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1. WPROWADZENIE

Przyst�pienie Polski do Unii Europejskiej i wynikaj�ce z tego zmiany w sposobie realizacji

szeroko poj�tej polityki regionalnej ze szczególnym uwzgl�dnieniem wyrównywania

poziomu rozwoju wszystkich regionów w ramach wspólnotowej polityki strukturalnej

(Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 roku) stało si� czynnikiem

inicjuj�cym powstanie niniejszego planu realizowanego w obszarze rozwoju lokalnego

na terenie gminy Cisek.  Plan b�dzie obejmował inwestycje lokalne w latach to�samych

z okresem programowania Unii Europejskiej, tj. 2004 – 2006, a w perspektywie wieloletniej

w latach 2007 – 2013.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem, w oparciu o który powinno nast�powa�

finansowanie projektów ze �rodków pomocowych Unii Europejskiej, opracowanych do

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla obszarów, na których

wyst�puj� specyficzne problemy.

2. OBSZAR  I  CZAS  REALIZACJI  PLANU  LOKALNEGO

2.1. Obszar realizacji planu

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek wdra�any b�dzie w ramach nast�puj�cych obszarów:

- Infrastruktura ochrony �rodowiska,

- Infrastruktura komunikacyjna,

- Lokalna baza kulturalna, o�wiatowa i sportowa,

- Ochrona zdrowia,

-    Gospodarka i rynek pracy ,

-    Sfera społeczna i bezpiecze�stwo publiczne.

Obszar
interwencji Zasi�g   terytorialny Inne  uwarunkowania  oraz

ograniczenia  szczegółowe

Infrastruktura
ochrony
�rodowiska

Wył�cznie  miejscowo�ci :
- Kobylice
- Landzmierz,
- Cisek,
- Steblów
- Sukowice

Zadania  zwi�zane  ze sfer� ochrony
�rodowiska  naturalnego
(ochrona  wód )
Kanalizacja  sanitarna
Poł�czenie systemów
wodoci�gowych Bł�ejowice i
Zakrzów.
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Infrastruktura
komunikacyj-
na,

Teren całej gminy.
Zadania  długofalowe
o  oddziaływaniu
lokalnym

Informatyka i
przepływ
danych

E – urz�d Cisek

Lokalna baza
kulturalna,
o�wiatowa
i sportowa,

- Łany,
- Cisek.

- remont szatni LZS Łany
- budowa sali sport. przy SP Łany
- budowa remizy OSP wraz z

bibliotek� i O�rodkiem Zdrowia.
- uko�czenie remontu i

zagospodarowanie terenu przy
PG Cisek,

- zagospodarowanie placu przy
GOK Cisek.

Ochrona
zdrowia

- Cisek,
- Łany

- remont i adaptacja O�rodka
Zdrowia w Cisku

- budowa O�rodka Zdrowia w
Łanach

Gospodarka
i  rynek  pracy

 Miejscowo�ci :
- Kobylice,
- Landzmierz,
- Cisek,
- Łany.

Pozostała  cz���  terenu  gminy
mo�e  zosta�  obj�ta  interwencj�
w  ramach Planu  Odnowy  Wsi.

Sfera
społeczna
i bezpiecze�-
stwo

Teren  całej  gminy  ( dla  zada�
obj�tych infrastruktur� ochrony
�rodowiska )
Miejscowo�ci :
- Kobylice
- Landzmierz,
- Cisek,
- Roszowicki Las,
- Przewóz,
- Podlesie,
- Miejsce Odrza�skie.

W  ramach  planu  realizowane  b�d�
m.in. zadania  zwi�zane  z  popraw�
bezpiecze�stwa  publicznego
- budowa chodników w ci�gach

dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych,

- obwałowanie rz. Odry zadanie o
charakterze ponadlokalnym,

Wyznaczone obszary interwencji s� zgodne z działaniami Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2.2. Okres realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek obejmuje lata  2004-2006 oraz lata 2007 – 2013.
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3. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE
OBJ�TYM WDRAZANIEM PLANU

3.1. Poło�enie

Gmina Cisek poło�ona jest w południowo - wschodniej cz��ci województwa opolskiego

i znajduje si� w strefie bezpo�redniego oddziaływania miasta K�dzierzyn -Ko�le, które pełni

rol� o�rodka regionalnego, skupiaj�cego ponadlokalne urz�dzenia usługowe i miejsca pracy.

Obszar gminy graniczy od wschodu z gmin� Bierawa, od południa

z gmin� Ku�nia Raciborska i Rudnik (województwo �l�skie), od południowego - zachodu

z gmin� Polska Cerekiew, od północnego - zachodu z gmin� Re�ska Wie� oraz od północy

z miastem K�dzierzyn - Ko�le. W skład gminy wchodzi 14 sołectw: Bła�ejowice, Cisek,

Dzielnica, Kobylice, Landzmierz, Łany, Miejsce Odrza�skie, Nieznaszyn, Podlesie, Przewóz,

Roszowice, Roszowicki Las, Steblów i Sukowice.

Południowo-zachodnia cz��� obszaru gminy jest poło�ona w granicach chronionego

krajobrazu rejonu Wronin – Maciowakrze.

Układ komunikacyjny oparty o drog� relacji K�dzierzyn - Ko�le - Cisek - Łany -

Racibórz stwarza dogodne poł�czenie z najbli�szymi o�rodkami miejskimi. Poł�czenie dróg

z s�siaduj�c� tras� mi�dzyregionaln� nr 45 relacji Rybnik - Opole w sposób zasadniczy

ułatwia dojazd. Do stolicy województwa - Opola jest 60 km, a do granicy z Czechami 35 km.

3.2. Powierzchnia

Gmina Cisek zajmuje powierzchnie 7073 ha (70,7 km2), w jej skład wchodz� nast�puj�ce

sołectwa:

1. Bła�ejowice - 359 ha
2. Cisek - 530 ha
3. Dzielnica - 182 ha
4. Kobylice - 497 ha
5. Landzmirz - 489 ha
6. Łany - 942 ha
7. Miejsce Odrza�skie - 537 ha
8. Nieznaszyn - 237 ha
9. Podlesie - 288 ha
10. Przewóz - 501 ha
11. Roszowice - 626 ha
12. Roszowicki Las - 728 ha
13. Steblów - 662 ha
14. Sukowice - 495 ha
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3.3 Ludno��

Liczba ludno�ci na koniec grudnia 2003 roku  w gminie wynosiła  6496 mieszka�ców,

co przedstawia poni�sza tabela.

Liczba ludno�ci na koniec grudnia 2003 r
w tymLp. Nazwa sołectwa razem

m��czyzn kobiet
1 Bła�ejowice 270 125 145
2 Cisek 1 405 684 721
3 Dzielnica 232 115 117
4 Kobylice 527 264 263
5 Landzmierz 650 305 345
6 Łany 719 335 384
7 Miejsce Odrza�skie 328 172 156
8 Nieznaszyn 225 113 112
9 Podlesie 246 120 126

10 Przewóz 345 167 178
11 Roszowice 252 116 136
12 Roszowicki Las 590 278 312
13 Steblów 333 157 176
14 Sukowice 374 188 186

RAZEM: 6 496 3 139 3 357
	ródło: dane z ewidencji ludno�ci Urz�du Gminy

G�sto�� zaludnienia ok. 91,8 [os/km2]

Obecna sytuacja demograficzna gminy oraz prognoza demograficzna do roku 2010 stawia

przed koncepcjami zagospodarowania przestrzennego szereg zło�onych zagadnie�, które

nale�y rozpatrywa� z punktu widzenia szans i zagro�e� rozwoju gminy. W ostatnich latach

obserwujemy spadek udziału grupy przedprodukcyjnej , a szczególnie dzieci i młodzie�y

w wieku 0-6 lat , a jednocze�nie wzrost grupy poprodukcyjnej .

Obserwujemy systematyczny spadek liczby urodze�. W ostatnim dwudziestoleciu przyrost

ludno�ci charakteryzował si� warto�ci� ujemn�. Jest to zwi�zane z wyemigrowaniem ludzi

młodych za granic�. Powoduje to zmniejszanie si� liczby ludno�ci oraz starzej�ce si�

społecze�stwo wsi.

poszczególne lata

1999 2000 2001 2002 2003

Liczba
Urodze� 66 58 49 33 48

Liczba
zgonów 73 66 57 71 58

- - 7 - 8 - 8 - 38 - 10
�ródło: dane z ewidencji ludno�ci Urz�du Gminy
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4. �RODOWISKO PRZYRODNICZE

Gmina Cisek, charakteryzuje si� stosunkowo mało urozmaicon� rze�b� terenu,

wynikaj�c� głównie z poło�enia znacznej cz��ci jej obszaru w obr�bie obni�enia Kotliny

Raciborskiej. Urze�bienie zwi�ksza si� znacz�co na terenie wschodniej skrajni wysoczyzny

plejstoce�skiej Płaskowy�u Głubczyckiego, obejmuj�cej południowo -zachodni� cz��� terenu

gminy.

Powierzchnia terenu opada od strony południowo - zachodniej w kierunku wschodnim

i północnym, ku dolinie Odry. Deniwelacja terenu gminy dochodzi do około 75m, przy czym

najwy�ej poło�one s� tereny w rejonie wsi Bła�ejowice (około 245 m n.p.m.), znajduj�ce si�

w obr�bie Płaskowy�u Głubczyckiego, a najni�ej tereny poło�one w rejonie wsi Kobylice

(około 171 m n.p.m.), w Kotlinie Raciborskiej.

Kotlina Raciborska - to równinna cz��� gminy o mało urozmaiconej rze�bie terenu.

