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WSTĘP 

 

 

 

Niniejszy raport jest kompleksową  informacją o najważniejszych obszarach, 

które leżą w gestii gminy.  Jednocześnie  jest dokumentem, który obejmuje 

podsumowanie działalności Burmistrza Olesna w roku 2018.  Zapisy raportu odniesiono 

do Strategii rozwoju gminy Olesno na lata 2014 – 2020 oraz Lokalnego programu 

rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.   Konieczność opracowania i 

przedstawienia raportu wynika z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminy (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506) . Zgodnie  z nowelizacją ustawy o 

samorządzie gminnym z  dnia 11 stycznia 2018 r Raport o stanie gminy musi zostać 

przygotowany i przedstawiony przez burmistrza  w terminie do 31 maja roku 

następującego po roku, którego dotyczy.  Samo rozpatrzenie raportu zostało przez 

ustawodawcę jednoznacznie powiązane z instytucją absolutorium. Jak bowiem stanowi 

w tym zakresie art. 28aa  ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym  rada gminy rozpatruje 

raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w 

sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi . Raport rozpatrywany 

jest w pierwszej kolejności i  przeprowadza się debatę, w której głos mają prawo 

zabierać nie tylko radni ,  ale także mieszkańcy gminy. Debatę nad raportem kończy 

głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.  

Zgodnie z uchwałą nr LIX /442/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 

października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy  

zawiera on  analizę działalności Gminy Olesno w obszarach: 1) ochrony środowiska 

naturalnego, 2) demografii i przedsięwzięć prorodzinnych, 3) oświaty i wychowania, 4) 

kultury, sportu i rekreacji, 5) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 

6) pomocy społecznej, 7) ochrony zdrowia, 8) rolnictwa, 9) funkcjonowania gminnych 

jednostek organizacyjnych, 10) budżetu obywatelskiego. Ponadto tematyka raportu 

została poszerzona o inne ważne informacje dotyczące warunków życia mieszkańców 

(w szczególności sytuacja mieszkaniowa, wodociągi, kanalizacja, infrastruktura 

drogowa).  
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OCHRONA ŚRODOWISKA   

 

 

W 2018r. wykonano szereg działań mających na celu pozyskanie środków 

zewnętrznych w ramach szeroko pojętej ochrony środowiska  naturalnego. 

W roku sprawozdawczym wykonano termomodernizację Publicznego 

Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 

projektu ,,Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w 

Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” (Koszty całkowite: 1 339 

063,53 zł, dofinansowanie: 500 000,00 zł 

Projekt obejmował  kompleksową termomodernizację dwóch budynków 

użyteczności publicznej  tj. budynku Publicznego   Przedszkola nr 4 przy ul. Krasickiego 

nr 3 oraz budynku Domu Harcerza przy ul. Krasickiego nr 22. Przeprowadzona w 

październiku 2010 r. inwentaryzacja budynków wykazała konieczność   

przeprowadzenia prac modernizacyjnych ponieważ budynki nie spełniały żadnych norm 

izolacji cieplnej. Skutkowało to wysokimi kosztami za ogrzewanie oraz zwiększoną 

emisją gazów i pyłów do   atmosfery. W ramach projektu wykonano: osuszenie 

fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,  izolację stropów i 

stropodachu styropianem, wełną   mineralną, wymianę instalacji co, modernizację 

instalacji elektrycznej, wymianę obróbki blacharskiej i orynnowania, montaż paneli 

fotowoltaicznych w PP nr 4, wymianę oświetlenia na   energooszczędne, budowę 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Harcerza.  

Projekt stanowi realizację ,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 2014-2020, 

cel operacyjny: III.1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska 

naturalnego, kierunek działania nr 2: Ograniczenie źródeł niskiej emisji. 

Uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu ,,Utworzenie centrum ochrony 

różnorodności biologicznej w Oleśnie”.  Całkowite koszty projektu 1 700 619,98 zł  . 

Dofinansowanie UE: 1 272 409,21 zł  
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Projekt ma na celu utworzenie, w systemie „zaprojektuj i wybuduj", centrum 

ochrony różnorodności biologicznej na obszarze miejskim (Duży Park Miejski w Oleśnie) 

w oparciu o gatunki rodzime. Koncepcja przewiduje budowę, rozbudowę, modernizację 

i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnej do realizacji 

zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w 

zakresie edukacji ekologicznej.  

W ramach projektu planuje się m.in:  

 wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i przyrodniczej (w tym 

botanicznej, ornitologicznej i chiropterologicznej),  

 usunięcie większości obcych i inwazyjnych gatunków roślin,  

 wykonanie projektu nasadzeń wraz z rozpisaniem szczegółowych 

wytycznych pielęgnacyjnych (konieczne wzbogacenie parku o krzewy, 

prześwietlenie poprzez usunięcie części drzewostanu średniej wielkości i 

wprowadzenie nowych nasadzeń),  

 wyeksponowanie drzew o charakterze pomnikowym i staranie się o 

objęcie ich tą formą ochrony przyrody; pozostawienie w miarę możliwości 

wolnej przestrzeni w ich otoczeniu,  

 ustawienie domków/budek dla owadów, otoczenie tych budek 

miododajnymi krzewami i/lub bylinami np. wrzosowatymi,  

 wyposażenie parku w domki/budki dla ptaków, nietoperzy,  

 wykonanie ścieżki edukacyjnej,  

 wykonanie oświetlenia, rozbiórkę istniejących nawierzchni i elementów 

małej infrastruktury, wykonanie nowych nawierzchni, wykonanie 

elementów małej architektury,  

 wydarzenia edukacyjne.  

 

Ww. działania składają się na utworzenie ,,Centrum ochrony różnorodności 

biologicznej w Oleśnie", zlokalizowanego w granicach Parku Miejskiego w Oleśnie, o 

powierzchni ok. 2,3 ha. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu wsparta zostanie forma ochrony 

przyrody - zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Duży Park Miejski” w Oleśnie (uchwała 

Rady Miejskiej w Oleśnie nr XLII/330/17 z 14 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia 
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zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Duży Park Miejski” w Oleśnie). Projekt 

realizowany będzie do  2020r. Stanowi on realizację ,,Strategii rozwoju Gminy Olesna 

na lata 2014-2020, cel operacyjny: III.1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów 

środowiska naturalnego, kierunek działania nr 8: Ochrona bioróżnorodności 

przyrodniczej na terenie gminy 

                 W 2018 r. uzyskano także dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu ,,Rozbudowa i 

modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w 

Gminie Olesno” . Całkowite koszty projektu 1 174 247,17 zł . Dofinansowanie UE: 998 

110,09 zł . Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 

2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, projekt obejmuje rozbudowę i 

modernizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej PSZOK) w 

Świerczu i jego doposażenie, aby stanowił on efektywny element kompleksowego 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Olesno i całym regionie 

północnym. Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania PSZOK 

działającego dla mieszkańców gminy Olesno (liczba mieszkańców 17 841 wg GUS, stan 

na 31.12.2016 r. w tym 13 000 mieszkańców deklaruje chęć selektywnej zbiórki 

odpadów), aby możliwe było zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych 

procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten 

sposób ilość odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na 

środowisko, eliminując dzikie wysypiska. Całym systemem selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych w ramach przedmiotowego PSZOK objętych zostanie 14 frakcji 

odpadów komunalnych . Produktami projektu będą: przygotowany i powiększony 

obszar PSZOK wraz z nawierzchnią utwardzoną, nowa waga samochodowa, 

odnowiona, zreorganizowana i wyposażona część magazynowa (na odpady 

niebezpieczne, na sprzęt i wyposażenie PSZOK, na rzeczy używane), rozbudowany i 

wyremontowany budynek biurowo-socjalny i wyposażenie, zakonserwowane 

ogrodzenie PSZOK, nowa brama, oświetlenie, kontenery o zróżnicowanej pojemności, 

dostosowanej do projektowanego strumienia odpadów, wyposażenie ułatwiające 

obsługę PSZOK (mobilna waga na mniejszą ilość odpadów i przyczepka, mobilna rampa 

najazdowa, tablice informacyjne i edukacyjne oraz materiały promujące PSZOK w 

gminie Olesno. W ramach pozyskanych środków sfinansowany będzie również 
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demontaż zbędnych elementów PSZOK (np. zużytej wagi samochodowej). Realizacja 

projektu jest kontynuowana i będzie zakończona  w 2019 r. Projekt stanowi realizację 

,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 2014-2020, cel operacyjny: III.1.4. 

Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego, kierunek działania nr 

1: Wdrożenie optymalnego systemu gospodarowania odpadami, opartego na 

selektywnej zbiórce odpadów.  

Wspólnie z partnerami, którymi są  Nadleśnictwo Olesno, RDOŚ w Opolu,  

złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020  projektu ,,Ochrona ekosystemów 

wodnych w województwie opolskim”. Gmina Olesno jest liderem tego projektu. W 

ramach projektu wykonane zostaną działania zmierzające do wzmocnienie 

mechanizmów ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny, w tym poprawy stanu ochrony 

ekosystemów wodnych (m.in. hydrogenicznych siedlisk przyrodniczych oraz 

chronionych gatunków ściśle związanych ze środowiskiem wodnym) poprzez ochronę 

in-situ: zwiększenie możliwości retencyjnych w ekosystemach, w tym poprzez remont 

grobli w RP ,,Kamieniec” i rewitalizację zbiornika wodnego w Kucobach, , wykonanie 

oceny potrzeb uzupełnienia sieci rezerwatów przyrody w województwie opolskim, pod 

kątem ich ekologicznej reprezentatywności oraz programu ochrony cennych 

przyrodniczo obszarów w Gminie Olesno, a także skanalizowaniem ruchu 

turystycznego i rekreacyjnego w celu ochrony zespołu przyrodniczo krajobrazowego 

,,Pradolina i Źródliska rzeki Stobrawa" .Planowane są również  zadania z zakresu 

edukacji ekologicznej, w tym wydanie ,,Przewodnika po opolskich rezerwatach” i  

organizacja obchodów Dnia Ochrony Środowiska. Kompetencje partnerów projektu 

zostaną podniesione poprzez wymianę doświadczeń z instytucjami w krajach UE. 

Produktem projektu będzie wsparcie 36 rezerwatów przyrody, 3 obszarów Natura 

2000 i jednego zespołu przyrodniczo – krajobrazowego. Opracowane zostaną dwie  

dokumentacje planistyczne z zakresu ochrony przyrody. Zorganizowane zostaną także 

trzy wyjazdy studyjne, wybudowane zostaną elementy infrastruktury turystycznej i 

ścieżka edukacyjna, wydany zostanie przewodnik po RP, przeprowadzona będzie 

kampania edukacyjna i zadania promocyjne. Wykonane zostaną działania z zakresu 

retencji niesterowanej, które prowadzą do odtworzenia naturalnego krajobrazu, tj. 
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zrewitalizowany zostanie zbiornik wodny i wyremontowana grobla.  Konkurs zostanie 

rozstrzygnięty w ciągu najbliższych miesięcy. 

Kolejnym przygotowanym  w 2018r. i złożonym na początku 2019   wnioskiem 

o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014 

– 2020 jest projekt ,,Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno”.  

Projekt ten obejmuje likwidację i wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie 

Olesno na bardziej ekologiczne rodzaje ogrzewania, zgodnie z preferencjami 

mieszkańców oraz hierarchią wynikającą z możliwych do osiągnięcia efektów 

ekologicznych. Jest to ważne zadanie w kontekście wieloletnich problemów z 

dotrzymaniem standardów jakości powietrza oraz potencjalnego zagrożenia zdrowia 

mieszkańców narażonych na oddziaływanie substancji emitowanych przez 

wysokoemisyjne kotły i piece. Planowane działania mają umożliwić osiągnięcie 

poziomów stężeń substancji w powietrzu określonych w przepisach krajowych i 

prawodawstwie UE. Dotyczy to przede wszystkim pyłów drobnych o średnicy poniżej 

10 μm, a pośrednio także benzo(a)pirenu, dla których to substancji w świetle Rocznej 

Oceny Jakości Powietrza za rok 2017 opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Opolu oraz modelowania matematycznego przeprowadzonego 

na potrzeby opracowania aktualnego Programu Ochrony Powietrza, na terenie gminy 

Olesno występują przekroczenia wartości dopuszczalnej lub docelowej. Ekspozycja na 

podwyższone stężenia ma istotny wpływ na stan zdrowia, a także długość i jakość życia 

mieszkańców gminy. Działania inwestycyjne w nieruchomościach beneficjentów 

końcowych będą obejmowały likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych 

głównie paliwem stałym i podłączenie 33 budynków mieszkalnych do sieci gazowej 

oraz wymianę dotychczasowych źródeł na kotły gazowe (49 budynków) oraz pompy 

ciepła (32 budynki, w tym 28 przy wsparciu paneli PV). Rodzaj prac objętych 

dofinansowaniem obejmie: demontaż dotychczasowych źródeł ciepła, projekt i budowę 

wewnętrznych odcinków przyłączy gazowych, montaż kotłów gazowych, pomp ciepła, 

paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, dostosowanie istniejących instalacji 

c.o. i c.w.u oraz układu odprowadzania spalin.  Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano 

na czerwiec 2019 r.  Projekt stanowi realizację ,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 

2014-2020, cel operacyjny: III.1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska 

naturalnego, kierunek działania nr 2: Ograniczenie źródeł niskiej emisji. 
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Następnym przedsięwzięciem do którego przystąpiła gmina Olesno jest 

,,Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa 

opolskiego”. Partnerem  koordynującym tego projektu jest  Województwo Opolskie, 

natomiast partnerami są : gminy województwa opolskiego, Politechnika Opolska, kraje 

morawsko – śląski i ołomuniecki. Gmina Olesno realizować będzie swoje zadanie (jako 

partner projektu), które ma zostać sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w 

ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków NFOŚiGW (razem 95 % 

kosztów kwalifikowalnych).   

Cele projektu to : 

1)  Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa 

opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych 

w planie ochrony powietrza (POP) Opracowanie, we współpracy z partnerami 

projektu, systemu informacji o środowisku w województwie opolskim tj. 

ulepszonego wykazu emisji, procesów i aplikacji IT wspierających realizację 

zadań zawartych w POP i obowiązki sprawozdawcze, umożliwiającego 

elektroniczne gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie 

informacji o jakości powietrza na terenie województwa opolskiego a także ocenę 

POP i tworzenie dynamicznych aktualizacji planu (do 31.03.2020)  

2)  Poszerzenie dostępnych informacji o stanie jakości powietrza poprzez 

poszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o prognozy 

oraz dane pomiarowe zbierane w czasie zbliżonym do rzeczywistego w sposób 

spójny w wielu miejscach (do 30.09.2020).  

3)  Zwiększenie efektywności, skuteczności i jakości obsługi mieszkańców poprzez 

podniesienie kompetencji gminnych koordynatorów POP oraz wyposażenie 

stanowisk pracy w niezbędne zasoby informacyjne i sprzętowe w 25 gminach 

woj. opolskiego (do 28.02.2021)  

4) Przygotowanie i utrzymanie platformy współpracy zaangażowanych stron tj. 

dzielenia się najlepszymi praktykami i informacjami między organami dla 

zapewnienia jakości powietrza -zapewnienie stałego udziału co najmniej 25 

samorządów z woj. opolskiego (do 30.06.2021)  
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5)  Zwiększenie zaangażowania społeczeństwa, organizacji pozarządowych i 

podmiotów lokalnych w realizację zadań naprawczych wynikających z POP 

poprzez zrealizowanie działań informacyjno-edukacyjnych (do 31.03.2021)  

6)  Poprawienie monitorowania stanu wdrażania POP i jego aktualizacji oraz 

kontroli zgodności realizacji zadań naprawczych z wymaganiami POP poprzez 

wsparcie procesu monitorowania i kontroli narzędziami informatycznymi (do 

30.06.2021)   

 

 

 

 

 

Łączny budżet projektu: 2547178,94€(100%)  

Struktura finansowania:  

• dotacja LIFE 1371746€(53,8%)  

• dotacja NFOŚ 997633€(39,2%)  

• wkład własny Partnerów 78140€(3,1%)  

• wkład własny UMWO 99661€(3,9%)     

Projekt stanowi realizację ,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 2014-2020, cel 

operacyjny: III.1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego, 

kierunek działania nr 2: Ograniczenie źródeł niskiej emisji. 
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Liczba osób zameldowanych w gminie  pod koniec 2018 roku wyniosła  17938 

osób (z tego zameldowanych na pobyt czasowy 642 osoby),  w mieście Olesno 9388  

osób ( z tego na pobyt czasowy 333 osoby) . W łącznej liczbie 17.296 osób było 9.049 

kobiet i 8.247 mężczyzn. 

