanie na samym wstępie, jakie jest podejście do tego tematu samego społeczeństwa, a także – czy 
występuje wśród niego i jaka jest ewentualna skala niezadowolenia. 

Wykres 3. Ocena potrzeby posiadania Strategii Rozwoju

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Zdecydowana większość, bo aż 83% respondentów uznała proces budowania Strategii Rozwoju Gminy Gogolin 
za zasadny, w tym 28% ankietowanych uważa, że taka Strategia jest zdecydowanie potrzebna, 36% uważa, 
że jest potrzebna, a 19%, że jest raczej potrzebna. Zaledwie 5% ankietowanych raczej nie widzi potrzeby po-
siadania takiego dokumentu planistycznego, 2% w ogóle nie dostrzega takiej potrzeby, a 10% respondentów 
stwierdziło, że „trudno powiedzieć”. Taka struktura odpowiedzi oznacza, że mieszkańcy gminy Gogolin widzą 
potrzebę planowania strategicznego przez Urząd Miejski w oparciu o dokument Strategii Rozwoju.

OGÓLNA OCENA ŻYCIA W GMINIE GOGOLIN

Wykres 4. Ogólna ocena życia w gminie Gogolin

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 3 Ocena potrzeby posiadania Strategii Rozwoju 
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Celem pytania była próba zaprezentowania ogólnego poziomu jakości życia w gminie Gogolin. Jest to ważna 
informacja w szczególności przy diagnozowaniu problemów, celów oraz kierunków rozwoju gminy, które mają 
za zadanie podwyższenie poziomu jakości życia mieszkańców w gminie Gogolin.

Należy zwrócić uwagę na odpowiedź respondentów w pytaniu o ogólną ocenę poziomu życia w gminie Gogo-
lin. Większość osób, bo aż 86% zadeklarowało, że jakość ich życia jest zadowalająca, w tym: 20% oceniło ją bar-
dzo dobrze, 42% dobrze, a 24% raczej dobrze. Negatywnie jakość życia w gminie Gogolin oceniło w sumie 5% 
respondentów, w tym 3% oceniło ją raczej źle, a 2% bardzo źle. Natomiast 9% osób biorących udział w badaniu 
wskazało na trudność w zweryfikowaniu ich jakości życia w gminie. 

Warto podkreślić, że większość osób jest zadowolona ze standardów życia na terenie gminy Gogolin, jednakże 
nie należy zaprzestać wyznaczania kolejnych, ambitnych planów rozwoju gminy, które zapewnią jej silne prze-
wagi konkurencyjne na tle regionu.

OCENA SYTUACJI W GMINIE GOGOLIN

Wykres 5. Ocena sytuacji w gminie Gogolin

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Zdecydowana większość badanych twierdzi, że sytuacja w gminie Gogolin jest dobra i stabilna (45%), a nawet 
bardzo dobra, wyróżniająca się na tle innych regionów (38%). Proporcjonalnie niewielka jest liczba ankietowa-
nych, którzy postrzegają sytuację w gminie obojętnie (4%) lub negatywnie (w sumie 13% wskazań). Oznacza to, 
iż zdecydowanie większy odsetek mieszkańców gminy Gogolin pozytywnie ocenia sytuację gminy. Nie należy 
jednak ignorować głosów tej części społeczeństwa, która nie dostrzega jej rozwoju, lub wręcz jednoznacznie 
stwierdza, że sytuacja w gminie jest zła i niekorzystnie oddziałuje na mieszkańców. 
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OCENA POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI DO GMINY GOGOLIN

Problematyka poruszona w pytaniu opiera się na dwóch zagadnieniach. Pierwsze to opinia o współpracy, rela-
cjach Gminy z mieszkańcami. Drugie to poczucie przynależności do gminy. Intencją tak sformułowanego pytania 
było badanie krzyżowe, z jednej strony opinii o współpracy, komunikacji Gminy z mieszkańcami, a z drugiej poczu-
cia przynależności do wspólnoty, do Gminy. Należy to pytanie potraktować jako otwierające dyskusję, a nie jako 
podsumowanie dotyczące interakcji pomiędzy mieszkańcem, a samorządem terytorialnym, władzą w gminie.