Charakteryzuje si� ona lekko falist� (niskofalist� i niskopagórkowat�) powierzchni� i małymi

spadkami terenu, nieprzekraczaj�cymi 5°. Wyra�n� osi� obni�enia jest łagodnie wci�ta,

szeroka dolina rzeki Odry, której dno poło�one jest na wysoko�ci około 175 m n.p.m.

W przekroju poprzecznym widoczna jest wyra�nie kraw�d� doliny (około 180 m n.p.m.),

o wysoko�ci wynosz�cej 30 - 50 m, na której spadki terenu wynosz� od 10 do 15°. Na około

70 % obszaru gminy Cisek nachylenie terenu waha si� od 0 do 5° i nie stwarza wi�kszych

trudno�ci

w wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych przy uprawach rolnych. Zbli�aj�c si� do

wschodniej skrajni Płaskowy�u Głubczyckiego rze�ba terenu staje si� bogatsza i zmienia si�

na falist�, pagórkowat� i wysoko pagórkowat�. Typow� cech� dla tego terenu jest jego

rozczłonkowanie poprzez doliny erozyjne, gł�boko wci�te w utwory lessowate. Wyst�puj�ce

tu pagórki s� zazwyczaj rozległe, płaskie lub słabo zaokr�glone i opadaj� ku otaczaj�cym je

dolinom wyra�nymi zboczami. Wzgl�dna deniwelacja terenu miedzy szczytem pagórków,

a dnem przewa�nie suchych dolin, si�ga niekiedy do 35 m. Strome zbocza osi�gaj� cz�sto

spadki od 8 - 20º, stwarzaj�c powa�ne trudno�ci w ich uprawie oraz wyst�powanie zjawiska

erozji. Najwi�ksze urze�bienie terenu charakterystyczne jest dla sołectwa Miejsce

Odrza�skie, Łany i Bła�ejowice.
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5. FINANSE GMINY

Dochody bud�etu gminy w roku 2004 zostały zaplanowane na poziomie 8,7 mln zł,

i utrzymuj� si� na tym samym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bud�etu gminy w roku 2004 przewidziano na poziomie 9,9 mln. zł, co stanowi

nieznaczny wzrost w stosunku do ubiegłego roku.

Wydatki bud�etowe w latach 2000 – 2003 kształtuj� si� na zbli�onym poziomie. Zbiorcze

dane z wykonania bud�etu od roku 2000 oraz plan na 2004 r. zawarto w poni�szym

zestawieniu.

rok wydatki
[zł]

dochody
[zł]

nadwy�ka
deficyt [zł]

2000 8.722.931 8.204.584 -518.347
2001 7.727.558 8.058.486 +330.928
2002 8.236.875 8.409.323 +172.448
2003 9.108.443 8.762.931 -345.512
2004/plan/ 9.961.111 8.718.847 -1.242.264

Wska�nik zadłu�enia gminy w latach 2000 – 2003 był bardzo mały. Zadłu�enie gminy
utrzymuje si� na bezpiecznym poziomie Poni�ej zestawiono podstawowe wielko�ci w tym
zakresie.

rok

Poziom  zadłu�enia /sprawozdanie RBZ,
warto�ci w zł oraz planowane

na lata 2005 – 2010
[zł]

Zadłu�enie dochodów
gminy ogółem

[%]

2000 1.882.430 22,94
2001 955.977 11,86
2002 695.722 8,27
2003 1.010.719 11,53
2004 2.476.958 27,90
2005 2.291.298 22,80
2006 2.768.547 22,90
2007 2.323.197 24,10
2008 2.230.652 22.50
2009 2.188.626 22,80
2010 1.560.800 16,05

Gmina Cisek stworzyła list� wieloletnich zada� inwestycyjnych, których realizacja
przewidywana jest w perspektywie �redniookresowej. Zestawienie to obejmuje 17 projektów
za� ł�czna wielko�� nakładów przewidywanych do poniesienia na te zadania w latach 2004 –
2010 wynosi   18.707.716 zł , co przedstawiono poni�ej.
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Warto�� inwestycji w poszczególnych latach Planowany podział
�rodków

   Warto��
             w latach

 Nazwa
        zadania 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Warto��
zada�
ogółem

[zł]
wkład
własny

[zł]

dofinanso-
wanie

[zł]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Kobylicach

- 1.157.826 1.357.700 - - - - - - - 2.515.526 628 882 1.886.644

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Landzmierzu

- - - 1.550.000 2.000.000 - - - - - 3.550.000 887 500 2.662.500

Budowa kanalizacji
sanitarnej w Cisku - - - - - 2.000.000 2.300.000 - - - 4.300.000 1 075 000 3.225.000

Budowa sieci
wodoci�gowej
poł�czenie systemów

- - - 300.000 - - - - - - 300.000 75 000 225.000

Budowa kanalizacji
sanitarnej Sukowice
– Steblów

- - - - - - - 2.012.570 - - 2.012.570 503 142 1.509.428

Projekt e-urz�d dla
mieszka�ca
Opolszczyzny

804 80.693 80.693 - - - - - - - 162.190 41 151 121.040

Remont drogi
Roszowice – Łany 700.000 - - - - - - - - - 700.000 300 000 400.000

Remont drogi
Landzmierz –
Sukowice

- - 640.000 - - - - - - 640.000 160 000 480.000

Remont drogi
Sukowice – Stablów - - - 320.000 - - - - - - 320.000 80 000 240.000

Remont drogi
Podlesie – Łany - - - - 530.000 - - - - - 530.000 132 500 397.500

Remont ul.
Starowiejska - - - - - 126.000 - - - - 126.000 31 500 94.500

Remont drogi
Bła�ejowice –
Poni�cice

- - - - - - - - 388.400 - 388.400 97 100 291.300

Budowa drogi
Lipowina – Przewóz - - - - - - - - 392.000 - 392.000 98 000 294.000

Budowa drogi
Roszowicki Las –
Nieznaszyn

- - - - - - - - - 645.400 645.400 61 350 484.050

Remont drogi
Kobylice – D�bowa - - - - - - - - - 280.000 280.000 70 000 210.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Uko�czenie budowy
sali sportowej przy
PG Cisek

1.690.000 - - - - - - - - - 1.690.000 702 000 988.000

Remont
wielofunkcyjnego
budynku w Łanach

- 360.000 - - - - - - - - 360.000 72 000 288.000

Budowa sali
sportowej SP Łany - - 1.000.000 - - - - - - - 1.000.000 150 000 850.000

Budowa remizy OSP
z O�rodkiem Zdrowia - - 1.800.000 - - - - - - - 1.800.000 450 000 1.350.000

Uko�czenie remontu
P Gimnazjum 134.000 100.000 - - - - - - - - 234.000 102 679 131.321

Zagospodarowanie
placu przy GOK w
Cisku

- 80.000 - - - - - - - - 80.000 80 000 -

Remont i adaptacja
OZ w Cisku - - 400.000 - - - - - - - 400.000 100 000 300.000

OGÓŁEM: 2.524.804 1.778.519 5.278.393 2.117.000 2.530.000 2.126.000 2.300.000 2.012.570 780.400 925.400 22.426.086 5 997 803 16.428.283

Warto�� inwestycji planowanych do realizacji w latach 2004 – 2006 wynosi  9.581.716 zł

w tym dofinansowanie z funduszy strukturalnych -  6.795.005 zł.

Warto�� inwestycji planowanych do realizacji w latach 2007 – 2013 wynosi  12.844.370 zł

w tym dofinansowanie z funduszy strukturalnych –   9.633.278 zł.
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6. INFRASTRUKTURA  SPOŁECZNA

Według stanu na pocz�tek 2004 roku Gmina Cisek dysponowała nast�puj�cymi urz�dzeniami

z  zakresu infrastruktury społecznej :

6.1. O�wiata i wychowanie

Gminne Przedszkola –2 placówki ( Cisek, Łany)

Przedszkole w Cisku z  fili� w Kobylicach

- ilo�� miejsc w przedszkolu 60  filia-30

- ilo�� dzieci 63    filia- 17

- ilo�� nauczycieli 4  filia –1

Gminne Przedszkole w Łanach

- ilo�� miejsc w przedszkolu 60

- ilo�� dzieci 63

- ilo�� nauczycieli 4

Publiczne Szkoły Podstawowe ( Landzmierz, Łany, Roszowicki Las)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu

- ilo�� oddziałów  6

- ilo�� uczniów 117

- ilo�� nauczycieli  8

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach

- ilo�� oddziałów  10

- ilo�� uczniów 170

- ilo�� nauczycieli 18

Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie

- ilo�� oddziałów  6

- ilo�� uczniów 70

- ilo�� nauczycieli 8
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Publiczne Gimnazjum im. Władysława Planetorza w Cisku

- ilo�� oddziałów  12

- ilo�� uczniów 260

- ilo�� nauczycieli 15

W gminie dzieci nie s� obj�te opiek� w �łobkach oraz nie ma placówek szkolnictwa �redniego

i wy�szego.

6.2. Słu�ba zdrowia

- o�rodki zdrowia  - 2 placówki

- 2 gabinety lekarskie

- 2 gabinety stomatologiczne

- apteka  - 1 placówka

- opieka nad chorym w domu  oraz gabinet rehabilitacyjny realizowana jest przez stacj�

Caritas w Zakrzowie  prowadzona wspólnie z Gmin� Polska Crekiew.

6.3. Bezpiecze�stwo publiczne

-  Ochotnicza Stra� Po�arna -  8 jednostek

-  Policja                              - 1 posterunek (referat  dzielnicowych  -    2

                                                     funkcjonariuszy

6.4. Kultura

Gminny O�rodek Kultury w Cisku

Gminna Biblioteka Publiczna w Cisku z fili� w Łanach

�wietlice wiejskie :

                               Bła�ejowice
Dzielnica
Kobylice
Landzmierz
Miejsce Odrza�skie
Nieznaszyn
Podlesie
Przewóz
Roszowice
Roszowicki Las
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Ko�cioły   - 6, w tym dwa drewniane uj�te w rejestrze zabytków.