Największe wsie to Bodzanowice: 987 osób, Borki Wielkie: 897 osób i 

Wojciechów: 803 osoby. Najmniejsze wsie to: Broniec: 189 osób, Kucoby: 208 osób i 

Leśna: 216 osób. Na koniec 2018 roku na terenie gminy zameldowanych było  137 

cudzoziemców, najwięcej bo 80 osób to obywatele Ukrainy. W okresie od stycznia do 

połowy maja 2019 roku dokonano już 113 meldunków obywateli Ukrainy. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych sytuacja 

demograficzna wygląda następująco: 

-  liczba mieszkanek (kobiet) w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 

1.091 osób, a liczba mieszkańców w tym przedziale wiekowym 2.232 osoby; 

- liczba mieszkanek (kobiet) w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 5.458 

osób, a liczba mieszkańców (mężczyzn) w wieku produkcyjnym (15-64 lata) 

wynosiła 5.879 osób; 

- liczba mieszkanek (kobiet) w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2.458 osób, a 

liczba mieszkańców (mężczyzn) w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1.168 osób.  

 

 Ruch meldunkowy w 2018 roku przedstawiał się następująco : 

zarejestrowano 311 osób na pobyt stały, 320 na pobyt czasowy, 144 

wymeldowań, z tego 35 w formie decyzji administracyjnej. Dokonano też 108 

zameldowań cudzoziemców. 

 Liczba urodzeń na koniec 2018 roku wynosiła: 161 osób, z tego 74 

dziewczynki i 87 chłopców. 

 Liczba zgonów na koniec 2018 roku wynosiła 215 osób, z tego 112 kobiet i 

103 mężczyzn.  

 

DEMOGRAFIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA  
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W ramach polityki prorodzinnej zrealizowany został w 2018r.   projekt ,,Gmina 

Olesno na rzecz zapewnienia opieki dzieciom w wieku 1-2 lat", polegający na 

utworzeniu dodatkowych 10 miejsc w Żłobku Miejskim w Oleśnie. Projekt został 

sfinansowany ze środków rządowego programu Maluch + 2018. W ramach projektu 

wykonano niezbędne dostosowanie pomieszczeń, zakupiono wyposażenie oraz 

pomoce dydaktyczne – łączny koszt: 87 846,67 zł. Zatrudniono dodatkowy personel 

w Żłobku. Złożono wniosek o dofinansowanie z programu Maluch + kosztów 

utrzymania 10 nowych miejsc. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Gmina Olesno 

uzyskała kwotę 18 tys. zł.  

Złożono również wniosek o dofinansowanie w 2019 r. kolejnych 30 miejsc w 

Żłobku Miejskim w Oleśnie .  W wyniku  rozstrzygnięcia konkursu Gmina Olesno 

uzyskała kwotę 672 000,00 zł. Całkowity koszt utworzenia kolejnych 30 miejsc 

szacowany jest na ok. 1 000 000,00 zł.   

Projekt stanowi realizację ,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 2014-2020, 

cel operacyjny: II.1.1. Poprawa warunków i jakości edukacji i sportu, kierunek 

działania nr 2: Poprawa dostępności placówek edukacyjnych, w tym rozbudowa 

żłobka i przedszkoli.  

 

 

 

SZKOŁY 

W Gminie Olesno funkcjonowało w 2018 r. 8 szkół podstawowych, w tym jedna 

z oddziałem przedszkolnym (Szkoła Podstawowa nr 3). Trzy szkoły funkcjonują w 

Oleśnie, natomiast pięć na terenach wiejskich. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 

w Oleśnie funkcjonował jeden oddział integracyjny i dwa oddziały przysposabiające 

uczniów do pracy. Natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Oleśnie 

funkcjonowały trzy oddziały specjalne i jeden oddział dwujęzyczny. W roku szkolnym 

2018/2019 naukę kończą uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych. Klasy te funkcjonują 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie, która została przekształcona z Publicznego 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 
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Gimnazjum nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Oleśnie przekształconej z Zespołu 

Szkół nr 2. Przekształcenia szkół nastąpiły w wyniku reformy edukacji w 2017 r. 

W 2018 r. wydatki na szkoły podstawowe wyniosły 18 290 527,46 zł, z czego 

12 463 011,94 zł (68,14%) pokryte zostało z subwencji oświatowej i dotacji, 

przekazanej z budżetu państwa. 

W przeliczeniu na 1 ucznia/uczennicę, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu 

gminy w 2018 r. kształtowały się następująco: 

L.p. Nazwa szkoły Wydatki 
wykonane 

Liczba 
uczniów 

W przeliczeniu na uczniów 
danej szkoły 

1. PSP Bodzanowice 932 548,93 zł 67 13 918,64 zł 

2. PSP Borki Wielkie 1 398 496,19 zł 76 18 401,27 zł 

3. PSP Sowczyce 983 092,15 zł 47 20 916,85 zł 

4. PSP Wachów 1 000 881,14 zł 47 21 295,34 zł 

5 PSP Wojciechów 1 055 891,46 zł 52 20 305,61 zł 

6. PSP nr 1 Olesno 4 238 507,04 zł 296 14 319,28 zł 

7. PSP nr 2 Olesno 5 491 384,34 zł 453 12 122,26 zł 

8. PSP nr 3 Olesno 3 189 726,21 zł 280 11 391,88 zł 

 

 

 W roku szkolnym 2018/2019 naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 

1 318 uczniów, w tym  7 uczniów w oddziałach specjalnych. 

 W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego i języka 

niemieckiego, a dodatkowo nauka języka niemieckiego – jako języka mniejszości 

narodowej, na który uczęszczało 798 uczniów.  
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 Do jednej klasy (oddziału) na terenach wiejskich uczęszczało średnio 10 osób, 

natomiast w mieście Olesno średnio 21 uczniów. 

 We wszystkich szkołach zatrudniono 199 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty – 

206,63), w tym 8 nauczycieli stażystów, 16 nauczycieli kontraktowych, 25 

nauczycieli mianowanych, 150 nauczycieli dyplomowanych.  

 W 2018 r. do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 173 uczniów.  

 

Zdawalność egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. 

Zakres 
PSP nr 1 

w Oleśnie 
PSP nr 2 

w Oleśnie 
Powiat 
Oleski 

Województwo 
Opolskie 

Część humanistyczna – liczba 
uczniów 

114 59 538 7710 

język polski – średni wynik % 67,1 72,2 65 66,9 

historia i Wos – średni wynik % 58,4 55,9 55,6 57,7 

Część matematyczno – 
przyrodnicza – liczba uczniów 

114 59 538 7709 

Matematyka – średni wynik % 52,9 58,3 50,1 50,6 

przedmioty przyrodnicze – 
średni wynik % 

59,8 56,3 54,4 55,4 

Język angielski – poziom 
podstawowy – liczba uczniów 

43 34 273 5682 

średni wynik % 84,7 72,3 72 69,8 

Język angielski  - poziom 
rozszerzony – liczba uczniów 

43 25 264 5566 

średni wynik % 68,7 58,8 54,9 52,7 

Język niemiecki – poziom 
podstawowy – liczba uczniów 

71 25 265 1982 

średni wynik % 59,3 85,6 63,4 64,6 

Język niemiecki – poziom 
rozszerzony – liczba uczniów 

6 22 48 537 

średni wynik % 89 67,2 70,5 63,3 
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CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 

 język polski– wynik wyższy niż średni wynik w powiecie oleskim i województwie 

opolskim; 

 historia i WOS – wynik wyższy niż średni wynik w powiecie oleskim oraz w 

jednej ze szkół w województwie opolskim; 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA 

 matematyka - wynik wyższy niż średni wynik w powiecie oleskim i 

województwie opolskim; 

 przedmioty przyrodnicze - wynik wyższy niż średni wynik w powiecie oleskim i 

województwie opolskim;  

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY  

 -wynik wyższy niż średni wynik w powiecie oleskim i województwie opolskim; 

JĘZYK NIEMIECKI  

 poziom podstawowy – w jednej ze szkół wynik wyższy niż średni wynik w 

powiecie oleskim i województwie opolskim;  

JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM ROZSZERZONY 

  w jednej ze szkół wynik wyższy niż średni wynik w powiecie oleskim,  

w obu szkołach wynik wyższy niż średni wynik w województwie opolskim. 

 

Burmistrz Olesna w 2018 r. przyznał stypendia dla uczniów szkół podstawowych 

z terenu gminy za wybitne osiągnięcia w nauce (wysoką średnią ocen), laureatom oraz 

finalistom konkursów przedmiotowych oraz uczniom osiągającym wysokie wyniki 

sportowe. Na wypłaty stypendiów dla uczniów wydatkowano kwotę w wysokości 

31 415 zł.   