Wykres 6. Ocena poczucia przynależności do gminy Gogolin

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Zdecydowanie najwięcej respondentów zakreśliło odpowiedź: Czasami wspieram działania podejmowane 
przez Gminę; czuję, że należę do wspólnoty (41%). Druga duża grupa ankietowanych (22%) odpowiedziała, 
że ich poczucie przynależności do gminy jest bardzo silne. Z kolei trzecia co do wielkości grupa respondentów 
(21%) wskazała wręcz odwrotnie, że wyczuwa słabą więź z gminą. Bez względu jednak na stosunkowy spory od-
setek wskazań w przypadku trzeciej co do wielkości grupy respondentów w tym pytaniu, należy stwierdzić, że 
63% ankietowanych wyczuwa jakąkolwiek przynależność do gminy Gogolin, z naciskiem na pozytywny aspekt 
tego uczucia. Niemniej jednak, należy wziąć pod uwagę również i taki fakt, iż wśród odpowiedzi, 7% respon-
dentów nie czuje w ogóle przynależności do Gminy, a 8% z nich stwierdziło, iż „nie ma zdania” w tym zakresie.

OCENA REALIZACJI ZADAŃ I INWESTYCJI NA TERENIE GMINY GOGOLIN

Wykres 7. Ocena realizacji zadań i inwestycji na terenie gminy Gogolin

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres radarowy przedstawia linie, które odzwierciedlają skalę oceny od 1 do 5 (1 – bardzo źle, 5 – bardzo do-
brze) poszczególnych kategorii. Obszary zadań, które były oceniane w tym pytaniu, to: 

1. Ochrona środowiska, ekologia,
2. Edukacja przedszkolna,
3. Edukacja – dostęp,
4. Edukacja – jakość,
5. Transport,
6. Kultura,
7. Bezpieczeństwo,
8. Osoby starsze (pomoc społeczna),
9. Opieka zdrowotna,

10. Mieszkanie,
11. Rekreacja,
12. Rynek pracy,
13. Inwestycje w gminie.

Liczby 0, 20, 40… aż do 120 oznaczają liczbę ocen wyrażonych przez mieszkańców w danej kategorii. 
Ogólna ocena wszystkich kategorii zadań realizowanych na terenie gminy Gogolin jest oceniana pozytywnie. 
Średnia ocen mieści się w większości przypadków w przedziale od 2,8 do 4,2. Najsłabiej zostały ocenione dwie 
analizowane kategorie: transport (średnia: 2,32) oraz rynek pracy (średnia: 2,3). Najlepiej postrzegane przez 
mieszkańców gminy Gogolin są zadania realizowane w obszarze: ochrony środowiska, dostępu do edukacji oraz 
jakości edukacji oraz edukacji przedszkolnej. 
Wytyczając kierunki działania na okres 2014–2020, należy wziąć pod uwagę wskazania mieszkańców, które 
mówią, że silną stroną gminy Gogolin jest kultura, opieka zdrowotna oraz zadania realizowane na rzecz osób 
starszych. Z kolei słabą stroną jest rynek pracy i transport.

PRIORYTETOWE OBSZARY ROZWOJU NA TERENIE GMINY GOGOLIN

Kolejne pytanie bezpośrednio wynika z poprzedniego, tj. oceny zadań oraz inwestycji na terenie gminy. Respon-
denci mieli tutaj za zadanie przedstawić, które obszary są według nich priorytetowymi w okresie 2014–2020.

Tabela 3. Propozycja 3 obszarów rozwoju, które powinny stanowić priorytet działań na terenie gminy Gogolin 
w latach 2014–2020

LP. NAZWA OBSZARU ROZWOJU LICZBA WSKAZAŃ W ANKIETACH

1. OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA 70

2. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 10

3. DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ DO EDUKACJI SZKOLNEJ 89

4. TRANSPORT 55

5. KULTURA 28

6. BEZPIECZEŃSTWO 24

7. OSOBY STARSZE 4

8. OPIEKA ZDROWOTNA 47

9. MIESZKANIE 25

10. REKREACJA 23

11. RYNEK PRACY 113

12. INWESTYCJE W GMINIE 55

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wyróżnione zostały obszary, które według mieszkańców stanowią priorytet do rozwoju w okresie 2014–2020. 
Najwięcej wskazań w zakresie konieczności skoncentrowania się na szukaniu rozwiązań otrzymały takie obsza-
ry jak: rynek pracy, edukacja, oraz ochrona środowiska w gminie. 