Gmina zawarła dwa układy partnerskie z gminami:

1. Breitungen – Niemcy

2. K
rperich – Niemcy

6.5. Sport rekreacja i turystyka

Na terenie gminy działaj� 4 kluby sportowe dysponuj�ce boiskami sportowymi wraz

z niezb�dnym zapleczem sportowym.

Działa równie� pr��nie oddział PTTK w Cisku.

Gmina Cisek nie rozwin�ła do tej pory funkcji turystyczno – rekreacyjnej.

Brak jest w gminie o�rodków rekreacyjnych i wypoczynkowych, zorganizowanej bazy

noclegowej ,odpowiedniej bazy gastronomicznej i innych urz�dze� turystycznych w tym

szlaków turystycznych , spacerowych i rowerowych.

Zadania te mog� by� w perspektywie realizowane przy odpowiednim zainwestowaniu

w t� dziedzin� �ycia, gdy� gmina dysponuje terenami rekreacyjnymi o obszarze 7,50 ha

w miejscowo�ci Kobylice w s�siedztwie akwenu „D�bowa” oraz wykorzystuj�c walory

krajobrazu �rodowiska przyrodniczego i kulturowego rejonu południowego tj. wsi Łany,

Bła�ejowice i Miejsce Odrza�skie, istnieje realna szansa rozwoju agroturystyki, wypoczynku

weekendowego i turystyki sentymentalnej.

7. GOSPODARKA -  poza rolnicze formy aktywno�ci

Podstawow� funkcja gminy jest rolnictwo. Jego rozwojowi sprzyjaj� bardzo dobre warunki

�rodowiska przyrodniczego, obszar gminy jest prawie bezle�ny, u�ytki rolne zajmuj� a� 88 %

jej powierzchni.

Na terenie gminy nie ma wi�kszych zakładów przemysłowych, działaj� 164 podmioty

gospodarcze nale��ce w przewa�aj�cej mierze do osób fizycznych.

Do najwiekszych pracodawców na terenie gminy nale��:

1. SPOT-LIGHT Cisek

2. Urz�d Gminy Cisek wraz z jednostkami organizacyjnymi

3. Warsztat stolarski AP Kobylice,

4. GS Cisek z/s w Sukowicach,

5. SUR Cisek z/s w Roszowickim Lesie,

6. Zakład Rollas  - Roszowice,
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Podmioty te zawarto w poni�szym zestawieniu :

Podmioty  gospodarcze Liczba [%]

Rolnictwo, łowiectwo, le�nictwo 3 2
przemysł 6 4
Handel i naprawy 71 43
Gastronomia 7 4
Transport, gospodarka magazynowa, ł�czno�� 42 26
Ochrona zdrowia i opieka 3 2
Pozostała działalno�� 32 19
                                                                Razem  : 164 100

Brak jest równie� wyra�nej specjalizacji . Praktyczne nie wytwarza si� wyrobów zwi�zanych
z lokaln� tradycj� / rzemiosło /,oraz nie preferuje si� specjalnych zwi�zanych z tym terenem
usług.
Jednocze�nie brak jest na terenie du�ych podmiotów gospodarczych.
Na terenie gminy do ko�ca lutego 2004 roku zarejestrowanych było 205 osób w tym 124
kobiet i 81 m��czyzn jaki bezrobotni.
Niepokoj�cym jest wzrost bezrobocia w ostatnich latach. Obrazuje to poni�sza tabela.

Liczba bezrobotnych
Rok Liczba ludno�ci

ogółem kobiet m��czyzn
2002 6885 197 111 86
2003 6496 190 111 79
2004

marzec 6450 205 124 81

Znaczna jest te� na terenie gminy skala bezrobocia ukrytego. Szacuje si�, �e rzeczywista

liczba bezrobotnych mo�e by� trzy a nawet czterokrotnie wi�ksza ni� wynika to z oficjalnych

danych publikowanych przez Powiatowy Urz�d Pracy.

Niepokoj�cym jest fakt, �e w�ród bezrobotnych s� absolwenci szkół zawodowych, �rednich

i wy�szych.
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8. ROLNICTWO I LE�NICTWO

1.1 W strukturze u�ytków rolnych grunty orne    stanowi� 79,73 %, ł�ki 15,56 %, pastwiska

3,94 %, sady zaledwie 0,77 %.

1.2 Tak wi�c głównym kierunkiem rolniczego u�ytkowania gruntów jest kierunek polowy

z udziałem ł�k i pastwisk.

1.3 W klasyfikacji bonitacyjnej przewa�aj� gleby bardzo dobre i dobre co obrazuje

poni�sza tabela

klasa bonitacji powierzchnia  [ha] [%]
R I 0 ---
R II 905 14
R III a 1.176 19
R III b 1.042 17
R IV a 1.086 17
R IV b 558 9
R V 217 3
R VI 42 1

RAZEM: 5.026 80

Z I 3 --
Z II 122 2
Z III 573 9
Z IV 416 7
Z V 85 1,5
Z VI 17 0,5

RAZEM: 1.216 20

Reasumuj�c klasyfikacja bonitacyjna gleb kształtuje si� powy�ej �redniej wojewódzkiej

i pozwala zaliczy� gmin� Cisek do grupy gmin o wybitnie korzystnych warunkach glebowych

i klimatycznych dla rozwoju rolnictwa w województwie opolskim.

W strukturze własno�ciowej gospodarstw rolnych dominuje sektor indywidualnych

gospodarstw rolnych, który zajmuje 5 449,5914 ha u�ytków rolnych.

�rednia wielko�� gospodarstwa wynosi ok.5,1073 ha.

Indywidualne gospodarstwa rolne wg grup obszarowych.
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Wielko��
gospodarstwa
Rolnego [ha]

liczba udział
[%]

powierzchnia
[ha]

�rednia
powierzchnia

[ha]
do 2 ha 479 11 599,5809 1,2517
2  -  5 280 16 876,3506 3,1298
5 -  7 76 9 458,4467 6,0322
7 - 10 100 15 837,0345 8,3703
10-15 84 19 1.030,5549 12,2685
> 15 48 30 1.647,6238 34,3254

Razem: 1067 100 5.449,5914 5,1073

Le�nictwo

Gmina Cisek ze wzgl�du na swój typowo rolniczy charakter charakteryzuje si� bardzo niskim

stopniem lesisto�ci / lasy stanowi� 1,00 % ogólnej powierzchni gminy/.

Lasy i grunty le�ne zajmuj� 71,0811 ha co klasyfikuje gmin� Cisek do jednej z najbardziej

bezle�nych gmin województwa opolskiego.

Obecnie na terenie gminy wyst�puj� lasy w formie szcz�tkowej jako niewielkie obszary lub

małe zagajniki pełni�ce funkcj� gospodarcz� i krajobrazow�.

9. INFRASTRUKTURA   TECHNICZNA

Poziom wyposa�enia Gminy  Cisek w poszczególne elementy infrastruktury technicznej jest

bardzo zró�nicowany i przedstawia si� nast�puj�co :

9.1. Zaopatrzenie w wod�

Obecnie w gminie Cisek funkcjonuj� trzy komunalne wodoci�gi grupowe, które zaopatruj�

w wod� wszystkie wsie gminy. Jest to:

- wodoci�g grupowy ZAKRZÓW - CISEK, obejmuj�cy zasi�giem obsługi wie� Cisek,

Sukowice, Steblów, Roszowicki Las, Landzmierz oraz przysiółek Biadaczów

i Byczynica, a tak�e wie� Zakrzów i Jaborowice gminy Polska Cerekiew,

- wodoci�g grupowy BŁA�EJOWICE, zaopatruj�cy w wod� wie� Bła�ejowice, Łany,

Miejsce Odrza�skie, Podlesie, Przewóz, Dzielnica  Nieznaszyn i Roszowice.

- Kobylice zasilane s� przez wodoci�g z miasta K�dzierzyn – Ko�le.

Warunki zaopatrzenia mieszka�ców gminy Cisek w wod� uległy w roku 1999

zasadniczej poprawie, z chwil� oddania do u�ytku urz�dze� i sieci wodoci�gu Bła�ejowice,

a liczba mieszka�ców gminy zaopatrywanych w wod� z wodoci�gów centralnych wzrosła z
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48 % z ogólnej liczby 7098 (dane liczbowe WUS 1994 obj�tych jest zbiorowym w wod�)

do 100%.

Ł�czna długo�� sieci wynosi   142 km sieci rozdzielczej i 1662 przył�czy.

Istniej�cy na terenie gminy system wodoci�gowy jest prawidłowy, w dobrym stanie

technicznym.

Wodoci�gi gminne administrowane s� przez Spółdzielni� Usług Rolniczych Roszowicki Las.

9.2. Kanalizacja i oczyszczanie �cieków

Na obszarze Gminy Cisek brak jest kompleksowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej

i odpadowej.

Budow� kanalizacji sanitarnej rozpocz�to w roku 2003 w ramach czego wykonano ruroci�g

tranzytowy pod rz. Odr� z miejscowo�ci Kobylice do oczyszczalni w K-Ko�lu.

Wymieniona inwestycja umo�liwia bezkolizyjne podł�czenie odbiorców  wsi Kobylice

i innych miejscowo�ci w gminie a tak�e mieszka�ców gmin Re�ska Wie� i K-Ko�le. Ł�czna

długo�� wykonanej sieci wynosi 2930 mb.