W 2018 r. w trzech szkołach podstawowych na terenie miasta Olesna jest 

realizowany projekt pn. „Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich 

szkół”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Całkowity 

koszt projektu to 578 851,25 zł, dofinansowanie UE 517 576,25 zł. W ramach projektu 

uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych np. kołach zainteresowań z 

matematyki, informatyki, biologii, przyrody, geografii, chemii, czy języków obcych. 

Zajęcia są prowadzone także metodą eksperymentu np. z nauki programowania i 

kodowania robotów, poprzez prowadzenie doświadczeń z fizyki i chemii, czy 
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przyrodnicze zajęcia kreatywne z wykorzystaniem TIK i literatury popularnonaukowej. 

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi są realizowane 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne. W ramach zajęć rozwijających 

kompetencje matematyczno-przyrodnicze zaplanowano zajęcia wyjazdowe do: 

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Afrykarium, Hydropolis, Planetarium i Ogrodu 

Botanicznego we Wrocławiu.  W ramach zajęć nauczanych metodą eksperymentu na 

Uniwersytet Młodzieżowy przy Politechnice Częstochowie, a w ramach warsztatów z 

doradztwa zawodowego na Akademię Jana Długosza w Częstochowie. Doposażono 

placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne, a w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 

utworzono międzyszkolną pracownię matematyczną. Ośmiu nauczycieli podnosi swoje 

kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych, a 75 w ramach szkoleń.  

390 uczennic i uczniów, stanowiących 30 % wszystkich uczennic i uczniów, 

dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu. 

Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę w wysokości 592 809,14 zł.  

Projekt stanowi realizację „Strategii rozwoju Gminy Olesno na lata 2014-2020”, 

cel operacyjny: II.1.1. Poprawa warunków i jakości edukacji i sportu.  

 

PRZEDSZKOLA 

W 2018 r. funkcjonowało 10 przedszkoli gminnych,  w tym 1 przedszkole z 

oddziałem integracyjnym oraz oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej 

nr 3 w Oleśnie. Należy zaznaczyć, że w ostatnich latach otwarto dwa nowe oddziały 

przedszkolne (w 2016 r. w Przedszkolu w Łowoszowie, a w 2017 r. oddział 

przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 w Oleśnie).   

W 2018 r. do gminnych przedszkoli uczęszczało 551 dzieci, w tym 252 dziewcząt i 

299 chłopców, z następujących roczników.                             

 rocznik 2015     – 93 dzieci; 

 rocznik 2014     – 145 dzieci; 

 rocznik 2013     – 157 dzieci; 

 rocznik 2012 i starsze   – 156 dzieci. 
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Udział procentowy  dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli 

gminnych, w stosunku do dzieci urodzonych wynosi ponad 92%. 

We wszystkich przedszkolach zatrudniono 68 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty – 

44,62), w tym 9 nauczycieli stażystów, 12 nauczycieli kontraktowych, 15 nauczycieli 

mianowanych, 32 nauczycieli dyplomowanych.  

W 2018 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 4 725 657,58 zł, z czego 

1 435 173,87 zł  ( 30,37%) zostało pokrytych z subwencji oświatowej i dotacji, 

przekazanej z budżetu państwa. Uzyskano także środki zewnętrzne poprzez realizację 

projektu „Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu” ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu 

to 872 442,47 zł, dofinansowanie UE 733 046,16 zł. W ramach projektu w 10 

przedszkolach z terenu Gminy Olesno realizowano zajęcia dodatkowe, takie jak: zajęcia 

kształcące i rozwijające u dzieci kompetencje kluczowe z języka angielskiego, zajęcia w 

formie gier i zabaw matematycznych z elementami informatyki, zajęcia teatralne z 

bajkoterapią, zajęcia plastyczno – konstrukcyjne, zajęcia z rytmiki i tańca, z logopedii, 

rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, a także wydłużono czas pracy przedszkoli. 

Nauczyciele podnieśli kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych i szkoleń. 

Doposażono placówki w pomoce dydaktyczne. Projekt stanowi realizację „Strategii 

rozwoju Gminy Olesno na lata 2014-2020”, cel operacyjny: II.1.1. Poprawa warunków 

i jakości edukacji i sportu. W 2019 r. projekt jest kontynuowany, a dofinansowanie ze 

środków zewnętrznych wynosi 1 029 617,70 zł.  

Dochody gminy w 2018 r. z tytułu wpłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach 

oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie wyglądały 

następująco: 

2018 rok Wpłaty za wyżywienie Wpłaty za korzystanie z 

wychowania 

przedszkolnego 

Szkoły Podstawowe 692 667,31 zł  

Przedszkola 225 581,40 zł 86 563,50 zł 

 

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w 2018 r. wyniosły 82 341,75 zł. 
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Jednym z kluczowych zadań  ujętych w   Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Gminy Olesno na lata 2016-2023 jest realizacja projektu, który   obejmuje: 

modernizację traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie oraz rewitalizację 

stadionu  miejskiego w Oleśnie. Uzyskano na ten cel  dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (całkowite koszty 

projektu: 10 997 724,27 zł, dofinansowanie UE: 4 999 485,94 zł). 

Zdegradowana i w większości nieużytkowana przestrzeń miejska wpływa 

niekorzystnie na zamieszkującą wokół terenu ludność pogłębiając zjawisko wykluczenia  

społecznego. Stan traktu spacerowego jest niezadowalający. Mostki, ławki, kosze są 

bardzo zniszczone, ścieżki powysadzane korzeniami drzew. Stan urządzeń małej 

architektury jest  wyeksploatowany. Teren jest rzadko uczęszczany przez mieszkańców. 

Rewitalizacja traktu spacerowego składać się będzie z alei głównej oraz strefy 

rekreacyjno-wypoczynkowej. Aleja  główna wyłożona będzie z płyt granitowych z 

donicami i nasadzeniami zieleni. Przebudowane zostaną mostki, schody do potoku. 

Wśród zieleni znajdą się drewniane leżaki, atrakcyjne ławki,  nowe kosze, punkty 

świetlne LED. Z kolei rewitalizacja stadionu miejskiego obejmie wykonanie: 

pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną z naturalnej trawy; 8 m piłkochwytów; 

wiaty dla  zawodników rezerwowych; bieżni 6 torowej lekkoatletycznej; rzutni do rzutu 

dyskiem; rzutni do pchnięcia kulą; skoczni do skoku w wzwyż, w dal i trójskoku (materiał 

tartan i beton); boiska  treningowe z trawy. Zamontowana zostanie siłownia 

zewnętrzna, urządzenia sprawnościowe dla każdego wieku. Przestrzenie, obiekty 

dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.   

  Projekt stanowi realizację ,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 2014-2020, 

cel operacyjny II.1.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, kierunek działania nr 2: 

Odnowa i rewitalizacja obiektów zabytkowych, parków, promenady, układów 

urbanistycznych na terenie miasta i gminy, w tym w szczególności budownictwa 

drewnianego oraz rynku w Oleśnie oraz celu operacyjnego  II.1.1. Poprawa warunków 

KULTURA , SPORT , REKREACJA 
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i jakości edukacji , i sportu, kierunek działania nr 1: Rozwój infrastruktury placówek 

edukacyjnych w zakresie poprawy stanu technicznego bazy oraz ich wyposażenia w 

pomoce dydaktyczne i nowoczesne technologie, w tym: budowa oraz modernizacja 

zaplecza sportowego, w tym budowa boisk typu „Orlik lekkoatletyczny” . 

