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WSTĘP

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to dla Polski okres głębokich
przemian ustrojowych. Oprócz wejścia na drogę demokracji i gospodarki rynkowej nastąpiło
także upodmiotowienie społeczności lokalnej. Gmina zyskując osobowość prawną i
samodzielność podlegającą ochronie prawnej, obarczona została jednocześnie
odpowiedzialnością za wykonywane we własnym imieniu zadania.
Ta właśnie odpowiedzialność stawia przed samorządem gminnym potrzebę
opracowania dokumentu, dzięki któremu będzie mogła racjonalnie planować swoje działania.
Strategia rozwoju gminy to dokument, który ujmuje główne cele i priorytety
w horyzoncie 10–15 lat. Jej konstruowanie jak i realizacja odbywa się przy czynnym
uczestnictwie lokalnych liderów i aktorów sceny życia publicznego i prywatnego. Plan
strategiczny stanowi własność całej społeczności lokalnej. Jest wyrazem konsensusu
wszystkich mieszkańców co do wizji przyszłości gminy.
Ale strategia jest również zapisem dokonanych wyborów. Nie można bowiem nigdy
zakładać, że wszystkie cele i zamierzenia będą zrealizowane jednakowo szybko. Ograniczone
środki finansowe są zazwyczaj niewystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb. Nie
jest to dokument
o charakterze życzeniowym lecz realistyczny program rozwoju.
Zaakceptowane w strategii priorytety i cele stanowią podstawę do opracowania
szczegółowych projektów i planów działania.
Strategia rozwoju gminy nie jest dokumentem zamkniętym. W zależności
od zaistniałych okoliczności możliwa jest weryfikacja powziętych założeń, w szczególności
zaś konkretyzacja wstępnych celów rozwoju, dostosowanie ich do realnych możliwości jak
również wprowadzenie zmian na podstawie głębokich analiz.
Punktem wyjścia przy konstruowaniu strategii jest diagnoza i opis stanu istniejącego.
Zawiera on dane dotyczące przede wszystkim sytuacji demograficznej, struktury
gospodarczej, infrastruktury technicznej. Następnym etapem jest przeprowadzenie analizy
SWOT, a więc identyfikacja mocnych i słabych stron gminy oraz wskazanie szans i zagrożeń
dla jej rozwoju. Powyższe działania umożliwiają sformułowanie wizji rozwoju gminy
w postaci misji oraz celów ogólnych i szczegółowych. Realizacja strategii zaczyna się od
momentu przyjęcia przez Radę Gminy stosownej uchwały i odbywa się przy czynnym udziale
całej społeczności lokalnej.
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PRZESŁANKI AKTUALIZACJI STARTEGII
Strategia rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2002-2010 została uchwalona przez
Radę Gminy w dniu 10 października 2001r. Od tego czasu zmieniły się zewnętrzne
i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju gminy. W 2004r. Polska stała się członkiem Unii
Europejskiej. Wobec nowych okoliczności ekonomicznych i społecznych, konieczności
dostosowania do wymogów unijnych zaistniała potrzeba uwzględnienia w pierwszej
kolejności na poziomie regionalnym zapisów Strategii Lizbońskiej – najważniejszego
programu społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. W związku z tym Sejmik
Województwa Opolskiego w październiku 2005r. przyjął zaktualizowaną wersję „Strategii
rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015”. Jako dokument o charakterze ogólnym
zakłada ona pewne ramy, w których powinny działać samorządy gmin i powiatów oraz
instytucje w regionie. Aby zapewnić harmonijny rozwój regionu naturalną koleją rzeczy
powinna być aktualizacja strategii na wszystkich szczeblach samorządowych tak by
pozostawały one w zgodzie ze strategią rozwoju województwa.
Zmiana horyzontu czasowego Strategii Rozwoju Gminy Komprachcice z lat 20022010 na 2002-2015 podyktowana jest również dostosowaniem lokalnego planu rozwoju do
strategii regionalnej, a ta z kolei do periodyzacji przyjętej w Unii Europejskiej.
I. CHARAKTERYSTYKA GMINY KOMPRACHCICE
1. Położenie geograficzne
Gmina Komprachcice zajmując obszar 5 571 ha położona jest w środkowej części
województwa opolskiego. W jej skład wchodzi 9 wsi sołeckich: Komprachcice, Chmielowice,
Domecko, Dziekaństwo, Ochodze, Osiny, Polska Nowa Wieś, Wawelno, Żerkowice oraz
przysiółek Pucnik. Od strony wschodniej gmina sąsiaduje z gminą Prószków, od strony
południowo-zachodniej z gminą Tułowice, od północy z gminą Dąbrowa, a od północnegowschodu z miastem Opole. Zaledwie 10 km dzieli centrum gminy od stolicy regionu.
Geografowie sytuują gminę w makroregionie Niziny Śląskiej: wschodnia jej część
położona jest w mezoregionie Pradoliny Odry, pozostała – w mezoregionie Równiny
Niemodlińskiej.
Tabela 1
Powierzchnia Gminy Komprachcice
z podziałem na sołectwa
MIEJSCOWOŚĆ

Chmielowice
Domecko
Dziekaństwo
Komprachcice
Ochodze
Osiny
Polska Nowa Wieś
Wawelno
Żerkowice
RAZEM

POWIERZCHNIA[ha]

336,84
734,20
127,50
890,37
1 151,29
124,98
1 314,92
693,72
196,74
5 571,00
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2. Dane demograficzne
Liczba mieszkańców gminy Komprachcice ogółem wynosi 10 444 (wg stanu na wrzesień
2007r.-rejestr własny mieszkańców Urzędu Gminy). Autochtoniczni Ślązacy, jak się szacuje,
stanowią około 70 % mieszkańców ogółem. Liczbę mieszkańców w poszczególnych
miejscowościach gminy przedstawia poniższa tabelka.
Tabela 2
Liczba mieszkańców Gminy Komprachcice z podziałem na sołectwa,
stan na wrzesień 2007r
MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA MIESZKAŃCÓW

Chmielowice
Domecko
Dziekaństwo
Komprachcice
Ochodze
Osiny
Polska Nowa Wieś
Wawelno
Żerkowice