PLANY RELOKACYJNE MIESZKAŃCÓW GMINY GOGOLIN

Badani odpowiadali na pytania dotyczące planów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania poza obszar 
gminy. Jest to istotne pytanie w kontekście odczuć, opinii społeczeństwa o ogólnym poziomie życia, warunków, 
możliwości rozwoju na terenie gminy.

Wykres 8. Plany zmiany miejsca zamieszkania w okresie najbliższych 5–7 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Większość ankietowanych (47% udzielonych odpowiedzi) zdecydowanie nie zamierza zmienić swojego miejsca 
zamieszkania poza obszar gminy, ponadto 28% respondentów raczej nie zamierza tego robić. Warto jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że 10% osób biorących udział w badaniu rozważa możliwość przeprowadzki, a kolej-
ne 8% zdecydowanie lub raczej chce to uczynić. Taki rozkład odpowiedzi oznacza, że zdecydowana większość 
respondentów uważa, iż ich życie w gminie jest na takim poziomie, że nie zamierzają oni zmienić miejsca za-
mieszkania poza jej obszar. Przy wytyczaniu kolejnych kierunków rozwoju gminy Gogolin należy jednak zwrócić 
uwagę na głosy tej części społeczeństwa, która na chwilę obecną nie widzisz szans dalszego prosperowania 
w jej granicach i rozważa, albo w ogóle podjęła już decyzję o zmianie miejsca zamieszkania. Tym bardziej, że 
7% respondentów nie zastanawiała się jeszcze nad taką ewentualnością.
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2.2. ANALIZA NA PODSTAWIE ANKIET DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Kolejną grupą docelową badania ankietowego byli przedstawiciele przedsiębiorstw. Ankietyzacji poddano nie 
tylko firmy, które mają swoje siedziby na terenie gminy Gogolin, ale także te, które prowadzą w jej granicach 
działalność. Ważne było wydzielenie tematu Rynek pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, gdyż już na 
etapie diagnozy społeczno-gospodarczej ten obszar pojawił się jako problematyczny. Ponadto przedstawiciele 
przedsiębiorstw mają inną perspektywę oceny gminy niż pozostałe grupy interesariuszy.

Zakres badania ankietowego obejmował następujące obszary tematyczne:

1. Dane o firmie: branża, rok rozpoczęcia działalności, wielkość zatrudnienia, siedziba firmy, miejsce wykony-
wania działalności.

2. Ocena rozwoju prowadzonej działalności.
3. Ocena bieżącej sytuacji finansowej.
4. Korzystanie z zewnętrznych form wsparcia finansowego.
5. Warunki prowadzenia działalności.
6. Wsparcie lokalnej działalności.
7. Propozycja zadania do realizacji na terenie gminy w okresie 2014–2020 z punktu widzenia respondenta.
8. Podejście przedstawicieli samorządu terytorialnego do przedsiębiorstwa.

DANE O FIRMIE

Na początku należy scharakteryzować grupę przedstawicieli przedsiębiorstw, która wzięła udział w badaniu an-
kietowym.

Wykres 9. Rodzaje branż

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Zdecydowana większość przedstawicieli przedsiębiorstw, która wzięła udział w badaniu ankietowym reprezen-
tuje branże usługowe (75% ankietowanych). Wśród kolejnych wskazań znalazły się: handel (9%), przemysł (8%) 
oraz inne (8%), w tym praca w branży związanej z górnictwem i budownictwem.

Tabela 4. Rok rozpoczęcia działalności 

ROK ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI % WYPEŁNIONYCH ANKIET

Do 1989 r. 0

1990–2004 3

2005–2013 50

2014 16

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Większość firm (50%), która wzięła udział w badaniu ankietowym, powstała lub też prowadzi działalność na 
terenie gminy w okresie między rokiem 2005 a 2013. Z kolei 33% ankietowanych reprezentuje firmy powstałe 
w okresie lat 1990–2004, a 16% zostało założonych w 2014 roku.