Uzyskano także dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki na 

,,Budowę trzech obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym w Gminie Olesno”. W ramach projektu wybudowano małą 

infrastrukturę sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym w Gminie 

Olesno, a w szczególności: 

 przy ul. Murka w Oleśnie – budowa obiektu w wariancie rozszerzonym: siłownia 

plenerowa (13 różnych urządzeń: zestaw nr 1, który zawiera: rurę do pole dance, 

drabinkę skośną, kółka gimnastyczne, drabinki poziome, drążki typu fala, 

drabinkę pionową, ławeczkę skośną; box do ćwiczeń mały, box do ćwiczeń duży; 

rower + odwodziciel +pylon; orbitek eliptyczny + koła Tai Chi; narciarz + step 

per; wyciskanie siedząc + wahadło; prasa nożna +biegacz, motyl klasyczny, 

zestawy sprawnościowe), strefa relaksu ( 6 ławek montowanych na stałe do 

podłoża, dwa urządzenia do gier edukacyjnych: kółko i krzyżyk oraz gra 

językowa) oraz ogrodzonego placu zabaw (zestawy zabawowe, huśtawki: 

owalna, ważka, bocianie gniazdo, zjazd na linie, sprężynowce). Dodatkowo  

wykonano stojaki rowerowe.  

 przy ul. Kilińskiego w Oleśnie – budowa obiektu w wariancie podstawowym: 

siłownia zewnętrzna (8 urządzeń: box do ćwiczeń mały , box do ćwiczeń duży, 

rower + odwodziciel + pylon, orbitek eliptyczny + koła Tai Chi; narciarz + step 

per; wyciskanie siedząc + wahadło; prasa nożna + biegacz; motyl klasyczny + 

twister), strefa relaksu (dwa urządzenia do gier edukacyjnych: kółko i krzyżyk 

oraz gra językowa).  

 przy ul. Lublinieckiej w Grodzisku (Gmina Olesno) - budowa obiektu w wariancie 

podstawowym: siłownia zewnętrzna (urządzenia: orbitrek, pajacyk, podciąg, 

biegacz, narciarz, prasa nożna, motyl, wiosło), strefa relaksu (4 ławki montowane 

na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych: stół do gry – tenis 

stołowy, stół do gry – szachy, stół do gry – chińczyk, stół do gry – piłkarzyki). 

Łączne dofinansowanie: 83 185 zł. 
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     Na ,,Budowę elementów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury 

rekreacyjnej)” w tym  placu zabaw przy ul. Dworcowej w Oleśnie, na promenadzie oraz 

przy ul. Kilińskiego w Oleśnie uzyskano dofinansowanie ze środków PROW w 

wysokości 362 779,94 

Projekt stanowi realizację ,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 2014-2020, 

cel operacyjny II.1.1. Poprawa warunków i jakości edukacji , i sportu, kierunek działania 

nr 1: Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych w zakresie poprawy stanu 

technicznego bazy oraz ich wyposażenia w pomoce dydaktyczne i nowoczesne 

technologie, w tym: b. budowa oraz modernizacja zaplecza sportowego, w tym budowa 

boisk typu „Orlik lekkoatletyczny” w Oleśnie; c. budowa i modernizacja placów zabaw 

przy żłobkach i przedszkolach; 

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA  

  Ogólnopolska Inauguracja 26. Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbyła się 8 

września 2018 r. była historycznym wydarzeniem dla naszego miasta.  Kilka tysięcy 

uczestników – mieszkańców i gości, setki zaangażowanych wolontariuszy i aktywne 

wszystkie grupy społeczne – tak  można podsumować to wydarzenie. Zaszczytem było, 

że pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

w Stulecie Odzyskania Niepodległości, tak ważna impreza została zainaugurowana w 

naszym mieście . Mieście o wielowiekowej tradycji, założonym 810 lat temu przez 

księcia Henryka Brodatego. Mieście, które w roku 2018 celebrowało szczególny 

jubileusz 500-lecia konsekracji Sanktuarium św. Anny. Aby umożliwić wielu 

znakomitym gościom poznanie tego wyjątkowego obiektu, sobotnie uroczystości 

rozpoczęły się właśnie tam, mszą świętą w intencji Ojczyzny, której przewodniczył 

Biskup Opolski Andrzej Czaja. Udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele państwowych i 

wojewódzkich instytucji kultury, przedstawiciele władz samorządowych, służb 

mundurowych, jednostek oświatowych, delegacje z miast partnerskich oraz mieszkańcy 

Olesna i okolicznych miejscowości. Godnym podkreślenia jest fakt, że  w grudniu 2018 

z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy kościół odpustowy pw. Św. Anny w Oleśnie, 

otrzymał zaszczytny tytuł Pomnika Historii. 
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Kościół pw. św. Anny w Oleśnie jest jedną z najoryginalniejszych drewnianych 

budowli sakralnych w Polsce. Ze względu na unikatową formę architektoniczną 

świątynia ta należy do grupy najcenniejszych drewnianych zabytków w Polsce i w pełni 

zasłużyła na wpis na listę Pomników Historii. Od ponad 500 lat urzeka on swoją historią, 

architekturą i wyjątkowym klimatem. Jest jak drogocenny klejnot, skarb dany w depozyt 

Ziemi Oleskiej. Wrośnięta korzeniami pradawnej sosny, architektoniczna perła 

Opolszczyzny jest żywym pomnikiem wiary, miłości i estetycznej wrażliwości naszych 

przodków. Świątynia ta ma średniowieczny rodowód i legendarne korzenie.  

Kolejna odsłona części oficjalnych miała miejsce o godzinie 15:00 w miejskim 

amfiteatrze. Licznie zgromadzoną publiczność powitał Burmistrz Olesna, Po 

wystąpieniu Burmistrza głos zabrał Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

Bartosz Skaldawski, który odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

skierowany do organizatorów i uczestników inauguracji.  

Podczas oficjalnego otwarcia przemawiali także: Adrian Czubak, wojewoda 

opolski, Agata Wąsowska-Pawlik, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury oraz 

Przemysław Maliszkiewicz, dyrektor GDDKiA w Opolu, którzy w swoich wystąpieniach 

przede wszystkim podkreślili istotę organizowania wydarzeń o takiej randze właśnie w 

mniejszych miejscowościach, których bogata historia i tradycje regionu są warte 

nagłaśniania. 

Motywem przewodnim  EDD w 2018r. była  „Niepodległa dla wszystkich” – 

motto ściśle powiązane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Z tego też powodu, do inauguracyjnego występu artystycznego 

zaproszono Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który wystąpił w 

pełnym ponad stuosobowym składzie artystycznym który tworzą chór, balet i orkiestra 

w programie „A  to Polska właśnie”. Po zakończonym występie na amfiteatrze, goście 

zaproszeni zostali na oleski Rynek, gdzie trwały pozostałe wydarzenia  promujące 

lokalne dziedzictwo. Wprowadzeniem do historii lokalnej było otwarcie wystaw w 

Oleskim Muzeum Regionalnym pt. Oleski cud architektury - pięciowiekowy kościół św. 

Anny w malarstwie Barbary Horteckiej oraz „Zakochana w kościele św. Anny - autorka 

Znaku Rodła Janina Kłopocka” przez Panią Ewę Cichoń, dyrektor muzeum. 



22 
 

Wieczorem można było wysłuchać fantastycznego koncertu uczniów 

Państwowej Szkoły Muzycznej i Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej w 

Oleśnie w programie „10 Dekad Niepodległej”. Koncert Natalii Kukulskiej  był 

zwieńczeniem całodniowej imprezy, która bez wątpienia przejdzie do historii naszego 

miasta.  

Organizację Ogólnopolskiej Inauguracji 26. Europejskich Dni Dziedzictwa 

dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – "Wspólnie 

dla dziedzictwa”. 

W roku 100 – lecia niepodległości Polski i w roku poprzedzającym 100 – lecie 

Powstań Śląskich dokonano także renowacji Pomnika Powstańców Śląskich na 

cmentarzu komunalnym w Oleśnie – na realizacje zadania uzyskano dofinansowanie w 

ramach programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami 

w kraju ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 

46 381,95 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 70 500 zł. Projekt stanowi realizację 

,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 2014-2020”, cel operacyjny II.1.3. Ochrona 

dziedzictwa kulturowego, kierunek działania nr 7: Zagospodarowanie wolnego czasu – 

rozwój oferty rekreacyjnej na terenie gminy. 

W 2018 roku Gmina Olesno realizowała także dwa projekty wspólnie z czeskim 

partnerami z miejscowości Otice, Zbyslavice i Jezdkovice. Projekty były 

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Przekraczamy granice w ramach  Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A Republika 

Czeska – Polska. 

Pierwszy z nich to inicjatywa pn.: Solnym szlakiem z Moraw do Olesna.  Wartość 

całkowita projektu to 98.324,02 zł, wartość dofinansowania 83.574,80 zł, wkład 

własny Gminy Olesno wynosi 14.749,22 zł. 