1518
1 274
236
2 707
1082
473
1 781
1 074
299
10 444

RAZEM
Źródło: Dane własne Urzędu Gminy, Urząd Stanu Cywilnego

Tabela 3
Liczba mieszkańców Gminy Komprachcice w wieku produkcyjnym
i nieprodukcyjnym, stan na wrzesień 2007r
KATEGORIE

wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

OGÓŁEM

887
3 466
1 131
5 484

883
3 456
621
4 960

1 770
6 922
1 752
10 444

RAZEM
Źródło: Dane własne Urzędu Gminy, Urząd Stanu Cywilnego

Należy tu zauważyć, iż podana liczba może odbiegać od stanu faktycznego z uwagi na
nieuregulowane dane mieszkańców, którzy wyjechali na stałe za granicę. Notuje się
przypadki gdy osoby od lat mieszkające już za granicą (głównie w Niemczech) wciąż figurują
w ewidencji jako mieszkańcy Gminy Komprachcice.
Istotnym na terenie gminy zjawiskiem są migracje ludności. Jakkolwiek ujemne saldo
migracji wynikające z tradycji migracyjnych regionu i sieci powiązań pomiędzy
społecznością regionu a krajem emigracji jest charakterystyczne dla całego województwa
opolskiego to w Gminie Komprachcice współczynnik ten ma wartość dodatnią. Wiąże się to z
rozwojem budownictwa jednorodzinnego na terenie Gminy i napływem nowych
mieszkańców głównie z miasta Opola. Zauważalne są również sporadyczne przypadki
reemigracji tj. powroty z zagranicy byłych mieszkańców gminy (głównie w wieku
poprodukcyjnym). Procesy te świadczą o atrakcyjności
mieszkaniowej Gminy
Komprachcice.
Migracja zarobkowa początkowo dotyczyła głównie osób posiadających obywatelstwo
niemieckie i paszport Unii Europejskiej, a więc ludności, dla której nieobecność Polski w
strukturach Europejskich, a kolejno okresy przejściowe nie były przeszkodą w podejmowaniu
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pracy za granicą. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej proces emigracji zarobkowej objął
również osoby nie posiadające paszportu niemieckiego..
Fakt zagranicznej migracji zarobkowej może być postrzegany dwojako: pozytywnie w
obliczu wysokiej stopy bezrobocia w regionie, transferu kapitału i nabywania doświadczenia i
wiedzy na europejskim rynku pracy lecz jako zagrożenie w kontekście drenażu
kwalifikowanych kadr, stagnacji lokalnego rynku pracy, osłabienia więzi rodzinnych i
kryzysu demograficznego. Nierzadko sezonowe zarobkowe wyjazdy mieszkańców za granicę
przekształcają się w migracje stałe
.
Tabela 4
Ruch migracyjny w Gminie Komprachcice w latach 2002-2005

KATEGORIE
napływ

ogółem
z miast
z zagranicy
odpływ ogółem
do miast
za granicę
Źródło: Województwo Opolskie
Opolu

2002
177
114
24
141
80
11

2003
217
137
26
113
49
1

2004
180
120
22
109
69
2

2005
197
147
6
100
57
3

podregiony, powiaty, gminy 2006, 2005 ,2004, 2003, Urząd Statystyczny w

3. Rolnictwo
Obszar gminy Komprachcice należy do najcieplejszych i najbardziej suchych rejonów
województwa – średnia roczna temperatura wynosi 8,6 C°, a roczna wysokość opadów - 650
mm.
Na terenie gminy przeważają gleby wytworzone z piasków , które cechuje okresowy lub
stały niedobór wilgoci. Udział procentowy poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej
powierzchni użytków rolnych w gminie jest następujący:
 klasa I
- nie występuje
 klasa II - 0,05 %
 klasa III - 5,6 %
 klasa IV - 38,7 %
 klasa V - 37,2 %
 klasa VI - 18,4 %
Struktura użytkowania ziemi w gminie:
Powierzchnia gminy - 5 571 ha
 użytki rolne - 4 001 ha, w tym:
- grunty orne - 2 831 ha
- sady - 62 ha
- łąki - 828 ha
- pastwiska - 23 ha
 użytki leśne - 1 107 ha
 grunty zabudowane i zurbanizowane - 289 ha
 nieużytki – 26 ha
 inne – 148 ha
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Według danych powszechnego spisu rolnego w 1996r w gminie Komprachcice
znajdowało się 455 indywidualnych gospodarstw rolnych. Ostatni spis powszechny w 2002r
wykazał istnienie około 400 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz 642 działek rolnych
(wielkość do 1 ha). Oznacza to zatem, iż liczba gospodarstw rolnych w gminie w ciągu 6 lat
zmniejszyła się znacznie.
Zwiększyła się natomiast średnia wielkość gospodarstw na terenie gminy z 4,5 ha w 1996r
do 5,6 ha dziś. Największą liczbę stanowią gospodarstwa 2-5 ha (235) następnie 5-7ha (49),
7-10ha (42), 10-15ha (29) oraz powyżej 15ha (22).Dominującym kierunkiem produkcji jest
produkcja roślinna głównie zboża.
Blisko ¾ terenów gminy stanowią użytki rolne.
4. Podmioty gospodarcze
W 2005r na terenie gminy Komprachcice zanotowano 919 podmiotów gospodarki
narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Liczba ta jednak nie odzwierciedla ilości
podmiotów gospodarczych faktycznie działających na terenie gminy. Ewidencję działalności
gospodarczej prowadzi się bowiem według miejsca zamieszkania co oznacza, że mieszkańcy
gminy prowadzący działalność np. w mieście Opolu zgłaszają ją do ewidencji w Gminie
Komprachcice. Ponadto Gmina prowadząc ewidencję tylko dla osób fizycznych i tych,
podmiotów których obroty nie przekraczają 400tys. euro, nie posiada danych dotyczących
działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby prawne, różne spółki handlowe oraz
podmioty, których obroty roczne przekraczają 400 tys. euro.
Według danych własnych Urzędu Gminy na terenie gminy Komprachcice działa około
290 podmiotów gospodarczych.
Ich liczba według poszczególnych sektorów przedstawia się następująco:
 usługi remontowo-budowlane, meblarstwo, tapicerstwo – 42
 usługi transportowe – 30
 handel obwoźny – 30
 usługi różne – 25
 naprawa samochodów – 22
 sklepy ogółem:
22
w tym: spożywcze 13
art. budowlane 1
kwiaty, pamiątki, galanteria 3
ogrodnicze 1
warzywnicze 1
opał 1
wielobranżowe
2
 stolarstwo budowlane – 10
 usługi instalacyjne – 15
 działalność gastronomiczna – 12
 naprawa RTV i AGD – 12
 usługi projektowe – 10
 usługi ślusarskie – 7
 dekarstwo, blacharstwo – 6
 krawiectwo – 6
 biura rachunkowe – 5
 fryzjerstwo i kosmetyka – 4
 usługi pogrzebowe – 3
 usługi informatyczne – 3
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 piekarstwo – 3
 kamieniarstwo – 2
 usługi weterynaryjne – 2
 usługi tartaczne - 2
 betoniarstwo – 1
Po jednym podmiocie gospodarczym zanotowano w poszczególnych sektorach: stacja paliw,
laboratorium ogrodnicze, tapicerstwo, witrażownictwo, stolarstwo meblowe, akumulatory.
Większość z powyższych podmiotów to mikroprzedsiębiorstwa prowadzące drobną
działalność gospodarczą. Do największych pracodawców działających na terenie Gminy
należą Tartak Stol-Trak (w Polskiej Nowej Wsi) oraz drukarnia Ipak (w Chmielowcach).
5. Rynek pracy i bezrobocie
Rynek pracy dla mieszkańców Gminy Komprachcice to przede wszystkim miasto Opole. Na
przestrzeni lat liczba osób pracujących na terenie Gminy Komprachcice pozostaje w miarę
stała i jest porównywalna do sąsiednich gmin miejsko-wiejskich nie posiadających na swoim
terenie większego inwestora.
Tabela 5
Pracujący na terenie Gminy Komprachcice i gminach sąsiednich w latach
2003-2005, według faktycznego miejsca pracy bez podmiotów gospodarczych
o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach
indywidualnych i rolnictwie