 
 

 
Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Strzegomska 3b/3c lok.91, 53-611 Wrocław

Centrala: tel. 71 723 40 10
biuro@grupaergo.pl www.grupaergo.pl
NIP 897-174-13-12 Regon: 020745500

KRS 0000305652 Kapitał zakładowy: 310.000,00 zł

 

Wykres 9 Rodzaje branż 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

 

USŁUGI
69%

HANDEL
9%

PRZEMYSŁ
8%

INNA
8%

działalność 
jedoosobowa

56%

2-9
31%

10-49 
13%



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GOGOLIN NA LATA 2014–2020 107

Wykres 10. Struktura wielkości zatrudnienia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Spośród wszystkich przedstawicieli firm, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, 56% prowadzi jednooso-
bową działalność gospodarczą, 31% pracuje w mikroprzedsiębiorstwach (do 9 pracowników), a 13% w firmach 
małych (do 49 pracowników).

Wykres 11. Pierwsza siedziba firmy/pierwsze miejsce wykonywania działalności

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Z danych wynika, że większość respondentów badania (67%) reprezentuje firmy, które działają lub posiadają 
siedzibę od początku na terenie gminy Gogolin. Należałoby w dalszym procesie uspołeczniania zastanowić się 
zatem nad zagadnieniem, co przyciąga firmy, a co z kolei je zniechęca do działania na terenie gminy. A tym 
samym – co jest jej słabą, a co mocną stroną w pozyskiwaniu firm, w konkurowaniu z gminami ościennymi 
o nowe miejsca pracy, nowych przedsiębiorców.
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OCENA ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Pytanie dotyczyło zarówno możliwości rozwoju samej działalności gospodarczej na terenie gminy, jak i elemen-
tu współpracy, relacji przedsiębiorca – samorząd terytorialny. 

Wykres 12. Jak ocenia Pan/Pani możliwość rozwoju prowadzonej działalności rolniczej/pozarolniczej na obszarze 
gminy?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Najwięcej respondentów (40%) uznało, że ma przeciętne możliwości rozwoju na terenie gminy. Z kolei 27% 
respondentów oceniło te warunki jako bardzo dobre, a 7% jako dobre. Zatem ogólna ocena możliwość roz-
woju prowadzonej działalności rolniczej/pozarolniczej na obszarze gminy Gogolin jest pozytywna jeśli chodzi 
o dostrzeganie silnych stron działalności gospodarczej, jak i wzajemnego pola oddziaływania w relacjach fir-
ma – samorząd terytorialny. Nie należy jednak traktować tego pytania jako podsumowania analizy, a wstęp do 
dialogu przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu – tym bardziej, że 20% 
respondentów w niniejszym pytaniu udzieliło odpowiedzi, iż nie widzi szans na dalszy rozwój na terenie gminy 
prowadzonej przez siebie działalności, a 7% ankietowanych wskazało na znikome szanse na to.

OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI FINANSOWEJ

Wykres 13. Jak oceniają Państwo bieżącą sytuację finansową gospodarstwa/firmy?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Ocena sytuacji finansowej firm funkcjonujących w granicach gminy Gogolin jest ogólnie pozytywna. Nie ma 
firm, które deklarują, że ich finanse są na bardzo złym poziomie, są jednak takie, których sytuacja jest zła (7% 
wskazań). Najwięcej osób uznaje natomiast, że ten obraz finansów jest dobry lub przeciętny (po 40% wskazań), 
a nawet bardzo dobry (13% wskazań).
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KORZYSTANIE Z ZEWNĘTRZNYCH FORM WSPARCIA FINANSOWEGO

Tabela 5. Czy korzystali Państwo w ramach prowadzonej działalności rolniczej/pozarolniczej z zewnętrznych  
źródeł finansowania?

KATEGORIA TAK NIE

Instrumenty finansowe o charakterze komercyjnym (pożyczki, kredyty, inne) 6 1

Finansowanie ze środków europejskich (np. POKL, PO IG, pożyczki Jeremie) 2 3

Dotacje z budżetu Skarbu Państwa (np. Funduszu Pracy, PFRON, inne) 2 4

Inne – jakie, wymień – 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Najwięcej respondentów deklaruje, że korzystało z instrumentów finansowych o charakterze komercyjnym 
(pożyczki, kredyty). Z kolei stosunkowo niewielu przedsiębiorców deklaruje, że otrzymało finansowanie ze 
środków europejskich bądź budżetu Skarbu Państwa. Na dalszym etapie uspołeczniania Strategii Rozwoju na-
leżałoby poruszyć kwestie dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych. 

WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

Wykres 14. Jak ocenia Pan/Pani warunki prowadzenia działalności rolniczej/pozarolniczej na terenie gminy Gogolin

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Respondenci oceniają pozytywnie przede wszystkim poziom infrastruktury technicznej, dostosowanej do po-
trzeb przedsiębiorstw. Przeciętnie są ocenione pozostałe kategorie, takie jak: możliwość pozyskania pracow-
ników z odpowiednimi kwalifikacjami czy też dostępność do gruntów i nieruchomości na działalność rolniczą/
pozarolniczą. 
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WSPARCIE LOKALNEJ DZIAŁALNOŚCI

Tabela 6. Które z niżej przedstawionych propozycji wsparcia lokalnej działalności są realizowane na terenie gminy?

KATEGORIA TAK NIE

Tworzenie stref ekonomicznych 12 1

Zrzeszanieprzedsiębiorców, rolników, rzemieślników 5 9

Wsparcie finansowe przedsiębiorców, rolników, rzemieślników 6 8

Poziom infrastruktury technicznej 12 2

Poziom infrastruktury logistycznej 10 3

Pomoc formalna przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej 10 4

Promocja przedsiębiorców, rolników, rzemieślników 5 8

Pomoc w znalezieniu lub wyszkoleniu kadry 4 10

Wsparcie w zatrudnianiu pracowników, doposażeniu stanowisk pracy 3 11

Pomoc w znalezieniu odpowiednich nieruchomości 6 7

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

W tych odpowiedziach respondentów potwierdza się, że przedsiębiorcy są zadowoleni z poziomu infrastruktu-
ry technicznej oraz logistycznej na terenie gminy Gogolin. Ponadto ankietowani deklarują, że na terenie gminy 
funkcjonuje pomoc formalna przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedstawiciele firm 
uważają, że nie ma realizowanego wsparcia w zakresie znalezienia lub wyszkolenia kadry, zatrudniania pracow-
ników, doposażenia stanowisk pracy. Badani pozytywnie oceniają tworzenie stref ekonomicznych.

PODEJŚCIE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO PRZEDSIĘBIORSTWA

Wykres 15. Jak oceniają Państwo podejście przedstawicieli samorządu terytorialnego do osób prowadzących  
działalność rolniczą/pozarolniczą?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Najwięcej respondentów uznało, że podejście, relacje przedstawicieli samorządu terytorialnego w stosunku do 
osób prowadzących działalność gospodarczą jest neutralne (46% wskazań). Natomiast 27% badanych twierdzi, 
że jest ono bardzo dobre, pomocne, życzliwe, a 7% uważa, że jest ono dobre, na właściwym poziomie. Należy 
zwrócić jednak uwagę na fakt, iż 5% ankietowanych uważa podejście to za niesprzyjające, a w 15% przypadków 
nawet za zniechęcające do prowadzenia działalności gospodarczej.
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2.3. ANALIZA NA PODSTAWIE ANKIET DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ostatnia grupa docelowa, która poddana została badaniu ankietowemu, to przedstawiciele organizacji po-
zarządowych. Środowiska organizacji pozarządowych są ważnym źródłem informacji o funkcjonowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego, zrzeszania mieszkańców, poziomu rozwoju kapitału społecznego w gminie.

Zakres badania ankietowego obejmował następujące obszary tematyczne:

1. Obszar działalności organizacji pozarządowej.
2. Ocena kondycji organizacji pozarządowej.
3. Mocne strony organizacji pozarządowej.
4. Słabe strony organizacji pozarządowej.
5. Rozwój region, a fundusze pozyskiwane przez organizacje pozarządowe.
6. Współpraca z samorządem terytorialnym.
7. Formy współpracy organizacji pozarządowej z samorządem terytorialnym.
8. Rada działalności organizacji pozarządowej.
9. Potrzeby organizacji pozarządowych.

10. Propozycja zadania do realizacji na terenie gminy Gogolin w okresie 2014–2020 z punktu widzenia  
respondenta.

Na początku należy określić, do jakich organizacji pozarządowych należą respondenci niniejszego badania an-
kietowego oraz jaki jest ogólny obraz środowiska NGO w gminie Gogolin. A zatem w tej części ankiet należało 
odpowiedzieć na pytania dotyczące obszaru działań (tutaj można było wskazać więcej niż jeden), kondycji 
trzeciego sektora, jego słabych i mocnych stron.

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Tabela 7. Proszę zaznaczyć właściwy obszar działalności Państwa organizacji pozarządowej.