Działania projektu dotyczą wydania publikacji dot. historii, zabytków, atrakcji 

turystycznych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, zwyczajów Ziemi Oleskiej, a 

także informacji o wpływie jaki fundusze UE wywarły na rozwój lokalny. Punktem 

wyjścia do opracowania publikacji była wspólna historia tych regionów, sięgająca 

czasów starożytnych, związana z przebiegiem słynnego szlaku ,,bursztynowego", 
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zwanego również ,,solnym" (do dnia dzisiejszego jedno z miejsc handlowych w Oleśnie 

nosi nazwę ,,Solnego Rynku"), który prowadził od Ołomuńca na Morawach  przez 

Olesno  do Torunia. Przeplatające się wspólne polsko - czeskie wątki historyczne, 

informacje o zabytkach i miejscach związanych z ważnymi dla obu narodów 

wydarzeniami, bogactwo dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, nawiązane i 

intensywnie rozwijane partnerstwo - te elementy publikacji - w zamierzeniu 

wnioskodawcy-staną się nie tylko doskonałym źródłem czerpania wiedzy o partnerach, 

ale także mają za zadanie przełamać bariery mentalne-zachęcić do odwiedzenia miejsc 

dotychczas nieznanych. 

W ramach projektu uruchomiony został rówież audioprzewodnik, który 

umożliwia zwiedzanie miejscowości, zabytków, miejsc o wysokich walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych w Oleśnie, Jezdkovicach, Zbyslawicach i Oticach. 

Audioprzewodnik wykonany został w formie aplikacji na telefon, z możliwością 

nieodpłatnego pobrania ze stron internetowych partnerów projektu oraz organizacji 

turystycznych. 

Dla najmłodszych odbiorców wydana została gra pamięciowa MEMO na 

podstawie materiałów edukacyjnych poświęconych atrakcjom turystycznym 

partnerów. Projekt stanowi realizację ,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 2014-

2020, cel operacyjny I.1.3. Promowanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy, 

kierunek działania nr 9: Cyfryzacja zasobów oraz zwiększenie dostępności informacji 

turystycznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. 

Polsko-czeskie partnerstwo bez granic jest drugim zrealizowanym w tym roku 

projektem z czeskimi partnerami , okazał się wielkim sukcesem współpracy 

mieszkańców po obu stronach granicy  (w tym współpracy pomiędzy ochotniczymi 

strażami pożarnymi, kołami myśliwych , dziećmi i młodzieżą szkolną, mieszkańcami w 

miejscowościach partnerskich) - dzięki realizacji wszystkich działań zaplanowanych w 

projekcie. 

Wartość projektu 98.787,82 zł, wartość dofinansowania 83.969,63 zł, wkład własny 

Gminy Olesno 14.818,19 zł. 
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Realizacja projektu wpłynęła na poznanie wzajemnej kultury, historii,  tradycji 

ludowych, zwyczajów  przez odbiorców projektu, poznawanie folkloru poprzez udział 

w wydarzeniach głęboko zakorzenionych w tradycję polskich i czeskich miejscowości. 

W ramach projektu odbyło się od maja do września 2018 r. szereg wymian 

mieszkańców w ramach następujących wydarzeń: 

1) obchodów Święta św. Floriana oraz seminarium strażackiego w Oticach, 

w którym uczestniczyły jednostki OSP z Czech. Udział w seminarium 

wzięli przedstawiciele OSP z Borek Wielkich i Otic, z udziałem Jezdkovic 

m.in. w panelu eksperckim pn.: System zapobiegania i ochrony 

przeciwpożarowej ludności w Republice Czeskiej,  

2) organizacji spotkań z tradycją w Borkach Wielkich, w którym 

uczestniczyły dzieci szkolne z Otic. Miały one okazję: poznać historię 

Borek Wielkich odwiedzając Izbę Tradycji Śląskiej oraz zintegrować się z 

rówieśnikami po polskiej stronie granicy, 

3) turnieju piłkarskim dzieci w Oticach, w którym uczestniczyły dzieci z 

Borek Wielkich i Otic, 

4) organizacji rodzinnego rajdu rowerowego w Wojciechowie, w którym 

czestniczyli mieszkańcy Zbyslavic, 

5) seminarium myśliwych w Oticach, na którym wiedzę teoretyczną i 

praktyczną zdobywały koła łowieckie z terenu Gminy Olesno oraz koło 

łowieckie Hvozdnice z Otic, 

6) seminarium myśliwych w Jezdkovicach, na którym obecni byli 

przedstawiciele kół łowiecki z terenu Gminy Olesno, 

7) 825-lecia historii - zwyczajów i tradycji Borek Wielkich, gdzie mieszkańcy 

Otic mieli niepowtarzalną okazję poznać ponad VIII wieków historii 

partnerskiej miejscowości, 

8) podróży przez historię i współczesność gminy Wysoka ze  świętowaniem 

Dożynek - 01.02.09.2018- uczestnicy: mieszkańcy Jezdkovic, mieszkańcy 

Wysokiej i okolic, 

9) Otickiego święta ziół i kapusty, w którym uczestniczyli mieszkańcy Borek 

Wielkich i Otic, Zbyslavic i Jezdkovic, 
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10) Spacerów historycznych w ramach Ogólnopolskiej Inauguracji 

Europejskich Dni Dziedzictwa, na których obecni byli partnerzy z Otic, 

Jezdkovic i Zbyslavic. 

 

Projekt stanowi realizację ,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 2014-2020, 

cel operacyjny I.1.3. Promowanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy, 

kierunek działania nr 7: Zagospodarowanie wolnego czasu – rozwój oferty rekreacyjnej 

na terenie gminy. 

 

 

 

 

Jak wynika  z rocznego sprawozdania Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie na 

terenie miasta i gminy w 2018 r. stwierdzono : 

 1 rozbój,  

 20 kradzieży z włamaniem, 

 65 kradzieży,  

 1 kradzież samochodu 

 1 bójka z pobiciem, 

 15 przypadków uszkodzeń mienia,  

 12 przypadków uszczerbku na zdrowiu. 

Łącznie w 7 wybranych kategoriach stwierdzono 115 przestępstw. Nastąpił 

spadek o 5 czynów analogicznie do 2017 r.  Ponadto w 2018 r. stwierdzono 55 

przestępstw wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W 2018 r. 

policjanci byli wzywani do 1710 interwencji na terenie gminy, w tym 72 domowych , z 

czego 22 dotyczyły przemocy w rodzinie, w której wdrożono procedurę Niebieskiej 

Karty. 

 Na terenie miasta i gminy Olesno w 2018r. zaistniało 220 zdarzeń drogowych:  

 207 kolizji drogowych 

 15 wypadków drogowych ( rannych – 13 osób, zabitych – 5 osób) 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
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Najważniejsze przedsięwzięcia Policji  wynikające z analizy zagrożeń to: 

 zwiększenia liczby policjantów ruchu drogowego pełniących służbę na 

drodze,  

 zwiększenia bezwzględnej liczby policjantów skierowanych do służby 

patrolowej i obchodowej , obecności policjantów w miejscach szczególnie 

zagrożonych, 

 ograniczanie zagrożenia przestępczością i zachowań szczególnie uciążliwych 

społecznie (niszczenie mienia, kradzieże z włamaniem, rozboje, bójki , 

pobicia) 

 realizowanie programów prewencyjnych podnoszących poziom 

bezpieczeństwa, wpływającą na świadomość prawną mieszkańców oraz 

zmierzających do zapobiegania działaniom przestępczym.  

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie funkcjonuje Straż 

Miejska (4 etaty, w tym: komendant – 1, młodszy inspektor – 2, młodszy specjalista – 

1). W 2018 r. ujawniono 417 wykroczeń, w tym: 410 – zawartych w Kodeksie 

wykroczeń (wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji), 5 – 

w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i 2 – ustawie o odpadach. 

Wobec sprawców wykroczeń zastosowano: środki oddziaływania wychowawczego 

(art. 41 k.w.) – 356, grzywnę nałożoną w drodze mandatu karnego – 58 (na kwotę 6 400 

zł) oraz wnioski o ukaranie do sądu – 3. Ponadto wykonano inne działania w zakresie: 

osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania – 1, 

zabezpieczenia miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 

miejsca zagrożonego takim zdarzeniem – 2, konwojowania dokumentów, przedmiotów 

wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy – 371. Przyjęto zgłoszenia 

od mieszkańców dotyczące: zagrożeń w ruchu drogowym – 48, ochrony środowiska i 

gospodarki odpadami – 28, zagrożeń życia i zdrowia – 2, zagrożeń pożarowych 

(katastrofy) – 1, zwierząt – 12. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 

Olesno oraz dla optymalnego wykorzystania posiadanych sił i środków Straż Miejska 

współpracuje z Policją. Formy współpracy określają właściwe przepisy prawne i 

zawarte „Porozumienie o współpracy Straży Miejskiej w Oleśnie z Komendą Powiatową 

Policji w Oleśnie na rzecz bezpieczeństwa gminy Olesno”. Na terenie gminy Olesno w 
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2018 r. realizowano przede wszystkim zadania w zakresie zapewnienia ładu oraz 

porządku publicznego, w tym przeciwdziałaniu zjawiskom uciążliwym społecznie. 