Wyszczególnienie

2003

Dąbrowa
Komprachcice
Tułowice
Prószków
w tym miasto
Opole

2004

682
531
471
961
4546

2005

654
509
526
1042
466
46788

589
512
509
1072
562
47186

Źródło: Województwo Opolskie podregiony, powiaty, gminy 2006, 2005 ,
2004, 2003, Urząd Statystyczny w Opolu

530
490

497
445

441

442

390

299

20
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20
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20
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20
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20
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20
01

20
00

19
99

1 99

Ryc.1

278

221

7
19
98
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Liczba bezrobotnych w Gminie Komprachcice w latach1997-2007
wg danych własnych Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
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Od 2004r. widoczny jest niewielki spadek liczby bezrobotnych na terenie Gminy. Można to
wiązać z akcesją Polski do Unii Europejskiej i otwarciem zachodnich rynków pracy.
Zauważalny gwałtowny spadek tej liczby w 2007r. związany jest z akcją Urzędu Pracy
mającą na celu sprawdzenie faktycznej gotowości do pracy wszystkich zarejestrowanych
bezrobotnych. Nie stawienie się w wyznaczonym terminie skutkowało wyłączeniem z
ewidencji bezrobotnych.
Tabela 6
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Komprachcice w latach 2002-2007
wg danych własnych Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
Rok

Liczba
bezrobotn
ych
ogółem

kobiety

Stopa
bezrobocia
(do
ludności w
wieku
produkcyjn
ym)٭

Osoby
długotr
wale
bezrobot
ne

% udział
w ogóle
bezrobotn
ych

Osoby
do
25
roku
życia lub
absolwen
ci٭٭

% udział
w ogóle
bezrobot
nych

2002
2003
2004
2005
2006
2007٭٭٭

490
530
497
445
442
278

287
311
295
264
269
170

6,85
7,28
6,83
5,91
b.d.
b.d.

234
291
312
314
312
185

47,76
54,91
62,78
70,56
71,00
66,54

25a
27a
103
80
76
43

5,10
5,09
20,72
17,98
17,00
15,46

٭Ludność w wieku zdolności do pracy: mężczyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat. Dane Powiatowego Urzędu Pracy
w Opolu. Stan na koniec IV kwartału.
٭٭We wrześniu 2004r. na podstawie ustawy „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” zniesiono status absolwenta zastępując go
grupą bezrobotnych do 25 roku życia.
٭٭٭Stan na koniec II kwartału

Stopa bezrobocia w Gminie Komprachcice jest stosunkowo niewielka w porównaniu do stopy
bezrobocia w województwie opolskim (16,3% - XII 2006) czy powiecie opolskim (15,5% XII 2006). Wskaźnik powyższy mógłby być jeszcze niższy gdyby uwzględnić fakt, iż przy
jego obliczeniu bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców wg ewidencji Urzędu Gminy, która
jest nieadekwatna do stanu faktycznego oraz liczbę ludności aktywnej zawodowo, która w
rzeczywistości jest wyższa, a jej zaniżona wartość wynika przede wszystkim z migracji i
pracy za granicą znacznej części mieszkańców. Specyfiką całego regionu opolskiego (nie
tylko Gminy Komprachcice) jest również stosunkowo wysoki udział kobiet w strukturze
zarejestrowanych bezrobotnych. Można to wiązać z faktem, iż znaczna część kobiet
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy to kobiety, których mężowie pracują za granicą i
zarejestrowały się tylko po to, by mieć ubezpieczenie, a faktycznie nie zależy im na
znalezieniu pracy. 1

1

Zob. R. Jończy, Nowa Trybuna Opolska, dodatek Praca, 16.07.2007
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Ryc.2 Liczba bezrobotnych w gminach powiatu opolskiego, stan na IV kwartał 2006r.
wg danych własnych Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu

Tabela 7
Struktura bezrobotnych w Gminie Komprachcice
ze względu na wiek (stan na 30.06.2007) wg danych
własnych Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
WIEK