Obecnie nieczysto�ci płynne gromadzone s� w bezodpływowych zbiornikach o du�ym ryzyku

nieszczelno�ci, okresowo wywo�onych na oczyszczalni�. Wysoki koszt jednostkowy wywozu

�cieków powoduje jednak, �e cz�stym zjawiskiem jest nielegalne zrzucanie zawarto�ci szamb

do wód powierzchniowych, natomiast brak szczelno�ci zbiorników prowadzi do trwałego

ska�enia  wód podziemnych.

9.3. Zaopatrzenie w ciepło

Na terenie gminy brak jest centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło a dominuj�

indywidualne systemy zasilania budynków.

Przewa�a centralne ogrzewanie na paliwo stałe oraz małe lokalne kotłownie.

Potrzeby cieplne gminy s� bardzo małe a du�e rozproszenie zabudowy na terenach

o najwi�kszej intensywno�ci zaludnienia powoduje, �e wprowadzenie zcentralizowanej

gospodarki cieplnej jest nieopłacalne.

9.4. Zaopatrzenie w gaz

Gmina Cisek nie posiada �adnej sieci gazowniczej. Mieszka�cy poszczególnych wsi

zaopatrywani s� w gaz bezprzewodowy.
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9.5. Telekomunikacja

Sie� ł�czno�ci na obszarze gminy jest dobrze rozwini�ta .

Sie� napowietrzna znajduje si� we wszystkich miejscowo�ciach z mo�liwo�ci� podł�czenia

wszystkich  potencjalnych abonentów .

Sie� telekomunikacyjna uzupełnia telefonia bezprzewodowa .

9.6. Energetyka

Przez teren gminy przebiega Napowietrzna Linia wysokiego napi�cia 110 KV, relacji

Blachownia – Studzienna Racibórz.

Odbiorcy energii elektrycznej na terenie gminy Cisek zasilani s� podstawowo za

po�rednictwem GPZ Polska Cerekiew oraz GPZ Ko�le trzema ci�gami liniowymi 15KV.

9.7. Odpady komunalne

Gmina Cisek posiada uregulowany system gospodarki odpadami stałymi.

Zbiórka odpadów odbywa si� w pojemnikach na �mieci 120l i kontenerów KP-7 przez Firm�

RETTMAN na podstawie indywidualnych umów. Pojemniki do  odpadów segregowanych

rozstawione s� we wszystkich wsiach w wystarczaj�cej ilo�ci.

Na terenie gminy wyst�puj� sporadyczne nielegalne wysypiska �mieci , które systematycznie

s� likwidowane. Składowanie odpadów komunalnych z gminy odbywa si� na wspólnym

wysypisku �mieci we wsi Ci��kowice Gmina Polska Cerekiew na podstawie porozumienia

zawartego pomi�dzy gminami.

9.8. Komunikacja

System drogowy odgrywa najistotniejsz� role w obsłudze komunikacyjnej mieszka�ców

gminy Cisek. Sie� drogowa na terenie gminy jest dobrze rozwini�ta , ale ze wzgl�du na

parametry geometryczne , nie zapewni� dogodnych powi�za� komunikacyjnych z o�rodkami

wy�szego rz�du (K�dzierzynem - Kozłem, Opolem, Raciborzem) oraz ze wszystkimi wsiami

gminy, Na system składaj� si� drogi o znaczeniu regionalnym oraz lokalnym (drogi

wojewódzkie i powiatowe). Gmina Cisek nie posiada �adnej drogi krajowej . Najbli�sza

z nich, pełni�ca jednocze�nie istotn� rol� w powi�zaniach terenu gminy z miastem

wojewódzkim Opolem, K�dzierzynem -Ko�lem oraz Raciborzem, przebiega po zachodniej

stronie jej granic. Jest to droga krajowa nr 49 relacji Opole - Krapkowice - Racibórz,
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Nawierzchnia dróg jest zró�nicowania i obejmuje drogi nieutwardzone oraz drogi utwardzone

o ró�norodnej pod wzgl�dem jako�ci nawierzchni bitumicznej lub gruntowej.

Ró�ne s� tak�e parametry techniczne dróg gminnych o ró�nej szeroko�ci jezdni. Zagro�enia

bezpiecze�stwa ruchu na drogach wy�szych i ni�szych klas zwi�zane s� z kolizyjno�ci�

istniej�cych skrzy�owa� , brakiem chodników , wydzielonych poboczy, złym stanem

technicznym nawierzchni.

10. �RODOWISKO  PRZYRODNICZE I EKOLOGIA

Na terenie gminy Cisek dominuje rze�ba niskofalista i niskopagórkowata

(o przewa�aj�cych spadkach 1-3"), która wyst�puje na 50 % powierzchni u�ytków rolnych.

Rze�ba płasko równinna (o przewa�aj�cych spadkach 0-1"), wyst�puje na 25% powierzchni,

a falista i pagórkowata wyst�puje na 23% powierzchni. Tylko na 1 % powierzchni spotykamy

rze�b� wysokofalist� i wysokopagórkowat�.

W gminie Cisek dominuj� gleby o wła�ciwych stosunkach wodno -powietrznych

(optymalnie uwilgotnionych). S� to gleby lessowe, poło�one w miejscach płaskich lub na

niewielkich skłonach terenu, charakteryzuj�ce si� �redni� przepuszczalno�ci� i �redni�

przewiewno�ci�, a ponadto maj� zdolno�� zatrzymywania i magazynowania wystarczaj�cej

dla rozwoju ro�lin ilo�ci wody. Na du�ym areale gruntów rolnych wyst�puj� gleby okresowo

podmokłe, które zajmuj� w gminie 33,8 % u�ytków rolnych. Spotykamy je najcz��ciej na

nisko poło�onych terenach doliny rzeki Odry, gdzie g�sto�� cieków wodnych jest bardzo

du�a. Najcz��ciej stanowi� one u�ytki zielone, okresowo podmokłe, pełni�ce bardziej funkcj�

ekologiczn� ni� gospodarcz�.

Ogólny wska�nik oceniaj�cy warunki wodne gleb dla gminy Cisek wynosi 8,4

punktów w skali 10-cio punktowej, co wskazuje na bardzo korzystne warunki dla rozwoju

rolnictwa.

Główne zagro�enia ekologiczne   

Podstawowe zagro�enia w prawidłowym funkcjonowaniu �rodowiska naturalnego zwi�zane

s� z :

- nieuregulowan� gospodark�  wodno-�ciekow� powoduj�c� zanieczyszczenie wód

podziemnych i powierzchniowych,

- stosowanie �rodków chemicznych do zwalczania szkodników w lasach i na gruntach

rolnych
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- stosowanie w uprawach nawozów mineralnych oraz nieczysto�ci ciekłych (gnojowica)

- zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi pasów terenu wzdłu� dróg

- nielegalne wysypiska odpadów

- zanieczyszczenie znacznej cz��ci terenu gminy zwi�zane jest z zalewaniem wodami

powodziowymi rzeki Odry.

Polityka proekologiczna

W ramach działalno�ci o�wiatowej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzone s� akcje,

prezentacje i prelekcje u�wiadamiaj�ce dzieciom i młodzie�y konieczno�� ochrony

�rodowiska przyrodniczego i jej zasobów .

Systematycznie corocznie prowadzone s� zbiórki �mieci na terenie gminy w ramach działa�

proekologicznych pn. „Sprz�tanie �wiata  „.

11.  Mocne i słabe strony obszaru Gminy Cisek

Uwarunkowania sprzyjaj�ce i ograniczaj�ce rozwój.

�RODOWISKO  PRZYRODNICZE

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY

- Du�e i bardzo dobrej jako�ci zasoby wód
podziemnych (GZWP nr 332 i rynna
kopalna K�dzierzyn - Rudy), znacznie
przekraczaj�ce potrzeby gminy.

- Du�e udokumentowane zasoby
surowców naturalnych (piaski, �wiry, iły
ceramiczne).

- Bardzo dobre warunki dla produkcji
rolnej oraz wysoki udział gleb
chronionych najwy�szych klas
bonitacyjnych.

- Du�e walory krajobrazu przyrodniczego
południowo-zachodniej cz��ci gminy,
potwierdzone ustanowieniem Obszaru
Chronionego Krajobrazu rejonu
WRONIN - MA�IOWAKRZE

- NISKA ODPORNO�� NATURALNA
STRATEGICZNEGO ZBIORNIKA
WÓD PODZIEMNYCH NR 332 NA
TERENIE GMINY - budowa geologiczna
terenów poło�onych w dolinie rzeki Odry
nie zapewniaj�ca ochrony przed
przenikaniem zanieczyszcze� z
powierzchni ziemi (wyst�powanie warstw
przepuszczalnych), SKUTKUJCA
USTANOWIENIEM OBSZARU
NAJWY�SZEJ OCHRONY GZWP.

- Brak wyst�powania wód podziemnych w
utworach czwartorz�du w południowo -
zachodniej cz��ci gminy oraz zła jako��
wody tego poziomu na pozostałym
obszarze gminy.

- GMINA CISEK - NATURALNYM
POLDEREM ZALEWOWYM RZEKI
ODRY (niekorzystne warunki lokalizacji
zabudowy-wynikaj�ce z du�ego
zagro�enia podwoziami, w tym
szczególnie prowadzenia wszelkiej
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działalno�ci gospodarczej).
- Wyst�powanie generalnie niekorzystnych

i �redniokorzystnych warunków
in�yniersko - geologicznych
posadowienia zabudowy (szczególnie w
i dolinie rzeki Odry).

- Nierównomierna sie� cieków wodnych. ze
szczególnym zag�szczeniem w dolinie
rzeki Odry i wyra�nym niedostatkiem w
obr�bie Płaskowy�u Głubczyckiego (w
południowo -zachodniej cz��ci gminy).