Przeprowadzono 98 służb patrolowych w zakresie kontroli targowiska „Solny Rynek” w 

Oleśnie w dni targowe (wtorek i piątek). Odprawy odbywały się w KP Policji w Oleśnie. 

Strażnicy Straży Miejskiej w Oleśnie uczestniczyli w kontroli: stanu zimowego 

utrzymania dróg publicznych i chodników, stanu oznakowania poziomego i pionowego 

dróg publicznych, pustostanów w związku możliwością przebywania w nich osób 

bezdomnych oraz palenisk osób fizycznych i prawnych w związku z możliwością 

spalania w nich odpadów. Ponadto 2 strażników wykonywało zadania sędziów etapu 

strefowego Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Oleśnie i 

czynności porządkowe w rejonie cmentarza komunalnego w Oleśnie w ramach 

policyjnej akcji „Znicz 2018”. Wspólne dziania w zakresie zabezpieczenia ładu i 

porządku realizowano podczas następujących imprez kulturalnych, sportowych i 

artystyczno-rozrywkowych: „Sylwester na oleskim Rynku” (2 strażników), „Tropem 

wilczym. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych” w Oleśnie (1 strażnik), mecz piłkarski na 

Stadionie Miejskim w Oleśnie (2 strażników), „XXIII Oleskie Uliczne Biegi Pokoju” (4 

strażników), „Oleski Dzień Strażaka” w Oleśnie (4 strażników), „Dni Olesna 2018” (4 

strażników), „Dożynki Gminne w Wysokiej” (2 strażników), „Niepodległa dla 

Wszystkich. Europejskie Dni Dziedzictwa” w Oleśnie (4 strażników). 

Na terenie gminy funkcjonuje 16 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w tym  

4 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (Borki Małe, Borki Wielkie, Wysoka i 

Bodzanowice).  Jednostki te liczą 891 członków (w tym 646 członków czynnych OSP: 

161 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 36 honorowych i 48 

wspierających).  Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze  funkcjonują w 10 jednostkach OSP.   

Uprawnionych  do działań ratowniczych (szkolenie + badania): jest  287 

strażaków, z tego  w OSP z KSRG: 130 (szkolenie: 130 i badania 130). 

 

WYPOSAŻENIE 

Jednostki OSP  wyposażone są  w 21 pojazdów pożarniczych, z tego: ciężkie – 

3, średnie – 13, lekkie – 5; samochody ze zbiornikami na wodę i autopompami: 16 
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(łącznie 40 tys. l wody), w tym 4 nowe samochody zakupione w latach: 2010, 2011, 

2014, 2018. 

W 2018r. zakupiono  nowy  średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP w 

Bodzanowicach – na zadanie OSP Bodzanowice uzyskała dofinansowanie ze środków 

Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  w 

wysokości 199 931,30 zł, ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

150 000,00 zł, dotacja Gminy Olesno  wyniosła 399 999,40 zł. 

Projekt stanowi realizację ,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 2014-2020, 

cel operacyjny II.1.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego, kierunek działania nr 2: 

Poprawa wyposażenia służb bezpieczeństwa publicznego. 

Najważniejszy sprzęt: 

 Radiostacje samochodowe: 21 

 Radiostacje nasobne: 19 

 Selektywne alarmowanie: 14 

 Alarmowanie do sieci komórkowych: 6 

 Motopompy pływające: 17 

 Piły do drewna (19), podkrzesywarki (2), do betonu (4): 25 

 Agregaty prądotwórcze: 12 

 Zestawy do pomocy przedmedycznej: 11 (8 OSP) 

 Defibrylator AED: 5 

 Aparaty oddechowe: 16  

 Motopompy szlamowe: 5 

 Zestawy do ratownictwa drogowego: 5  

 Wentylatory oddymiające: 4 

 Kombinezony na owady: 2 kpl. 

 Łódź motorowa z silnikiem pozaburtowym i saniami lodowymi : 1 

 

W 2018 r. zakupiono  sprzętu ratowniczo – gaśniczego –  z dofinansowaniem w 

wysokości 99% ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, za kwotę ok. 100 tys. zł. 
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Zakupiono: 

 Torby ratownicze, 

 Nosze typu deska, 

 Szyny typu Kramera, 

 Defibrylatory, 

 Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych 

długościach, 

 Butlę na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 

6 l, 

 Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, 

 Zestawy węży hydraulicznych o długości min. 5 m, 

 Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO, 

 Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami. 

Projekt stanowił realizację ,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 2014-2020, 

cel operacyjny II.1.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego, kierunek działania nr 2: 

Poprawa wyposażenia służb bezpieczeństwa publicznego 

 

W budżecie  Gminy Olesno  na funkcjonowanie  OSP w 2018 roku przeznaczono:  

1.272.795,- zł.,  z tego: 

 fundusz sołecki - 83.948,- zł. 

 Dofinansowanie do jednostek KSRG: 174.000,- zł. 

 Dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości: 101.851,- zł. 

 Dodatcja WFOŚiGW: 199.931,- zł. 

 Inne środki gminne, zewnętrzne lub darowizny: 38.666,- zł. 

Łączny budżet na rzecz OSP: 1.787.243,- zł. 

 
 
Statystyka zdarzeń w gminie Olesno za 2018 rok : 
(na podstawie materiałów KP PSP Olesno) 

 Ilość pożarów: 54 (w powiecie:186)  
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 Ilość miejscowych zagrożeń (wypadki, anomalie pogodowe, itp.): 221 (w 

powiecie: 720) 

 Ilość alarmów fałszywych: 9 (w powiecie: 15) 

Łącznie: w gminie Olesno: 284 zdarzenia (w powiecie: 921) 

Analiza zagrożeń: 

Gmina Olesno – III stopień zagrożenia, decydują o tym: gazociąg wysokiego 

ciśnienia, jednostkowe przypadki przewozu koleją towarów niebezpiecznych, obszary 

leśne kompleksowe pow. 1000 ha. 

 

 

 

System pomocy społecznej w roku 2018 objął wsparciem 619 osób w 320 

rodzinach. Porównując do roku 2017 liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 

była większa o 8. 

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną 

Wyszczególnienie 

Liczba osób, 
którym przyznano 

decyzją 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Liczba 
wydanych 

decyzji 

Liczba osób 
w rodzinach 

Świadczenie przyznane w ramach zadań 

zleconych i zadań własnych (bez względu 

na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 

finansowania) w tym; 

576 

 

309 

 

123 

 

679 

 

świadczenia pieniężne 491 265 114 618 

świadczenia niepieniężne 205 144 38 389 

POMOC SPOŁECZNA 
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Świadczenia przyznane w ramach zadań 

zleconych bez względu na ich rodzaj, 

formę i liczbę 

12 12 2 23 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 

własnych bez względu na ich rodzaj, 

formę i liczbę 

565 299 121 667 

Pomoc udzielana w postaci pracy 

socjalnej – ogółem 
 113 41 227 

W tym wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej 
 11 8 11 

 

Przyznanie świadczeń następuje w formie decyzji administracyjnej i poprzedzone 

jest wywiadem środowiskowym, przeprowadzonym w miejscu zamieszkania osoby lub 

rodziny lub docelowo w miejscu ich pobytu. Powody przyznawania świadczeń mogą 

współwystępować ze sobą, wobec tego nie sumują się. W roku 2017 wydano 1249 

decyzji administracyjnych, w tym 33 odmawiających przyznania świadczenia. 

Pracownicy socjalni przeprowadzili 1161 wywiadów środowiskowych natomiast w 

roku 2018 wydano 1056 decyzji administracyjnych, w tym 34 odmawiających 

przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni przeprowadzili 1139 wywiadów 

środowiskowych 

W 2018 roku głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo 143 

rodziny, niepełnosprawność 178 rodzin, bezrobocie 72 rodziny, długotrwała lub ciężka 

choroba 158 rodzin, potrzeba ochrony macierzyństwa 27 rodzin, a w tym z powodu 

wielodzietności 40 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  i 

prowadzenia gospodarstwa domowego 27 rodzin, alkoholizm 26 rodzin, trudności w 

przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 11 rodzin, bezdomność 16 

osób, przemoc w rodzinie 1. 