LICZBA BEZROBOTNYCH

18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60-64

43
81
55
67
25
7

Tabela 8
Struktura bezrobotnych Gminie Komprachcice
ze względu na staż pracy(stan na 30.06.2007) wg danych
własnych Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
STAŻ PRACY

bez stażu
do 1 roku
1-5
5-10
10-20
20-30
30 i więcej

LICZBA BEZROBOTNYCH

43
33
47
44
62
34
15
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Tabela 9
Struktura bezrobotnych Gminie Komprachcice ze względu na
wykształcenie (stan na 30.06.2007) wg danych własnych Powiatowego
Urzędu Pracy w Opolu
WYKSZTAŁCENIE

LICZBA BEZROBOTNYCH

wyższe
policealne i średnie zawodowe
średnie ogólne
zasadnicze zawodowe
Gimnazjum i poniżej

23
67
26
80
82

6. Szkolnictwo
W gminie Komprachcice znajduje się 5 publicznych szkół podstawowych, jedna
stowarzyszeniowa szkoła podstawowa i jedno gimnazjum.
Tabela 10
Liczba uczniów i etatów nauczycielskich w szkołach w Gminie Komprachcice w roku szkolnym
2007/2008 (stan na wrzesień 2007)
SZKOŁA

LICZBA
UCZNIÓW

LICZBA KLAS

LICZBA
ETATÓW
NAUCZYCIELSKICH

PSP Komprachcice
PSP Chmielowice
PSP Polska Nowa
Wieś
PSP Wawelno
SSP Ochodze
PSP Domecko
PG Komprachcice
RAZEM

174
79
70

10
6
6

15,43
11,56
10,32

48
47
57
255
683

6
6
6
12
52

10,21٭
8,15
11,78٭
27,44
94,89

٭W tym liczba etatów w oddziale przedszkolnym
Źródło: Dane własne Urzędu Gminy Komprachcice, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Komprachcicach

.W roku szkolnym 2007/2008 przeprowadzono analizę porównawczą liczby dzieci
uczęszczających do szkół na terenie gminy Komprachcice z ogólną liczbą dzieci w wieku
szkolnym w Gminie. Na 542 dzieci urodzonych w latach 1995-2000 (wiek szkoły
podstawowej) i mieszkających na terenie Gminy, 428 uczęszcza do szkół podstawowych w
Gminie Komprachcice. Natomiast na liczbę 333 dzieci urodzonych w latach 1992-1994 (wiek
gimnazjalny) 255 uczęszcza do PG w Komprachcicach.
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Tab 11
Liczba dzieci urodzonych w latach 2000-1995 i młodzieży urodzonej w latach 1992-1994
mieszkających na terenie Gminy Komprachcice
Liczba dzieci i młodzieży mieszkających w Gminie
Komprachcice
Wiek gimnazjalny
Wiek szkoły podstawowej
(urodzeni w latach 1992-1994)
(urodzeni w latach 2000-1995)

SOŁECTWO

Komprachcice
Osiny
Chmielowice
Żerkowice
Dziekaństwo
Polska Nowa Wieś
Wawelno
Ochodze
Domecko
RAZEM

77
20
44
11
8
55
35
31
52
333

136
25
81
15
13
82
52
62
76
542

Źródło: Dane własne Urzędu Gminy Komprachcice, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Komprachcicach

Zauważa się systematyczny spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie
gminy z 1008 uczniów w roku 2001 do 683 w 2007r. Jest to wynik utrzymującego się niżu
demograficznego.
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Ryc.3 Liczba uczniów w szkołach na terenie Gminy Komprachcice na przestrzeni lat 2001-2007

Na terenie gminy znajdują się również trzy Publiczne Przedszkola oraz dwa oddziały
przedszkolne w szkołach.
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Tabela 12
Liczba dzieci i etatów nauczycielskich w przedszkolach w Gminie Komprachcice
w roku szkolnym 2007/2008 (stan na wrzesień 2007)
PLACÓWKA

LICZBA
DZIECI

PP Komprachcice
PP Chmielowice
PP Polska Nowa Wieś
oddział przedszkolny w
PSP Domecko
PP Ochodze
Oddział przedszkolny w
PSP Wawelno
RAZEM

LICZBA
LICZBA
ETATÓW
ODDZIAŁÓW NAUCZYCIELSKICH

69
48
30
23

3
2
1
1

5,20
4,05
2,57
2,00

29
17

1
1

2,05
1,18

216

9

17,05

Źródło: Dane własne Urzędu Gminy Komprachcice, Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych w Komprachcicach

Poniższa tabelka przedstawia wydatki przeznaczone na oświatę w gminie
Komprachcice w latach 2004-2006 w zł.
Tabela 13
Wydatki na oświatę w Gminie Komprachcice w latach 2004-2006
LATA
WYDATKI NA SUBWENCJA
UDZIAŁ W CAŁOŚCI
BUDŻETOWE
OŚWIATĘ
OŚWIATOWA
WYDZTKÓW
OGÓŁEM
BUDŻETU [%]

2004
2005
2006

7 147 592
7 203 286
7 355 000

4 268 318
4 525 000
5 853 000

46
43
35

Źródła: Sprawozdania z wykonania budżetu w roku 2004, 2005, 2006, Urząd Gminy
Komprachcice, Referat Finansowy.