- Ukształtowanie powierzchni terenu oraz
gleby lessopodobne południowo-
zachodniej cz��ci obszaru, sprzyjaj�ce
zjawisku intensywnej erozji powietrzno-
wodnej.

- Generalnie mało korzystne warunki
klimatyczne dla osadnictwa, szczególnie
w dolinach cieków wodnych.

- Utrzymywanie si� wysokich wska�ników
zanieczyszcze� powietrza
atmosferycznego (tlenki siarki, pył
zawieszony, fenol, zwi�zki organiczne i
metale ci��kie), wynikaj�ce z
funkcjonowania s�siednich aglomeracji
miejskich (w tym szczególnie przemysłu
K - Ko�la).

- Zły stan wód powierzchniowych,
cechuj�cych si� głównie długotrwałym
zanieczyszczeniem bakteriologicznym,
ograniczaj�cy ich przydatno�� do celów
gospodarczych.

- SILNE PRZEKSZTAŁCENIE
�RODOWISKA PRZYRODY
O�YWIONEJ NA CAŁYM OBSZARZE
GMINY (degradacja ekosystemów
le�nych i ł�kowych) I  WYSOKA
ANTROPOPRESJA ZE STRONY
INTENSYWNEGO ROLNICTWA I
URBANIZACJI.

- UBOGI SYSTEM EKOLOGICZNY,
ODGRYWAJCY ROL� LOKALN,
CECHUJCY SI� NIEWIELKIM
POWIZANIEM STRUKTURALNYM
(przestrzennym) I FUNKCJONALNYM
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.

- Bardzo niska lesisto�� terenu
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GOSPODARKA  I  RYNEK  PRACY

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY

- Korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa
(wysoka jako�� gleb, wysoki wska�nik
agroklimatu) - gmina obszarem wysokiej
warto�ci rolniczej przestrzeni
produkcyjnej (14 miejsce w skali
województwa).

- Gmina - stref� �ywicielsk� dla s�siednich
o�rodków miejskich (K-Ko�la i
Raciborza), szczególnie chroniona dla
intensywnego rozwoju rolnictwa.

- Blisko�� miasta K-Ko�la i Raciborza
stanowi�cego potencjalny rynek zbytu
dla produkcji wyspecjalizowanych
gospodarstw rolnych (ogrodniczych i
warzywniczych) gminy.

- Bardzo wysoki udział u�ytków rolnych w
ogólnej powierzchni gminy (89%).

- Nikły rozwój przemysłu, zagra�aj�cego
rozwojowi wiod�cej funkcji gminy -
rolnictwu.

- Potencjalne mo�liwo�ci rozwoju
agroturystyki i turystyki krajoznawczej
na bazie walorów przyrodniczo -
kulturowych południowej cz��ci gminy i
docelowo dobrych powi�za�
komunikacyjnych z terenami s�siednimi.

- Mo�liwo�� rozwoju form wypoczynku
kwalifikowanego, dla zaspokojenia
potrzeb rejonu , na bazie wyrobisk
poeksploatacyjnych w Kobylicach i
docelowo w Landzmierzu.

- Du�a ilo�� udokumentowanych zasobów
surowców mineralnych, stwarzaj�ca
szans� na rozwój przemysłu
budowlanego.

- Silne powi�zania lokalnego rynku pracy
gminy z rynkiem pracy K�dzierzyna -
Ko�la, przy czym ze strefy tzw. bliskiej
aglomeracji ludno�� czynna zawodowo
praktycznie w cało�ci doje�d�a do pracy
w K-Ko�lu.

- Niski udział zatrudnienia w rolnictwie.
- Bardzo niska stopa bezrobocia (1,8%) -

wi���ca si� niew�tpliwie z faktem
wysokiego poziomu emigracji, w tym

- Niekorzystna struktura obszarowa
indywidualnych gospodarstw rolnych.

- Poło�enie terenów rolnych gminy w
strefie zagro�e� ekologicznych
przemysłowego rejonu K- Ko�la .

- BRAK PRZEMYSŁU ROLNO -
SPO�YWCZEGO,
WYKORZYSTUJCEGO i
ISTNIEJC BAZ� SUROWCOW

- Brak mo�liwo�ci rozwoju gospodarki
le�nej (mały udział lasów oraz ich funkcje
ochronne) i mo�liwo�ci rozwoju
przemysłu drzewnego.

- Generalnie mała przydatno�� terenu
gminy dla potrzeb rekreacji i
wypoczynku.

- OGRANICZENIA W SWOBODZIE
INWESTOWANIA WYNIKAJCE Z
KONIECZNO�CI OCHRONY GZWPNR
332 (W TYM RYNNY KOPALNEJ
K�DZIERZYN- RUDA) ORAZ
WYSOKICH j KOSZTÓW
PRZEZNACZANIA                       i
GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE
BUDOWLANE.

- WYSOKI STOPIE� RYZYKA
INWESTOWANIA I PROWADZENIA
WSZELKIEJ DZIAŁALNO�CI
GOSPODARCZEJ NA TERENACH
ZAGRO�ONYCH POWODZI,
DOLINY RZEKI ODRY.

- NISKI POZIOM UZBROJENIA
TECHNICZNEGO TERENU GMINY -
BRAK SYSTEMÓW KANALIZACJI
SANITARNEJ I GAZU
PRZEWODOWEGO ORAZ
NIEDOINWESTOWANIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ I
TELEKOMUNIKACYJNEJ.

- UBOGI RYNEK PRACY,
WYRÓ�NIAJCY SI� NIEWIELK
ILO�CI I MAŁO INTERESUJCYCH
MIEJSC PRACY,
SZCZEGÓLNIE W SFERZE USŁUG.

- Brak miejsc pracy dla kobiet, szczególnie
w wieku 18-44 lat.

- Siła robocza o niskim wykształceniu -
ni�szym ni� �rednia w województwie.
Niski stopie� aktywno�ci zawodowej
mieszka�ców.
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POTENCJAŁ  SPOŁECZNY

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY

- Stabilizacja z niewielk� tendencj� wzrostu
liczby ludno�ci we wsi Cisek i Kobylice.

- Wysoki poziom migracji czasowych -
czynnikiem wpływaj�cym pozytywnie na
ograniczenie bezrobocia na lokalnym
rynku pracy.

- Zwi�kszaj�ca si� liczebno�� grupy
produkcyjnej i wzrost aktywno�ci
zawodowej mieszka�ców w latach
1980 -98.

- Wysoki udział ludno�ci utrzymuj�cej si�
ze �ródeł pozarolniczych.

- REGRES DEMOGRAFICZNY - STAŁY
SPADEK LICZBY LUDNO�CI GMINY
(w okresie 1970 - 98 roku spadek o
około 20%), STAWIAJCY J NA
JEDNEJ Z      NAJGORSZYCH POZY CJI
W�RÓD GMIN WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO.

- UTRZYMUJCY SI� UJEMNY
PRZYROST NATURALNY (JEDEN Z
NAJNI�SZYCH W WOJEWÓDZTWIE)
ORAZ WYSOKI POZIOM EMIGRACJI
ZEWN�TRZNYCH (jeden z
najwy�szych w województwie), maj�cy
wpływ na niekorzystne zmiany liczby
ludno�ci.

- Niekorzystna struktura wieku ludno�ci
niski udział ludno�ci w grupie
przedprodukcyjnej (25,8%), niski udział
ludno�ci w grupie produkcyjnej (58,6%)
oraz wysoki udział grupy poprodukcyjnej
(15,6%) - post�puj�cy proces starzenia
si� ludno�ci (udział grupy wy�szy ni�
�redni w województwie).

- Znaczne deformacje w strukturze płci -
zakłócaj�ce proces reprodukcji ludno�ci i
racjonalizacj� pracy w rolnictwie.

- NISKI POZIOM WYKSZTAŁCENIA
MIESZKA�CÓW GMINY -NI�SZY NI�
�REDNI W WOJEWÓDZTWIE
OPOLSKIM (OK. 85% Z
WYKSZTAŁCENIEM

- PODSTAWOWYM I ZAWODOWYM
ORAZ NI�SZYM).

OSADNICTWO  I  INFRASTRUKTURA  SPOŁECZNA

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY

- Wysoka warto�� genetycznych układów
przestrzennych wsi Płaskowy�u
Głuhczyckiego, w tym szczególnie wsi
Łany, oraz wysoka warto�� krajobrazu

- Dominacja struktur osadniczych o
zabudowie rozproszonej,
wykorzystuj�cej lokalnie lepsze
warunki in�yniersko - geologiczne,
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przyrodniczo - kulturowego wsi
Bła�ejowice i Miejsce Odrza�skie.

- Poło�enie północnej cz��ci gminy w
strefie zurbanizowanej aglomeracji
K�dzierzy�sko - Kozielskiej - tendencja
do zamieszkania na terenie gminy.

- Dobre standardy zamieszkiwania gminy
(jedne z lepszych w województwie) mały
deficyt mieszka�.

- Wysoki wska�nik ilo�ci mieszka�
przypadaj�cych na 1000 mieszka�ców
gminy (268,4 M) - stawiaj�cy j� na
jednej z najlepszych pozycji w�ród gmin
wiejskich województwa.

- Wysoki udział zabudowy mieszkaniowej
nowej , zrealizowanej po 1945 roku.

- Du�y ruchu budowlany w budownictwie
mieszkaniowym. w tym wysoki udział
realizacji budynków nowych.

- Racjonalna struktura przestrzenna
placówek przedszkolnych i wysokie
standardy obsługi.

- Dobra struktura przestrzenna szkolnictwa
podstawowego i gimnazjalnego.

- Dobra dost�pno�� mieszka�ców gminy do
szerokiej oferty o�wiatowej szkolnictwa
ponad podstawowego w K�dzierzynie -
Ko�lu.