KATEGORIA LICZBA WSKAZAŃ

Pomoc społeczna 2

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 2

Edukacja i wychowanie 4

Ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego 1

Ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich 1

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 4

Ochrona i promocja zdrowia 3

Profilaktyka uzależnień 2

Wspomaganie i/lub zrzeszanie organizacji 0

Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości 0

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 3

Inne 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Wskazywane działania, realizowane przez środowisko pozarządowe z gminy Gogolin, to przede wszystkim: kul-
tura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz edukacja i wychowanie, a także ochrona i promocja zdrowia 
oraz wspomaganie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnych.
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OCENA KONDYCJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Wykres 16. Jak ocenia Pan/Pani kondycję swojej organizacji pozarządowej?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Przedstawiciele organizacji pozarządowych deklarują w 45%, że ich kondycja jest dobra, a w 33% przypadków 
nawet bardzo dobra. Należy zwrócić uwagę także na to, iż po 11% badanych uważa, że stan ich organizacji jest 
bardzo zły lub przeciętny. Niemniej jednak wizerunek środowiska organizacji pozarządowych w ogóle, jego 
sytuacja, warunki działalności jest generalnie pozytywny. 

MOCNE STRONY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Tabela 8. Jakie są mocne strony Państwa organizacji pozarządowej?

KATEGORIA LICZBA WSKAZAŃ W ANKIETACH

Wysokie przychody 0

Duża liczba członków/pracowników 0

Rozpoznawalność organizacji w otoczeniu 4

Owocna współpraca ze społecznością lokalną 7

Wysokie kwalifikacje pracowników 3

Zaangażowanie członków/pracowników 5

Realizacja ciekawych projektów 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Jako mocne strony przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Gogolin wskazali przede wszyst-
kim: owocną współpracę ze społecznością lokalną, zaangażowanie członków/pracowników, a także realizację 
ciekawych projektów, rozpoznawalność organizacji w otoczeniu czy wysokie kwalifikacje pracowników. Głów-
nymi zaletami środowiska NGO jest zatem społeczność lokalna, jej kapitał społeczny, chęć do angażowania się 
w sprawy społeczne czy kulturalne.
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SŁABE STRONY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Tabela 9. Jakie są słabe strony Państwa organizacji pozarządowej?

KATEGORIA LICZBA WSKAZAŃ W ANKIETACH

Niskie przychody 6

Mała liczba członków/pracowników 5

Niska rozpoznawalność organizacji w otoczeniu 0

Słaba współpraca ze społecznością lokalną 0

Niskie kwalifikacje pracowników 0

Niskie zaangażowanie członków/pracowników 1

Brak realizacji ciekawych projektów 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Ankietowani wskazali, że głównymi słabymi stronami organizacji pozarządowych funkcjonujących w granicach 
gminy Gogolin są przede wszystkim: niskie przychody, a także mała liczba członków/pracowników. 

ROZWÓJ REGION, A FUNDUSZE POZYSKIWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykres 17. Czy widzą Państwo szansę na rozwój regionu dzięki funduszom pozyskiwanym przez organizacje  
pozarządowe?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Respondenci w zdecydowanej większości (90% wskazań) zadeklarowali, że fundusze pozyskiwane przez orga-
nizacje pozarządowe są szansą na rozwój regionu. Jest to istotne w kontekście także silnych i słabych stron or-
ganizacji pozarządowych. Ocena, że fundusze mają ważny wpływ na rozwój regionu, świadczy o tym, iż należy 
ten proces wspierać w ramach współpracy samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Środki 
te nie są postrzegane jako pozyskiwane na własne cele organizacji, ale dla dobra ogółu społeczności lokalnej, 
która będzie korzystała z produktów realizowanych działań.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM
Pytanie dotyczyło postrzegania samorządu terytorialnego jako partnera w realizowanych działaniach, w któ-
rym respondenci jednoznacznie wskazali na chęć współpracy z samorządem, nawiązanie lub też kontynuowa-
nie współpracy. Zdecydowana większość ankietowanych (91%) deklaruje, że ma zamiar lub współpracuje z sa-
morządem terytorialnym. Warto by w takim razie przemyśleć, w jaki sposób do tej pory była prowadzona 
współpraca jednostek samorządu gminnego ze środowiskiem NGO i na odwrót, a także jak poprawić te relacje, 
jak rozwinąć działania partnerskie.
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Wykres 18. Czy Państwa organizacja pozarządowa dąży do współpracy z samorządem terytorialnym?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

FORMY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM

Tabela 10. Zaznacz formy współpracy dotyczące Państwa organizacji pozarządowej z samorządem terytorialnym, 
które są stosowane w gminie. 