7. Infrastruktura komunalna


Gospodarka wodno-ściekowa – Gmina jest w 100% zwodociągowania. Sieć
eksploatowana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Komprachcicach. Wodociąg przez który Gmina jest zaopatrywana w wodę należy do
Związku Gmin Prokado. Podstawowym źródłem zasilającym wodociąg są dwie studnie
wiercone S1 i S2 zlokalizowane pomiędzy wsiami Zimnice Małe i Źlinice.
Systemem kanalizacji sanitarnej objętych jest 6 sołectw: Dziekaństwo, Żerkowice,
Chmielowice, Osiny, Komprachcice, Polska Nowa Wieś. Pozostałe trzy sołectwa mają
przygotowaną pełną dokumentację techniczną do budowy kanalizacji. Ścieki
odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Opolu.



gospodarka odpadami – odpady komunalne wywożone są przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Komprachcice na międzygminne składowisko na terenie
wsi Domecko, wybudowane wspólnie z gminą Prószków. W roku 2008 planowane jest
zamknięcie wysypiska. Gospodarstwa domowe na terenie gminy w 95% wyposażone są w
pojemniki na śmieci oraz worki do segregacji. W każdej miejscowości ustawione są duże
pojemniki – segregatory o poj. 1,5 m3 typu Berlin (razem 56 szt.) na szkło bezbarwne,
kolorowe, plastik i puszki i wywożone co 2 tygodnie.
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telekomunikacja – Poziom telefonizacji w Gminie jest wysoki i zaspokajający potrzeby
mieszkańców. Na terenie całej Gminy możliwe jest założenie łącza internetowego np.
Neostrady czy DSL. W powszechnie dostępnych miejscach znajdują się aparaty
telefoniczne w ilości 1-2 aparatów na wioskę w zależności od jej wielkości i liczby
mieszkańców. Teren Gminy objęty jest także zasięgiem telefonii bezprzewodowej.



komunikacja – Drogowy układ komunikacyjny tworzą drogi powiatowe i gminne o
nawierzchni asfaltowej i utwardzone. Sieć dróg powiatowych o łącznej długości 36 km
jest wystarczająca dla dobrego powiązania gminy Komprachcice z gminami sąsiednimi.
Sieć dróg powiatowych uzupełniają drogi gminne (53 km), które zapewniają komunikację
między miejscowościami na terenie Gminy i obsługę terenów zabudowanych. Spośród
nich około 50% posiada nawierzchnię twardą. Ponadto przez teren Gminy przebiegają
dwie drogi wojewódzkie 435 Opole-Prądy i 429 Komprachcice - Prószków. Zaledwie 8
km dzieli centrum Gminy od zjazdu z autostrady A4 (Prądy).
Kolej obsługuje ruch pasażerski i towarowy. Na terenie Gminy znajdują się dwa
przystanki: Chmielowice i Komprachcice znajdujące się na linii kolejowej nr 287 Opole –
Nysa. Na granicy z miastem Opole przebiega również linia kolejowa o charakterze
tranzytowym nr 132 Bytom – Wrocław.
Do siedmiu wsi dojeżdżają autobusy miejskie (linia nr 8). Na terenie gminy, w
miejscowości Polska Nowa Wieś znajduje się również lotnisko wykorzystywane przez
Aeroklub Opolski do celów rekreacyjno-sportowych.



gazyfikacja – gmina nie jest zgazyfikowana. Przez jej teren natomiast przebiegają dwa
gazociągi w kierunku Wrocławia i Nysy. W 2007r. rozpoczęła się budowa sieci gazowej
w sołectwie Chmielowice.



energetyka – przez obszar gminy przebiegają trzy linie napowietrzne wysokich napięć:
linia 110 kV relacji Proszowice - Oława, linia 220 kV relacji Proszowice – Ząbkowice
oraz linia 400 kV. W celu zmniejszenia uciążliwego oddziaływania linii wysokich napięć
wprowadza się wokół nich strefy ograniczonego użytkowania. Odbiorców z terenu Gminy
zasilają linie 15 kV.

8. Dochody i wydatki
Tabela 14
Dochody i wydatki budżetu Gminy Komprachcice w latach 2004-2007

dochody
dochody własne
przychody
RAZEM
wydatki
inwestycje
rozchody
RAZEM

2004
12 718 540
5 751 084
3 436 960
15 969 952
15 043 722
3 447 478
15 043 722

2005
16 767 198
7 810 832
2 500 307
19 267 505
16 658 311
5 320 642
1 732 703
18 391 041

2006
17 149 221
6 921 366
5 933 376
23 082 596
21 082 242
7 828 424
432 618
21 514 860

2007 plan
17 809 920
7 524 373
7 911 626
25 721 546
25 664 746
10 765 800
56 800
25 721 546

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2004, 2005, 2006, Plan budżetu na 2007r., Urząd Gminy
Komprachcice, Referat Finansowy
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Lata 2004-2007 to okres budowy kanalizacji w sześciu sołectwach Gminy, co ma swoje
odzwierciedlenie w budżecie szczególnie w
wysokich nakładach inwestycyjnych i
przychodach związanych z zaciągniętą na ten cel pożyczką. Obserwując strukturę wydatków
zauważa się wyraźnie rosnący procentowy udział wydatków na gospodarkę komunalną. W
wartościach liczbowych wydatki w tym dziale zwiększyły się z ok.3 mln zł w r. 2004 do ok.
4,8 mln zł. w r. 2005 i 7,8 mln zł w roku 2006.
Tabela 15
Struktura wydatków budżetu Gminy Komprachcice w latach 2004-2006

L.p.
1
2
3
4
5

Dział budżetu
oświata i wychowanie
gospodarka komunalna
administracja
pomoc społeczna
pozostałe

2004
[%]
46
20
12
7
15

2005
[%]
43
29
10
9
9

2006
[%]
35
37
9
9
10

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2006., Urząd Gminy
Komprachcice, Referat Finansowy

Wśród ponad trzydziestu źródeł dochodów trzy pozycje stanowią w okresie 2004-2006 blisko
80% wartości całości dochodów. Są to :
- subwencja ogólna ( 46,6 % w 2006r.)
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (19,4 % w 2006r.)
- podatek od nieruchomości (12,7 % w 2006r.).
Wpływy do budżetu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej stanowią zaledwie ok.
0,2% wartości dochodów.
Na uwagę zasługuje wzrost opłat administracyjnych za wypis i wyrys z planu
zagospodarowania przestrzennego z 600 zł w 2004r. do 5603 zł w 2005r. i 7 800 zł w 2006r.
Jest to kolejny czynnik wskazujący na rosnącą atrakcyjność gminy pod względem zabudowy
mieszkaniowej.
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II. ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON GMINY
1. Ludność i osadnictwo
Mocne strony
 silny potencjał ludzki (wysokie zasoby
wykwalifikowanej siły roboczej)
 pracowitość, aktywność i zaangażowanie
społeczności lokalnej w sprawy gminy
 zintegrowana społeczność przy wysokim
zróżnicowaniu kulturowym mieszkańców
 szerokie
kontakty
zagraniczne
mieszkańców
 rozwój budownictwa jednorodzinnego i
modernizacja
starej
substancji
mieszkaniowej