- Wysokie standardy wyposa�enia terenu w
usługi gastronomii.

- NISKA JAKO�� PRZESTRZENI I
SPRAWNO�� FUNKCJONALNA
STRUKTUR OSADNICZYCH DOLINY
RZEKI ODRY,  KOSZTOWNYCH PRZY
WYPOSA�ANIU W INFRASTRUKTUR�
TECHNICZN (szczególnie wsi
poło�onych w dolinie rzeki Odry).

- NAPÓR ROZWOJU MIESZKALNICTWA
NA TERENACH CECHUJCYCH SI�
BARDZO DU�YM STOPNIEM
ZAGRO�ENIA POWODZIOWEGO,
wynikaj�cego ze złego stanu
zabezpiecze� powodziowych -
POST�PUJCA URBANIZACJA ,

- Historycznie podyktowana lokalizacja
zabudowy wsi wzdłu� dolin cieków
wodnych, nawet poza terenem
zalewowym Odry, na terenach mało
korzystnych pod wzgl�dem
geotechnicznym.

- Niewielkie zasoby kulturowe gminy oraz
niska warto�� układów przestrzennych,
szczególnie terenów     I poło�onych w
zasi�gu zalewów powodziowych.

- Niski poziom samodzielno�ci
zamieszkania (około 6 gospodarstw na
100 nie posiada samodzielnego
mieszkania).

- RUCH BUDOWLANY W ZAKRESIE
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
SKUPIAJCY SI� WE WSIACH
ZAGRO�ONYCH POWODZI, głównie
północnej cz��ci gminy (Cisek,
Kobyłice, Landzmierz i Roszowicki
Las).

- Niewystarczaj�ce standardy obsługi
ludno�ci w zakresie usług ochrony
zdrowia, przy prawidłowej strukturze
przestrzennej wiejskich o�rodków
zdrowia.

- Niezadowalaj�cy poziom wyposa�enia
1 gminy w usługi handlu detalicznego, a
tak�e obni�anie si� wyposa�enia w usługi
tego typu gminnego o�rodka usługowego.

-  Niski stopie� wyposa�enia gminy w usługi
rzemiosła bytowego i   podukcyjnego oraz
zieleni ogólnodost�pnej
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INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY

- Dobrze rozwini�ta sie� dróg
powiatowych - zapewniaj�cych
podstawowe powi�zania terenu gminy z
s�siednimi o�rodkami miejskimi oraz z
układem dróg wy�szego rz�du.

- Dobrze rozwini�ta i w miar� sprawna sie�
dróg gminnych.

- Dobrze rozwini�ta i sprawna sie�
wodoci�gowa, o du�ych mo�liwo�ciach
dostawy wody, mog�cych w pełni
zaspokoi� perspektywiczne
zapotrzebowanie.

- Generalnie dobra jako�� ujmowanej wody,
cho� w ostatnim okresie pogarszaj�ca si�
(wzrost poziomu azotynów).

- Uregulowana gospodarka odpadami
komunalnymi

- BRAK SKUTECZNYCH SYSTEMÓW
OCHRONY PRZED POWODZI

- Brak powi�za� transportowych
istniej�c� lokaln� linia kolejow�.

- Brak dróg krajowych na terenie gminy.
- Nierównomierna sie� dróg

wojewódzkich - mało sprawne
powi�zania komunikacyjne (brak
wygodnych przej�� przez tereny
zabudowane) oraz niewystarczaj�ce
parametry techniczne i geometryczne.

- BRAK POWIZA� KOMUNIKACYJNO        
MOSTOWYCH Z TERENAMI
PRAWOBRZE�NEJ ODRY W CIGACH
DRÓG WOJEWÓDZKICH I
POWIATOWYCH.

- Niewystarczaj�ce parametry
geometryczne i techniczne dróg
powiatowych.

- Słabe powi�zania pasa�erskie istniej�cymi
liniami komunikacji zbiorowej.

- Słaba oferta obsługi komunikacji i ruchu
turystycznego.

- Brak awaryjnych powi�za�
wodoci�gowych, gwarantuj�cych
bezpiecze�stwo zaopatrzenia w wod�.

- BRAK WYPOSA�ENIA WSI GMINY W
CENTRALNE SYSTEMY ODBIORU I
OCZYSZCZANIA �CIEKÓW
(WYNIKAJCE Z TEGO ZAGRO�ENIA
DLA WÓD PODZIEMNYCH,
SZCZEGÓLNIE W DOLINIE RZEKI
ODRY ORAZ OGRANICZONE
MO�LIWO�CI ROZWOJU
POZAROLNICZYCH FUNKCJI GMINY).

- Brak wyposa�enia terenu w sie� gazu
przewodowego.

- Istniej�cy system zaopatrzenia w energi�
elektryczn� nie zapewniaj�cy
zaspokojenia jej przyszłych potrzeb
gospodarczych.

- Niewystarczaj�cy poziom zaspokojenia
potrzeb telekomunikacyjnych telefoni�
przewodow� mieszka�ców gminy.
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SZANSE ZAGRO	ENIA

- utrzymanie proekologicznego
- wysoki poziom rolnictwa, bardzo

dobre warunki dla rozwoju produkcji
rolnej,

- poprawa dochodów działalno�ci
rolniczej,

- dopływ kapitału i nowych
technologii,

- maksymalne wykorzystanie funduszy
europejskich do rozwoju gminy,

- agroturystyka i turystyka
sentymentalna,

- zagospodarowanie rzeki Odry z
wykorzystaniem walorów kraj
krajobrazowo – przyrodniczych,

- zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych,

- współpraca z gminami partnerskimi.

- du�e zagro�enie powodzi� (naturalny
polder zalewowy rzeki Odry,

- niski przyrost naturalny,
- niekorzystny dla samorz�du udział w

uzyskiwanych dochodach bud�etu
pa�stwa,

- wysoki poziom bezrobocia w kraju,
- spadek realnych dochodów ludno�ci,
- brak zrozumienia społecznego dla

długoterminowych kierunków
rozwojowych

- du�a roszczeniowo��,
- niska siła nabywcza społecze�stwa

(bariera popytu)

CECHY POZYTYWNE CECHY NEGATYWNE
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12. CELE  PERSPEKTYWICZNE  ROZWOJU  GMINY  CISEK  DO  ROKU  2013

Obszar strategiczny: Infrastruktura ochrony �rodowiska

Cel strategiczny

                                     Wysoka jako�� �rodowiska naturalnego

Cel operacyjny                                                 Cel operacyjny

1. Uporz�dkowana gospodarka                    2. Gospodarka odpadami
    wodno-�ciekowa

Działania                                                               Działania

1.1. Budowa systemu                2.1. Kompleksowy program
kanalizacji                                                                      gospodarki odpadami

1.2. Zapewnienie dostaw wody  2.2. Edukacja ekologiczna
 o wysokiej jako�ci społeczno�ci lokalnej

Zadania priorytetowe:                                         Zadania priorytetowe:

Kanalizacja sanitarna w miejscowo�ci                    Budowa kompleksowego
Kobylice, Landzmierz, Cisek                                    selektywnej zbiórki odpadów

Opracowanie dokumentacji technicznej
na kanalizowanie kolejnych wsi

Budowa sieci wodoci�gowej ł�cz�cej systemy
wodoci�gowe Bła�ejowice i Zakrzów,
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Obszar strategiczny: Infrastruktura komunikacyjna

Cel strategiczny

Wysoka dost�pno�� komunikacyjna całej gminy

Cel operacyjny                                 Cel operacyjny

1. Sie� dróg dostosowana do potrzeb                      2. Rozwini�ta infrastruktura
  lokalnych                                                       społecze�stwa informatycznego
                                                                 
                                                                       
1.1. Modernizacja dróg gminnych

 Działania                                                            Działania

1.2. Remont i modernizacja dróg  2.1. Powszechny dost�p do sieci
       dojazdowych do pól transmisji danych
                                                                          
1.2. Dobre powi�zania drogowe gminy 2.2. Informatyzacja instytucji

z  otoczeniem                                      

Zadania priorytetowe                            Zadania priorytetowe

Remont i modernizacja dróg: Realizacja programu
- Roszowice – Łany E- urz�d
- Landzmierz – Sukowice
- Sukowice – Steblów
- Pdlesie – Łany
- ul. Starowiejska

Budowa mostu w ci�gu drogi powiatowej
Cisek – Bierawa

Budowa mostu w ci�gu drogi wojewódzkiej
Przewóz – Dziergowice
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Obszar strategiczny: O�wiata i wychowanie

Cel  strategiczny

Nowoczesna baza o�wiatowo –wychowawcza

odpowiadaj�ca współczesnym wyzwaniom edukacyjnym

Cel operacyjny                                                                     Cel operacyjny

1.  Placówki o�wiaty i wychowania                  2. Kształcenie zgodne z wymogami

dostosowane do potrzeb                                 nowoczesnej dydaktyki

Działania                                                      Działania

1.1. Racjonalizacja sieci placówek             2.1. Rozwój nowoczesnej oferty

      o�wiaty i wychowania                                    dydaktycznej w tym zaj�� :

                                                                                  poza  szkolnych

1.2. Inwestycje w baz� dydaktyczn�            2.2. Wsparcie kształcenia nauczycieli

       oraz zaplecze szkół

                                                                               2.3. Programy stypendialne

Zadania priorytetowe

Budowa  sali sportowej przy SP Łany
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Obszar strategiczny: Gospodarka i rynek pracy