KATEGORIA LICZBA WSKAZAŃ

Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych 5

Tworzenie wspólnych zespołów – doradczych, opiniujących, inicjatywnych 4

Doradztwo i udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej w przygotowywaniu  
projektów i pisaniu wniosków 5

Wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób  
fizycznych organizacjom pożytku publicznego 4

Prowadzenie i udostępnianie bazy danych o organizacjach pozarządowych 3

Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Przedstawiciele organizacji pozarządowych najczęściej wskazywali, że w gminie Gogolin prowadzone są: do-
radztwo w zakresie przygotowywania projektów i pisania wniosków o dofinansowanie oraz konsultowanie pro-
jektów aktów prawnych. Jest to istotna informacja ze względu na wskazane słabe strony przez respondentów, 
tj. przede wszystkim niskie dochody organizacji, a co za tym idzie trudności związane z realizacją ciekawych, 
potrzebnych projektów na terenie gminy. Respondenci wskazali także na popularyzację działalności organizacji 
pozarządowych przez samorząd, a co za tym idzie możliwość szerszego dotarcia do społeczności lokalnych, 
a także potencjalnych partnerów, wolontariuszy, członków. 
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RADA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Wykres 19. Czy w Państwa gminie działa Rada Działalności Pożytku Publicznego?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Zdecydowana większość respondentów (78%) odpowiedziała, iż na terenie gminy Gogolin nie działa rada po-
żytku publicznego. Odpowiedź taka może wskazywać na faktyczny brak tego typu działalności.

POTRZEBY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Tabela 11. Jakie są zgłaszane potrzeby organizacji pozarządowych z Państwa gminy?

KATEGORIE LICZBA WSKAZAŃ

Brak odpowiedniej liczby członków/pracowników/wolontariuszy  
lub niedostateczne ich kwalifikacje 5

Trudności we współpracy, angażowaniu społeczności lokalnej,  
w nawiązywaniu partnerstw z innymi podmiotami z gminy/spoza gminy 3

Trudności we współpracy z samorządem terytorialnym 0

Brak środków finansowych na działalność statutową 3

Trudności w sprostaniu wszystkim obowiązkom formalnym 4

Niewystarczająca liczba szkoleń, doradztwa dla organizacji pozarządowych 1

Braki lokalowe lub w wyposażeniu 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Najczęściej zgłaszane potrzeby przez organizacje pozarządowe, które deklarują respondenci, to: brak odpo-
wiedniej liczby członków/pracowników/wolontariuszy lub niedostateczne ich kwalifikacje, trudności w spro-
staniu wszystkim obowiązkom, a także trudności we współpracy, angażowaniu społeczności lokalnej oraz brak 
środków finansowych na działalność statutową.
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3. SUGEROWANE KIERUNKI ROZWOJU GMINY GOGOLIN

Każda ankieta – zarówno skierowana do mieszkańców, przedsiębiorstw jak i organizacji pozarządowych – za-
wierała tzw. kartę zadania, w której poproszono respondentów o zaproponowanie priorytetowego zadania do 
realizacji na terenie gminy Gogolin w okresie programowania na lata 2014–2020. Ankietowani zostali popro-
szeni o wskazanie nazwy zadania, krótkiego opisu oraz miejsca jego realizacji.

Zamieszczenie pytania w każdej ankiecie, do wszystkich grup docelowych badania ankietowego, miało na celu 
zbadanie potrzeb w zakresie zadań o charakterze inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym (miękkim). Uwzględnio-
no indywidualną perspektywę spojrzenia na potrzeby na terenie gminy Gogolin. Ponadto uwzględniono zróżni-
cowanie potrzeb u różnych grup docelowych, gdyż inne potrzeby ma przedsiębiorstwo, które działa na terenie 
gminy Gogolin, inne zaś mieszkaniec, a jeszcze inne organizacja pozarządowa. Jest to także ważna informacja dla 
władz lokalnych, powiatowych oraz wojewódzkich odnośnie potrzeb gminy. 