Słabe strony
 wyjazdy
wykwalifikowanych
pracowników za granicę
 wyjazdy wykształconej młodzieży za
granicę
 nieuregulowany stan prawny ewidencji
osób przebywających za granicą
 niski przyrost naturalny i „starzenie” się
społeczeństwa
 niewystarczająca
ilość
mieszkań
socjalnych
 malejące
społeczne
zaangażowanie
mieszkańców i rosnąca powszechność
postaw roszczeniowych

2. Środowisko i zasoby naturalne
Mocne strony
 korzystny agroklimat
 stosunkowo wysoka jakość środowiska
 duże zasoby leśne
 naturalne złoże surowców ilastych i
piasków
 brak uciążliwego przemysłu
 uregulowany problem zbiórki odpadów
segregowanych i bytowych
 rozpoczęta budowa kanalizacji sanitarnej
 ład i porządek na posesjach
 zły stan cieków melioracyjnych

Słabe strony
 gleby niskiej klasy
 niski poziom świadomości ekologicznej
 zanieczyszczenie powietrza wskutek
emisji dymów i gazów
 zanieczyszczenie wód powierzchniowych
i podziemnych ściekami z gospodarstw
domowych, rolniczych, terenów
nierolniczej działalności gospodarczej i
instytucji
 niekontrolowane „dzikie” wysypiska
śmieci
 niski poziom sanitacji gminy
 brak kanalizacji deszczowej w gminie i
sanitarnej w trzech sołectwach

3. Gospodarka
Mocne strony
 baza surowcowa dla przetwórstwa rolnospożywczego
 dostępne zasoby naturalne – złoże
surowców
ilastych,
piasków
schudzających i drewno
 widoczny
rozwój
jednorodzinnego
budownictwa mieszkaniowego
 bliska odległość do autostrady A4

Słabe strony
 słaby
rozwój
małej
i
średniej
przedsiębiorczości
 stosunkowo
duże
rozdrobnienie
gospodarstw rolnych
 rolnictwo tradycyjne
 gleby wysokiej klasy blokujące rozwój
budownictwa mieszkaniowego
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4. Rynek pracy
Mocne strony
 wykwalifikowana siła robocza
 duża liczba zarejestrowanych zakładów
rzemieślniczych
 korzystanie z miejsc pracy zagranicą
 duża
liczba
pracowników
z
kwalifikacjami zdobytymi za granicą

Słabe strony
 wyjazdy kwalifikowanych kadr zagranicę
 mała aktywność bezrobotnych
 słabo rozwinięty lokalny rynek pracy
 wysokie koszty dojazdu do pracy poza
terenem gminy

5. Infrastruktura techniczna i rynek nieruchomości
Mocne strony
 wysoki poziom zwodociągowania gminy
 sieć telefoniczna
 sieć energetyczna
 rozpoczęty proces gazyfikacji gminy –
sołectwo Chmielowice
 polepszający się stan dróg gminnych
 rozpoczęta budowa kanalizacji sanitarnej
 wysoki
standard
wyposażenia
nowobudowanych domów

Słabe strony
 brak sieci gazowej rozgałęźnej
 brak systemu kanalizacji burzowych i
sieci kanalizacji sanitarnej w trzech
sołectwach
 przebieg linii wysokich napięć 220 i 400
kV przez tereny zurbanizowane
 zaniedbana melioracja
 zły stan dróg powiatowych, części
gminnych i osiedlowych
 brak chodników i niezadowalający stan
poboczy wzdłuż dróg powiatowych
 nieuregulowany
stan
prawny
opuszczonych nieruchomości

6. Infrastruktura społeczna
Mocne strony
 dobrze
zorganizowana
baza
zabezpieczająca opiekę społeczną
 aktywnie
działający
Samorządowy
Ośrodek Kultury
 Stowarzyszenie Partnerskie „Partner”współpraca
zagraniczna
z
gminą
Hasbergen (Niemcy) i Albrechtice
(Czechy)
 duża dostępność do usług medycznych
 dobrze zorganizowane i funkcjonujące
placówki oświatowe
 nowoczesna, rozwijająca się
baza
sportowa
 działalność LZS i OSP

Słabe strony
 niedobór atrakcyjnych miejsc do rekreacji
i wypoczynku
 słaba baza noclegowa
 brak placów zabaw
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III. ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ GMINY
1. Ludność i osadnictwo
Szanse
 zmiany w mentalności społeczeństwa
(dążenie do zdobycia wykształcenia,
nauka języków obcych, wzrost poziomu
świadomości ekologicznej i europejskiej)
 wzrost aktywności społecznej (tworzenie
nowych miejsc pracy, rozwój małej i
średniej przedsiębiorczości)
 migracja ludności z terenu miasta Opola
 dobre położenie gminy

Zagrożenia
 wzrost bezrobocia
 utrata przez gminę wykwalifikowanych i
aktywnych
członków
społeczności
lokalnej w wyniku emigracji zarobkowej
 malejący przyrost naturalny i „starzenie
się” społeczeństwa
 dezintegracja społeczna

2. Środowisko i zasoby naturalne
Szanse
 wykorzystanie
zasobów
naturalnych
gminy tj. lasy (gospodarka drewnem,
łowiectwo, rekreacja), surowce ilaste i
piaski
 wykorzystanie funduszy UE i innych
źródeł do współfinansowania inwestycji
ochrony środowiska
 edukacja ekologiczna

Zagrożenia
 utrzymywanie
się
na
istniejącym
poziomie lub spadek świadomości
ekologicznej mieszkańców gminy
 utrudnione pozyskiwanie finansowych
środków zewnętrznych na finansowanie
zaplanowanych inwestycji dotyczących
infrastruktury technicznej i komunalnej
 nieuporządkowana gospodarka ściekami
 brak preferencji dla ekologicznych
systemów grzewczych