Cel strategiczny

Rozwini�ta gospodarka oraz elastyczny rynek pracy

 Cel operacyjny                                                    Cel operacyjny

1. Nowoczesne i dochodowe                2. Wysoki poziom przedsi�biorczo�ci

     rolnictwo

Działania                                                     Działania

1.1. Zwi�kszenie dochodowo�ci                         2.1. Rozwini�ta drobna wytwórczo��

oraz potencjału produkcji rolnej

1.2. Rozwój przetwórstwa                                  2.2. Silny sektor usług

       rolno-spo�ywczego

1.3. Doskonalenie umiej�tno�ci zawodowych 2.3. Aktywna polityka przestrzenna

       oraz przekwalifikowania

2.4. Promocja gminy

Zadania  priorytetowe Zadania  priorytetowe

Poprawa struktury obszarowej Opracowanie miejscowych planów

gospodarstw rolnych – scalania gruntów zagospodarowania przestrzennego

Rozwój agroturystyki miejscowo�ci
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Obszar strategiczny: sfera społeczna i bezpiecze�stwo

Cel  strategiczny

Gmina  przyjazna , gmina  bezpieczna

Cel  operacyjny                                                 Cel  operacyjny

1. Rozwini�ta sfera społeczna                                     2. Sprawne struktury

instytucjonalne

Działania                                                         Działania

1.1.Sprawny system opieki społecznej        2.1. Wzmocnienie współpracy

      oraz walka z patologiami                              pomi�dzy administracj�,                                             

samorz�dow� a  społeczno�ci�

lokaln�

1.2. Szeroka oferta oraz wysoka jako��       2.2. Wzmocnienie poziomu

       usług zdrowotnych                                    bezpiecze�stwa publicznego

1.3. Bogata oferta sportowa kulturalna

i  rekreacyjna

Zadania  priorytetowe                                    Zadania  priorytetowe

Przej�cie O�rodków Zdrowia na doposa�enie jednostek OSP
własno�� gminy oraz przeprowadzenie i remonty  stra�nic
niezb�dnych remontów,
zagospodarowanie terenów podniesienie jako�ci pracy
rekreacyjnych samorz�du i Policji
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13. IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH

13.1. Główne problemy rozwojowe gminy Cisek

Główne problemy rozwojowe gminy Cisek koncentruj� si� w ramach nast�puj�cych

problemów:

-    Infrastruktura ochrony �rodowiska,

-    Infrastruktura komunikacyjna ,

-    O�wiata i wychowanie,

-    Gospodarka i rynek pracy,

-    Sfera społeczna i bezpiecze�stwo publiczne.

Koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej gminy zakłada podział na dwie zlewnie:

Północn� „K�dzierzyn – Ko�le” i południow� „Dzielnica”.

W skład zlewni ‘K – Ko�le” wejd� wsie przewidziane do budowy kanalizacji grupowej

Kobylice, Landzmierz, Cisek, Steblów, Sukowice oraz wie� Roszowicki Las nie obj�ta

budow� kanalizacji grupowej.

W skład zlewni „Dzielnica” wejd� wsie Bła�ejowice, Łany, Dzielnica, Miejsce Odrza�skie,

Podlesie, Roszowice, Nieznaszyn oraz wie� Przewóz nie obj�ta budow� kanalizacji grupowej.

Rezygnacja z budowy kanalizacji grupowej we wsi Przewóz i Roszowicki Las podyktowana

jest rozproszonym charakterem zabudowy, a co si� z tym wi��e znacznymi kosztami

jednostkowymi na poszczególne gospodarstwa domowe.

Jednak�e w przypadku  dysponowania przez gmin� odpowiednimi �rodkami finansowymi

istnieje mo�liwo�� podł�czenia tych wsi do programowanych kanalizacji grupowych.

W chwili obecnej został wykonany odcinek tranzytu od miejscowo�ci Kobylice do

oczyszczalni w K-Ko�lu z przej�ciem pod Odr�, który umo�liwia bezkolizyjne przył�czanie

kolejnych miejscowo�ci do systemu.

Realizacja tych zada� jest bardzo wa�na dla gminy z uwagi na to, �e obecnie �adna

miejscowo�� nie posiada kanalizacji sanitarnej.

Odnotowywane s� przypadki odprowadzania �cieków bezpo�rednio do rowów i gruntu.

Istotnym problemem s� równie� trudno�ci organizacyjne oraz egzekucyjne zwi�zane

z koordynacj� systemu gospodarowania odpadami. Gospodarstwa domowe obj�te

s� selektywn� zbiórk� odpadów.

Dostosowanie gospodarki odpadami do nowych przepisów ochrony �rodowiska b�dzie

wymagało zaproponowania pakietu długoterminowych instrumentów zmierzaj�cych do
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zorganizowania wspólnie z innymi samorz�dami sortowni odpadów w ramach Zwi�zku

Mi�dzygminnego. Wyst�puj�ce problemy �rodowiskowe maj� negatywny wpływ na jako��

�ycia  całej  społeczno�ci  lokalnej  oraz  znacznie  ograniczaj�  atrakcyjno��  inwestycyjn� jej

obszaru dla podmiotów zewn�trznych oraz spowalniaj� rozwój gminy.

13.2. Główne problemy rozwojowe w obszarze infrastruktury komunikacyjnej

Gmina Cisek posiada dobrze rozwini�t� sie� dróg gminnych odpowiadaj�c� strukturze

zagospodarowania przestrzennego. Niestety sie� ta charakteryzuje si� złym stanem

technicznym. Cz��� ci�gów nie posiada poboczy oraz chodników. Za� szeroko�� niektórych

odcinków jezdni nie odpowiada przewidzianym dla nich normom szeroko�ci. Jest to

spowodowane nieuporz�dkowanym stanem własno�ciowym co uniemo�liwia poszerzenie

niektórych odcinków dróg. W złym stanie technicznym znajduj� si� równie� niektóre

przepusty, mostki i rowy.

Złym stanem technicznym charakteryzuj� si� równie� drogi tzw. Drogi  Transportu  Rolnego.

Spowodowane  to jest  niewła�ciwym  u�ytkowaniem  tych dróg a tak�e prowizorycznym

wykonaniem  bez  odpowiedniej  podbudowy , co  powoduje  si� całkowit� degradacj�

w bardzo szybkim czasie .Bardzo cz�sto s� równie� przyorywane.

Realizacja bie��cych potrzeb modernizacyjnych pozwala jedynie na realizacj�

ograniczonych zakresów rzeczowych dla wybranych zada� remontowych.

Wykonanie kompleksowych zada� obejmuj�cych gruntowne remonty dróg gminnych

poł�czone z  robotami w pasie około drogowym nie jest , mo�liwe bez uzyskania

zewn�trznego wsparcia b�d� te� bez jednoczesnego odst�pienia od remontów na innych

odcinkach dróg gminnych.

Przebiegaj�ce przez teren gminy Cisek odcinki dróg wojewódzkich  oraz powiatowych

nie w pełni spełniaj� oczekiwania mieszka�ców zarówno z uwagi na stan techniczny

poszczególnych fragmentów a tak�e miejscowo ograniczon� funkcjonalno�� – most Bierawa

– Cisek.

Dost�pno�� komunikacyjna wyra�a nie tylko poziom osi�galno�ci w ruchu kołowym

i kolejowym.

Miar� dost�pno�ci jest równie� stopie� rozwoju i jako�� �wiadczonych usług

telekomunikacyjnych oraz poziom rozwoju społecze�stwa informacyjnego.



PLAN  ROZWOJU  LOKALNEGO  GMINY CISEK

35

Na terenie gminy nie wyst�puj� problemy w zakresie do sieci telefonii stacjonarnej

i komórkowej.

Jednocze�nie bardzo niski jest stopie� rozwoju infrastruktury informatycznej

niezb�dnej dla rozwoju społecze�stwa informacyjnego .

Placówki �wiadcz�ce usługi publiczne nie s� w pełni wyposa�one w odpowiedni�

infrastruktur� informatyczn� oraz  nie  dysponuj�  nowoczesnymi  zasobami  sprz�towymi,

by  mo�liwe  było  �wiadczenie  usług w oparciu o nowoczesne narz�dzia.

13.3. Główne problemy rozwojowe w dziedzinie o�wiaty i wychowania

Podstawowym problemem w sferze o�wiaty jest brak sal gimnastycznych przy

funkcjonuj�cych szkołach podstawowych.

Stan techniczny budynków szkolnych jest zadowalaj�cy.

Sie� placówek o�wiatowych w przyszło�ci wymaga restrukturyzacji .

13.4. Główne problemy rozwojowe w obszarze gospodarki i rynku pracy

Nadrz�dnym problemem na terenie gminy jest wzrastaj�cy poziom bezrobocia oraz zwi�zane

z tym zjawiskiem ubo�enie cz��ci społeczno�ci lokalnej.

Szczególnie niebezpieczne jest zjawisko bezrobocia w�ród ludzi młodych i wykształconych

wchodz�cych na  rynek  pracy. Rozpoczynanie �ycia zawodowego od pobierania zasiłku

mo�e wywoła� gł�bokie negatywne skutki w sferze społecznej.

W sferze przedsi�biorczo�ci pozarolniczej zwracaj� uwag� nast�puj�ce problemy:

-     zbyt mała ilo�� podmiotów gospodarczych ,

- brak tradycji w sferze wytwórczo�ci i rzemiosła

-    słabo rozwini�ty sektor usług,

-    brak zaplecza rekreacyjnego i turystycznego,

Aktywne kształtowanie polityki przestrzennej oraz umiej�tne gospodarowanie gruntami

b�d�cymi własno�ci� gminy  lub innych podmiotów publicznych stanowi jeden ze sposobów

tworzenia korzystnych warunków do aktywizacji gospodarczej. Brak jest jednak wyra�nej

koncepcji rozwoju przestrzennego na obszarze całej gminy w dłu�szej perspektywie czasowej

Gmina zdefiniowała kierunkowe obszary rozwoju dla funkcji gospodarczej, w oparciu o

uchwalone Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
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Wyst�puj� tu jednak wyra�ne ograniczenia ze wzgl�du na wysok� bonitacj� gleb co wi��e si�

z wysokimi kosztami inwestowania.