Celem karty zadań było także wytyczenie przykładowych kierunki rozwoju gminy Gogolin. Z pewnością propozy-
cje zawarte w karcie zadania należy traktować jak pewną próbę wskazania kierunku rozwoju dla gminy Gogolin. 
Elementem uzupełniającym będą m.in. konsultacje społeczne, na które zaproszeni zostaną wszyscy zaintereso-
wani. Sam sposób dotarcia do respondentów sprawia, że katalog zadań na lata 2014–2020 należy potraktować 
jako otwarty. Informację podawały osoby, które są aktywne, zainteresowane sprawami regionu, uczestniczą 
w sprawach swojego regionu, mają kontakt z administracją publiczną. 

PROPOZYCJE ZADAŃ DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY GOGOLIN

Respondenci wskazali, że ich zdaniem priorytetowe do realizacji w okresie 2014–2020 są takie zadania, jak:

INWESTYCJE

 ▪ Budowa placu zabaw przy ul. Spacerowej i ul. Powstańców w Gogolinie.
 ▪ Dokończenie budowy placu śródmiejskiego.
 ▪ Modernizacja parku przy ul. Ligonia.
 ▪ Budowa szlaków pieszych i rowerowych na terenie gminy. Wyeksponowanie ciekawych miejsc turystycznych.
 ▪ Budowa placu zabaw w Dąbrówce.
 ▪ Budowa ścieżek rowerowych na trasie Górażdże – Gogolin oraz Gogolin – Kamień Śląski.
 ▪ Renowacja budynku dawnego GS.
 ▪ Poprawa infrastruktury drogowej oraz chodników, poboczy.
 ▪ Modernizacja oświetlenia na terenie gminy.
 ▪ Poprawa transportu publicznego, m.in. częstotliwości połączeń (np. dojazd do Kamionka).
 ▪ Budowa barier dźwiękoszczelnych wzdłuż linii kolejowych.
 ▪ Budowa chodnika i modernizacja dróg na terenie gminy, m.in. ulice: Sosnowa, Spokojna, Ligonia.
 ▪ Modernizacja oświetlenia na terenie gminy.
 ▪ Budowa lotniska.
 ▪ Budowa nowych mieszkań komunalnych.
 ▪ Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyzwolenia obok os. Róż.
 ▪ Budowa obwodnicy Gogolina-Karłubca.
 ▪ Budowa kanalizacji w miejscowości Obrowiec.
 ▪ Renowacja przyszkolnego placu zabaw w Kamieniu Śląskim.
 ▪ Remont dróg do Kamienia Śląskiego.
 ▪ Wyposażenie szkół w nowoczesne technologie.
 ▪ Budowa mieszkań socjalnych.
 ▪ Zagospodarowanie terenu „Betoniarni”.
 ▪ Stworzenie mapy zabytków materialnych i przyrodniczych z właściwym ich oznaczeniem  

oraz towarzyszącymi jej wydawnictwami.
 ▪ Remont budynku po restauracji „Polonia” w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej.
 ▪ Budowa świetlicy dziennego pobytu dla seniora i emerytów ze stołówką.
 ▪ Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Spacerowej w Gogolinie.
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ZADANIE NIEINWESTYCYJNE

 ▪ Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
 ▪ Organizacja spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami; zapraszanie lokalnych przedsiębiorców do przetargów.

Podsumowując, w poszczególnych głosach respondentów jest określona powtarzalność kluczowych zadań: in-
westycji oraz działań o charakterze nieinwestycyjnym, miękkim. Przede wszystkim zarówno mieszkańcy, przed-
siębiorcy, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych zwracają uwagę na konieczność modernizacji oraz 
budowę nowych dróg, chodników, oświetlenia, zagospodarowanie terenu pod rekreację, modernizację rynku. 
Ponadto respondenci zwracają uwagę na poprawę warunków w sektorze edukacji – budowę nowych placó-
wek, a także miejsc rekreacyjnych, sportowych (boiska, hala sportowa, sala gimnastyczna) oraz organizację cza-
su wolnego dla dzieci i młodzieży. Przedsiębiorcy widzą potrzebę promocji działalności lokalnych firm. Zarówno 
przedstawiciele lokalnych firm, jak i organizacji pozarządowych, dostrzegają konieczność rozwoju współpracy, 
rozbudowę kanałów komunikacyjnych, relacji partnerskich z samorządem terytorialnym.
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