3. Gospodarka
Szanse
 atrakcyjne położenie gminy
 dobra sieć komunikacyjna na terenie
gminy (komunikacja drogowa, kolejowa,
lotnicza, telekomunikacja)
 wystawa
Opolagra
i
wzrost
zainteresowania lotniskiem Aeroklubu
Opolskiego jako atrakcyjnym terenem
wystawowym
 zorganizowana gospodarka odpadami

Zagrożenia
 niekorzystne warunki dla tworzenia i
rozwoju
małej
i
średniej
przedsiębiorczości (tj. wysokie koszty
podatków i ZUS, brak rynków zbytu)
 ubożenie
społeczeństwa
(spadek
dochodów realnych)
 brak funduszy na uzbrojenie terenów pod
budownictwo i inwestycje
 zły stan infrastruktury kolejowej lub
likwidacja trasy kolejowej Opole-Nysa
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4. Rynek pracy
Szanse
 korzystna koniunktura gospodarcza i
rozwój działalności gospodarczej na
terenie gminy
 rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
 modernizacja lotniska w Polskiej Nowej
Wsi

Zagrożenia
 wzrost bezrobocia
 niekorzystna koniunktura gospodarcza
 bariery
utrudniające
uruchamianie
nowych miejsc pracy (tj. wysokie koszty
podatków i ZUS, brak rynków zbytu)
 niski poziom płac w stosunku do ofert
zagranicznych

5. Infrastruktura techniczna i rynek nieruchomości
Szanse
Zagrożenia
 lotnisko Aeroklubu Opolskiego i jego  brak właściwej polityki państwa w
modernizacja (przystosowanie do małego
zakresie
finansowania
inwestycji
ruchu turystycznego o charakterze
infrastrukturalnych,
technicznych
i
rekreacyjno-sportowym)
ekologicznych
 możliwość wykorzystania funduszy Unii  brak
preferencji
finansowych
na
Europejskiej
likwidację niskiej emisji
 trudności w pozyskaniu zewnętrznych
środków finansowych na budowę lub
modernizację infrastruktury technicznej
 pogorszenie
stanu
infrastruktury
kolejowej lub likwidacja trasy kolejowej
Opole-Nysa
6. Infrastruktura społeczna
Szanse
 położenie gminy i jej rozwój w kierunku
utworzenia sfery sportowo – rekreacyjnej
 rozwój instytucji kultury i sportu
 podnoszenie jakości kształcenia
 rozwój
współpracy partnerskiej –
zagranicznej w szczególności w zakresie
wymiany młodzieżowej

Zagrożenia
 malejące nakłady państwa na oświatę,
kulturę i służbę zdrowia
 wzrost bezrobocia
 słabnąca motywacja młodzieży do
kształcenia
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IV. WIZJA ROZWOJU GMINY I JEJ MISJA

Wizja gminy to obraz gminy w jakiej chcieliby żyć jej mieszkańcy.
Gmina Komprachcice obszarem czystym ekologicznie z nowoczesną infrastrukturą
techniczną, kulturalno–edukacyjną oraz dobrze rozwiniętym zapleczem handlowym
i rekreacyjno-sportowym. To gmina przyjazna ludziom, otwarta i jednocześnie zintegrowana
społecznie w zakresie kultury, obyczajów, tworząca dobre warunki rozwoju społeczeństwa i
oferująca pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach. Gmina Komprachcice gminą
nowoczesną, tworzącą optymalne warunki kształcenia dzieci i młodzieży, gwarantującą
swoim mieszkańcom wysokie standardy życia oraz atrakcyjną ofertę rekreacji i aktywnego
wypoczynku.
Ogromną rolę w urzeczywistnianiu takiej wizji rozwoju gminy mają jej mieszkańcy.
Aby uczynić ów obraz realnym należy tworzyć warunki rozwoju przy aktywnym udziale całej
społeczności lokalnej, ludzi wykształconych, zaangażowanych w rozwój gminy, otwartych
na świat i odważnych wobec wyzwań przyszłości.

Misją gminy jest stworzenie warunków przyjaznych środowisku przyrodniczemu
i zapewnienie mieszkańcom życia na poziomie przeciętnych standardów europejskich przez
rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz podniesienie aktywności gospodarczej
gminy.
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V. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU GMINY
W oparciu o przeprowadzoną wyżej analizę mocnych i słabych stron gminy
Komprachcice oraz szans i zagrożeń stojących przed gminą ustalono następujące priorytety,
a następnie cele strategiczne i szczegółowe:
Priorytety

1. Stworzenie warunków przyjaznych człowiekowi i środowisku naturalnemu.
2. Podniesienie konkurencyjności gminy

Cele strategiczne

A.
B.
C.
D.

Aktywizacja gospodarcza gminy i podniesienie atrakcyjności lokalnego rynku pracy
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej
Podnoszenie poziomu edukacji i standardów kształcenia
Wypracowanie pozytywnego wizerunku gminy oraz kreowanie partnerskich stosunków z
podmiotami i jednostkami lokalnymi i z otoczeniem

Cele szczegółowe
A.

Aktywizacja gospodarcza gminy i podniesienie atrakcyjności lokalnego rynku pracy

A.1.
A.2.
A.3.

Wspomaganie rozwoju drobnej przedsiębiorczości
Pozyskanie inwestorów, których działania są zgodne z wizją gminy
Promocja gospodarcza gminy
Zadania (działania)

A.1.1. wspieranie przygotowania oczekiwanych przez przedsiębiorców szkoleń i spotkań
doradczych
A.1.2. wydanie Panoramy Firm Gminy Komprachcice
A.2.1. przygotowanie i uzbrojenie atrakcyjnych terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe i nieuciążliwą działalność gospodarczą
A.2.2. wspieranie rozwoju terenów wystawienniczych i inwestycyjnych na terenie Aeroklubu
Opolskiego
A.2.3. wspieranie działań rozwijających rekreacyjno-sportowe funkcje gminy
A.3.1. opracowanie i sukcesywne wdrażanie strategii marketingowej gminy
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B.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.

budowa systemu kanalizacji sanitarnej
modernizacja istniejących dróg z uwzględnieniem ścieżek rowerowych i chodników
gazyfikacja gminy
poprawa stanu środowiska przyrodniczego
poprawa warunków rekreacyjno-wypoczynkowych przez wykorzystanie istniejących
na terenie gminy lasów i akwenów wodnych
rozbudowa kompleksu rekreacyjno – sportowego na terenie gminy
budowa placów zabaw
wspieranie przedsięwzięć poszczególnych sołectw wynikających z potrzeb
mieszkańców
Poprawa dostępności komunikacyjnej sołectw Dziekaństwa, Domecka i przysiółka
Pucnik

B.6.
B.7.
B.8.
B.9.