Gmina nie posiada planów miejscowych dla �adnej miejscowo�ci.

Aktywizacji gospodarczej słu�� równie� inwestycje , w tym realizowane w sferze publicznej .

Niestety gmina nie stanowi obecnie obszaru na którym procesy inwestycyjne charakteryzuj�

si� wysok� dynamik�. St�d te� istnieje potrzeba poszukiwania nowych sposobów na

zwi�kszenie skali zagospodarowania obszaru gminy oraz wszechstronna pomoc potencjalnym

inwestorom.

W tym celu nale�y prowadzi� intensywn� polityk� promocyjn� wskazuj�c� na specyfik�

gminy z wykorzystaniem jej walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych

(obiekty zabytkowe), bogactw naturalnych (piaski i �wiry).

13.5. Główne problemy rozwojowe w sferze społecznej i bezpiecze�stwa

Na terenie gminy Cisk wyst�puje szereg problemów w sferze społecznej. Zdecydowana

wi�kszo�� z nich spowodowana jest trudn� sytuacj� materialn� poszczególnych osób lub

rodzin.

W�ród patologii najwi�kszy problem stanowi alkoholizm. Usługi zdrowotne �wiadczone s�

jedynie w formie podstawowej opieki lekarskiej. Brak jest nowoczesnego zaplecza, a budynki

w których znajduj� si� gabinety lekarskie s� własno�ci�  Powiatu, przekazane na podstawie

umowy u�yczenia Gminie. Budynki O�rodków Zdrowia wymagaj� kapitalnego remontu

i przystosowania do aktualnych potrzeb w tym zakresie.

Lokalna oferta zwi�zana ze sp�dzaniem czasu wolnego jest do�� skromna, dotyczy to

zarówno sfery kultury , jak i sportu oraz rekreacji, co ulegnie poprawie po oddaniu do u�ytku

nowobudowanej sali sportowej przy PG Cisek.

Wa�nym czynnikiem kształtuj�cym jako�� �ycia społeczno�ci lokalnej jest poziom

sprawno�ci funkcjonowania podmiotów publicznych.

Zagadnienie to dotyczy w szczególno�ci sprawno�ci oraz jako�ci pracy administracji gminnej

(urz�du gminy) , a tak�e wła�ciwych jednostek organizacyjnych.

Poziom tych usług na terenie gminy uznawany jest za dobry, niemniej jednak z uwagi na

istotny wpływ działa� samorz�du na kształtowanie ogólnego wizerunku gminy, konieczne jest

stałe podnoszenie jako�ci usług publicznych oraz sprawno�ci struktur administracyjnych .
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Nale�y w dalszym ci�gu udoskonala� i rozwija� elementy szerokiej konsultacji społecznej

oraz sposób i zakres informowania społeczno�ci lokalnej o mo�liwo�ciach korzystania z

ró�nych �rodków pomocowych  szczególnie dla rolników i przedsi�biorców.

Zagro�enia w sferze bezpiecze�stwa publicznego na terenie gminy Cisek  zwi�zane s� przede

wszystkim z zagro�eniami drogowymi, po�arowymi, powodziowymi i drobnymi

przest�pstwami.

Ogólnie gmina oceniana jest jako najbardziej bezpieczna w powiecie i wszystkie wysiłki

słu�b id� w kierunku utrzymania tego stanu.

14. ZADANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI NA OBSZARZE GMINY
CISEK W PERSPEKTYWIE  �REDNIOOKRESOWEJ

     Nr
  zadania                                       Nazwa   zadania

1. Budowa sali sportowej przy PG Cisek
2. Uko�czenie remontu PG Cisek
3. Remont drogi Roszowice – Łany
4. Budowa kanalizacji sanitarnej Kobylice
5. Zagospodarowanie placu przy GOK Cisek
6. Remont wielofunkcyjnego budynku w Łanach
7. Projekt e-urz�d
8. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji kolejnych wsi
9. Budowa sali gimnastycznej przy SP Łany

10. Budowa kanalizacji sanitarnej Landzmierz
11. Remont drogi Landzmierz – Sukowice
12. Budowa remizy z O�rodkiem Zdrowia w Łanach
13. Remont drogi Sukowice – Steblów
14. Budowa kanalizacji sanitarnej Cisek
15. Poł�czenie systemów wodoci�gowych Bła�ejowice – Zakrzów
16. Remont ul. Starowiejska
17. Remont i adaptacja O�rodka Zdrowia w Cisku.
18. Remont Drogi Podlesie – Łany
19. Opracowanie folderu gminy i materiałów promocyjnych
20. Kompleksowy program selektywnej zbiórki opadów – Zwi�zek Miedzygminny
21. Opracowanie rocznego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych
22. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Kobylice, budowa �cie�ek rowerowych

23. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych
miejscowo�ci

24. Doposa�enie jednostek OSP
25. Remont i adaptacja OSP Miejsce Odrza�skie

26. Budowa wałów p-powodziowych – zadanie ma charakter ponadlokalny nale�y do
władz rz�dowych i samorz�dowych szczebla wojewódzkiego
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27. Budowa drogi Bła�ejowice – Poni�cice
28. Remont i adaptacja remizy OSP Roszowicki Las
29. Remont drogi Lipowina – Przewóz
30. Remont drogi Roszowicki Las – Nieznaszyn
31. Remont drogi Kobylice – D�bowa
32. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Steblów i Sukowice

Powy�sze zestawienie obejmuje list� 32 zada� przewidzianych do realizacji na terenie gminy

Cisek w okresie 2004- 2006 oraz w perspektywie do 2013.

Cz��� przedmiotowych zada� została obj�ta interwencj� Plan Rozwoju Lokalnego , pozostałe

natomiast stanowi� projekty komplementarne , których realizacja po�rednio wspiera  zadania

obj�te planem.

LIST�  ZADA�  OBJ�TYCH  INTERWENCJ  PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

GMINY  CISEK  UPORZDKOWAN  WG  WA�NO�CI  ZAWARTO W  PONI�SZYM

ZESTAWIENIU:

Lp. Numer
zadania Nazwa zadania

1 1 Budowa sali sportowej przy PG Cisek
2 2 Uko�czenie remontu PG Cisek
3 3 Remont drogi Roszowice – Łany
4 4 Budowa kanalizacji sanitarnej Kobylice
5 6 Remont wielofunkcyjnego budynku w Łanach
6 9 Budowa sali gimnastycznej przy SP Łany
7 10 Budowa kanalizacji sanitarnej Landzmierz
8 12 Budowa remizy z O�rodkiem Zdrowia w Łanach
9 13 Remont drogi Sukowice – Steblów

10 17 Remont i adaptacja O�rodka Zdrowia w Cisku.
11 14 Budowa kanalizacji sanitarnej Cisek
12 18. Remont Drogi Podlesie – Łany
13 16. Remont ul. Starowiejska
14 11. Remont drogi Landzmierz – Sukowice

Ustalaj�c list� wa�no�ci zada� wzi�to pod uwag� przede wszystkim znacznie dla

mieszka�ców jak równie� mo�liwo�ci współ finansowania, przedsi�wzi�� w poszczególnych

latach z bud�etu Gminy.   
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15. OCZEKIWANE WSKA
NIKI  OSI�GNI�� PLANU ROZWIJU LOKALNEGO

Zakłada si�, ze metod� na zbudowanie dobrego Planu Rozwoju Lokalnego jest

szczegółowe rozpisanie wcze�niej uzgodnionych celów na małe działania rozło�one w czasie

i konsekwentnie realizowane z jasno sprecyzowanymi celami, działaniami i rezultatami oraz

realnym bud�etem.

Realizacja planu winna tak�e przynie�� okre�lone wska�niki osi�gni�� i efektów tj. :

- popraw� jako�ci dróg poprzez ich remonty i modernizacj�,

- popraw� jako�ci �rodowiska naturalnego ze wzgl�du na zmniejszenie zrzutu

�cieków nie oczyszczonych,

- rozszerzenie oferty  w zakresie kultury, sportu w wyniku remontów obiektów

kultury i oddania do u�ytku sal sportowych,

- popraw� bazy edukacyjnej dla młodzie�y w zwi�zku z remontem i modernizacj�

obiektów szkolnych i doposa�eniem bazy dydaktycznej.

- poprawa jako�ci lecznictwa i funkcjonowania o�rodków zdrowia i gabinetów

lekarskich

- zwi�kszenie dost�pno�ci do bazy turystyczno-rekreacyjnej,

- poprawa bezpiecze�stwa poprzez budow� wałów p-powodziowych oraz

doposa�enie jednostek OSP,

- tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjaj�cej rozwojowi małej i �redniej

przedsi�biorczo�ci,

- rozwój infrastruktury niezb�dnej dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa poprzez

budow� dróg, kanalizacji..

16. SPOSÓB WDRA	ANIA

Plan Rozwoju lokalnego b�dzie  wdra�any przez Wójta Gminy przez podległych mu

pracowników. Wyst�powa� oni b�d� o �rodki finansowe sporz�dzaj�c wła�ciwe projekty i

wnioski.

17. SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY

Skuteczna realizacja Planu Rozwoju Lokalnego wymaga zapewnienia okresowej

kontroli realizacji zada� i sukcesywnego dokonywania ich przegl�du. Proponuje si� aby Rada

Gminy corocznie dokonywała  przegl�du realizacji projektów i zada�. Na podstawie

wniosków z przegl�du, realizacja planu b�dzie oceniana, uzupełniana i aktualizowana.