Zadania (działania)
B.1.1. budowa kanalizacji sanitarnej w Domecku, Ochodzach i Wawelnie
B.4.1. likwidacja niekontrolowanych „dzikich” wysypisk śmieci
B.4.2. edukacja ekologiczna mieszkańców
B.4.3. rekultywacja składowiska odpadów w Domecku
B.5.1. opracowanie we współpracy z sąsiednimi gminami tras pieszo – rowerowych w lasach
na terenie gminy
B.6.1. budowa gminnego ośrodka sportowego w Polskiej Nowej Wsi
B.6.2. przebudowa pawilonu przy boisku w Polskiej Nowej Wsi z uwzględnieniem adaptacji
pomieszczeń budynku na pokoje gościnne
B.8.1. opracowanie systemu wsparcia dla wszystkich sołectw gminy umożliwiającego
realizację inicjatyw lokalnych.
B.8.2. wspieranie działań podejmowanych w ramach programu Odnowa Wsi, szczególnie w
zakresie organizacji przestrzeni wiejskiej i miejsc spotkań wiejskich.
C.

Podnoszenie poziomu edukacji i standardów kształcenia

C.1.
C.2.
C.3.
C.4.

modernizacja bazy dydaktycznej
wspieranie projektów podnoszących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży
rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych przy placówkach dydaktycznych
„edukacja ekologiczna” w celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczności
lokalnej
Zadania (działania)

C.1.1. dokonanie szczegółowego studium zapotrzebowania placówek dydaktycznych
C.2.1. promowanie działań, metod i narzędzi podnoszących jakość wychowania i kształcenia
C.2.2. stworzenie we współpracy z organizacjami działającymi na terenie Gminy warunków
lokalowych i kadrowych dla poszerzenia gminnej oferty spędzania wolnego czasu dla
dzieci i młodzieży
C.2.3. opracowanie i wdrożenie działań motywujących młodzież do rozwoju i aktywności
społecznej
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D.

Wypracowanie pozytywnego wizerunku gminy oraz kreowanie
partnerskich z podmiotami i jednostkami lokalnymi i z otoczeniem

D.1.

aktywna współpraca z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi
i innymi jednostkami wspierająca rozwój gminy
rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi
wspieranie inicjatyw lokalnych w sferze kultury i sportu sprzyjających integracji
mieszkańców i wzmocnieniu tożsamości lokalnej
aktywna promocja gminy przez organizację i/lub udział w wystawach, targach,
spotkaniach promocyjnych, konferencjach, festynach itp.

D.2.
D.3.
D.4.

stosunków

Zadania (działania)
D.1.1. przeprowadzenie analizy porównawczej celów i potrzeb gmin sąsiednich oraz
stworzenie w oparciu o nią projektów wspólnych przedsięwzięć
D.1.2. intensyfikacja działań w ramach inicjatywy Leader
D.2.1. nawiązanie współpracy z nowymi partnerami zagranicznymi i krajowymi
D.2.2. włączanie w wymianę międzynarodową reprezentantów różnych grup społecznych
D.3.1. włączenie w harmonogram cyklicznych imprez lokalnych wydarzenia pt. „Dni Gminy
Komprachcice”
D.4.1. aktywny udział w przedsięwzięciach promocyjnych podejmowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego.
D.4.2. opracowanie strategii marketingowej gminy
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ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem określającym ogólne cele i kierunki
rozwoju gminy. Stosownie do nich będą opracowywane szczegółowe projekty uściślające
przedmiot działania , metody oraz dokładny harmonogram.
Realizacja strategii rozpoczyna się od chwili przyjęcia przez Radę Gminy stosownej
uchwały. W oparciu o sugestie aktorów sceny lokalnej opracowane zostaną szczegółowe
projekty realizacji strategii. W każdym kolejnym roku, równocześnie z przygotowaniem
projektu budżetu na rok następny Wójt Gminy sporządzi propozycję realizacji priorytetów.
Przed zakończeniem roku budżetowego komórka ds. strategii rozwoju dokona
podsumowania uzyskanych efektów, przeglądu uwarunkowań i ograniczeń realizacji strategii.
Poszczególne komórki organizacyjne sporządzą sprawozdania zbiorcze z realizacji zadań
związanych z wdrażaniem strategii. Na podstawie powyższych sprawozdań komórka ds.
strategii rozwoju sporządzi raport w sprawie realizacji celów wyznaczonych w strategii
uwzględniając realizację budżetu gminy uchwalonego na dany rok. Na podstawie
otrzymanych raportów złoży sprawozdanie Radzie Gminy.
Strategia nie jest dokumentem zamkniętym. Powinna być systematycznie
weryfikowana i aktualizowana. Dlatego należy ustalić zespół, który zajmie się
koordynowaniem i wspomaganiem działań związanych z wdrażaniem strategii. Ponieważ
strategia ma charakter ogólny i nie posiada konkretnych rozstrzygnięć i terminarzy kolejnym
krokiem powinno być opracowanie szczegółowych programów rozwojowych, projektów i
harmonogramu realizacji zadań.
Strategia rozwoju gminy jest zaproszeniem do współpracy. Gminne władze
samorządowe mogą mieć tylko częściowy wpływ na całokształt zjawisk związanych
z życiem wspólnoty samorządowej. Potrzebna jest zatem szeroka współpraca wszystkich
członków społeczności lokalnej, połączenie wspólnych wysiłków w celu osiągania ważnych
strategicznie celów, a w konsekwencji realizacja wizji rozwoju gminy.

Oprac. Joanna Słodkowska-Mędrecka, wrzesień 2007
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