 Dla podkreślenia efektywnych działań programów rządowych w Gminie Olesno 

wskazuje się dane w roku 2017 gdzie głównymi powodami przyznawania świadczeń 

były: ubóstwo 176 rodzin, niepełnosprawność 184 rodzin, bezrobocie 139 rodzin, 
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długotrwała lub ciężka choroba 152 rodziny, potrzeba ochrony macierzyństwa 67 

rodzin a w tym z powodu wielodzietności 30 rodzin, bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 20 rodzin, 

alkoholizm 24 rodziny, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego15 rodzin, bezdomność 10 osób, przemoc w rodzinie 1. 

 Rodzaj udzielonych świadczeń wraz z liczbą osób, którym przyznano świadczenia i wykonanymi wydatkami 

Lp. Rodzaj udzielonych świadczeń 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Wydatki 

wykonane 

1. 
Zasiłki stałe przysługujące osobie 

niezdolnej do pracy z powodu wieku 

lub całkowicie niezdolnej do pracy z 

powodu niepełnosprawności. 

86 787 

 

399 654,00 

 

Dotacja celowa z budżetu państwa 

na realizację zadań własnych gminy. 
77 723 385 325,00 

Zasiłek stały przyznano dla osób,  

w tym: samotnie gospodarujących 

pozostających w rodzinie 

9 64 1429,00 

2. 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

dla osób pobierających zasiłek stały 

niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu. 

77 679 34 331,00 

Dotacja celowa z budżetu państwa 

na realizację zadań własnych gminy. 
  32 579,14 

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 

miejscu zamieszkania dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. 

Dotacja celowa z budżetu państwa 

na realizację zadań zleconych z 

zakresu administracji rządowej. 

12 4464 91 512,00 

4. Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 
0 0 0 
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5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

(środki własne gminy) 

32 8110 132 715,00 

6. Program „Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania” ogółem w tym: 
  551 488,00 

Posiłek 161 23 208 344 053,00 

posiłek – program osłonowy z 

zakresu pomocy uczniom albo 

dzieciom w dostępie do posiłku w 

szkole lub przedszkolu 

16 1441 9 616,00 

świadczenie pieniężne na zakup 

posiłku lub żywności 

338 620 207 435,00 

Dotacja celowa budżetu państwa na 

realizację zadań własnych gminy 

wyniosła  

  314 954,00  

Środki własne gminy na realizację 

zadania  
  236 534,00  

7. 

Zasiłki okresowe przyznane z 

powodu bezrobocia, długotrwałej 

choroby, niepełnosprawności, 

możliwości utrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia 

społecznego. 

101 454 136 754,00 

Dotacja celowa z budżetu państwa 

na realizację zadań własnych gminy. 
  136 754,00 

Wynagrodzenie opiekuna prawnego   6 484,00 

 
Dotacja celowa z budżetu państwa 

na realizację zadań własnych gminy 
  6 484,00 

8. 
Zasiłki celowe i specjalne celowe 423 511  
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zasiłek celowy 
362 362 25 000,38 

specjalny zasiłek celowy  

(w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach osobie albo rodzinie o 

dochodach przekraczających 

kryterium dochodowe) 

61 84 17 208,00 

zasiłek celowy na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego 
1 1 5 000 

Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. 

9. Schronienie 0 0 0 

Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. 

10. Sprawienie pogrzebu 2 2 4342 

Zadanie realizowane ze środków własnych gminy 

11. 

Odpłatność gminy za pobyt osób 

umieszczonych w domu pomocy 

społecznej. 
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343 715 905,00 

 Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. 

 

 

 

 

Świadczenia rodzinne pobierały w 2018 roku 712 rodziny. Wydano 

w tym zakresie 1083 decyzji administracyjnych. 
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Realizacja świadczeń rodzinnych 

Lp. Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych 

Wydatki w 

zł 

Liczba 

świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne 1041472 8742 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu: 454730 3311 

2.1. Urodzenia dziecka 44000 44 

2.2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 99911 256 

2.3. 

Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 0 0 

2.4. Samotnego wychowywania dziecka 64912 327 

2.5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku: 27480 258 

2.5.1 do 5 roku życia 4050 45 

2.5.2 powyżej 5 roku życia 23430 213 

2.6. Rozpoczęcia roku szkolnego 47100 471 

2.7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 49727 675 

2.7.1 

Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, 

w której znajduje się szkoła 8249 73 

2.7.2 

Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w 

której znajduje się szkoła 41478 602 

2.8. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 121600 1280 

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2) 1469202 12053 

4. Zasiłki pielęgnacyjne 

587 

367,00 3 839 

5. Zasiłki pielęgnacyjne 580451 425 

6. Świadczenia pielęgnacyjne 70468 136 

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 1238286 4400 

8. Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6) 2707488 16453 
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9. Razem ( wiersz 3 + wiersz 7) 128000 128 

10. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 275481 299 

11. Świadczenia rodzicielskie 3110969 16880 

12 Razem ( wiersz 8 + wiersz 9 + wiersz 10) 17398  

13. Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane za rok 2016 3093571  

14. Razem (wiersz 11- 12) 87870 344 

15. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8987 104 

16. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3190428  

 

„Dobry Start” to 300 zł. wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To 

inwestycja w edukację polskich dzieci. Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem 

kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych 

jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, 

rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci 

wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do 

ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają 

je do ukończenia przez nie 24. roku życia. 

 Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, 

opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających 

w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub 

dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.  

 Wnioski o świadczenie były przyjmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Oleśnie, który realizuje  świadczenie wychowawcze w ramach programu 

„Rodzina 500+” a jest instytucją właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica 

ubiegającego się  o wyprawkę na dziecko. 
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Informacja na temat realizacji rządowego programu "Dobry start" od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r 

ROK  2018 

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

Dobry start 

 

1062 

Liczba wypłaconych świadczeń (ilość dzieci) 1627 

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa wydatki na wypłaty 

świadczenia dobry start (w zł) 
488100 

  

Program Rodzina 500 plus 

 Świadczenia z Programu z Rodzina 500+ wypłacane są zgodnie z ustawą z dnia 

11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

Świadczenia wychowawcze wypłacane są na drugie i każde kolejne dziecko 

niezależnie od dochodu. Istnieje możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, 

w przypadku, gdy: dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 

800,00zł. lub dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł 

w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne. 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł Liczba świadczeń 

1. Świadczenie wychowawcze 8776106,31 17679 

2. na 1 dziecko 3 839 546,76 7730 

2.1 na 2 dzieci 3 221757,74 6504 

2.2 na 3 dzieci 1 141 279,58 2292 

2.3 na 4 dzieci 375037 752 

2.4 na 5 dzieci 107129,1 215 

2.5 Na 6 dzieci i więcej 91356,13 186 

 



38 
 

 Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie wykonując swoje 

obowiązki służbowe w ramach  ustawy o pomocy społecznej w znacznym stopniu 

podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych w rodzinach korzystających ze 

stałych form pomocy ośrodka zwracali uwagę na rzetelne wydatkowanie 

przyznawanych środków z Programu 500 plus aby wyeliminować przypadki nadużyć 

lub marnotrawienia. W związku z powyższym pracownicy omawiali potrzeby, które 

mogłyby być realizowane przy pomocy środków z Programu. Do działań również był 

zaangażowany asystent rodziny, który współpracując z rodzinami w szczególnej sytuacji 

jako pracownik pierwszego kontaktu miał wpływać na prawidłowe gospodarowanie 

środkami finansowymi. Ponieważ rodziny te często nie posiadały wyuczonego nawyku 

racjonalnego gospodarowania środkami wymagały rozmów oraz wskazówek na ten 

temat. W znacznej mierze działania te miały zmierzać do uświadamiania osób 

otrzymujących pieniądze z Programu o możliwości w znacznej mierze usamodzielnienia 

się od pomocy społecznej.  Działania te przyniosły pozytywne efekty ponieważ 

świadczenia wychowawcze są wydatkowane na zajęcia pozaszkolne, na organizowanie 

przez szkoły wycieczki (w których dziecko wcześniej nie brało udziału) zakup 

podręczników czy przyborów szkolnych co w znacznym stopniu wpłynęło na 

zmniejszenie świadczeniobiorców stypendium socjalnego o charakterze materialnym. 

Rodzice organizują również wspólne rodzinne wyjazdy z dziećmi co sprzyja zaciśnięciu 

więzi rodzinnych. Obecnie asystent rodziny i pracownicy socjalni wspólnie z rodzinami, 

które wymagają wsparcia każdego miesiąca omawiają potrzeby i sposób ich realizacji, 

wspólnie realizują najważniejsze potrzeby. W okresie, gdy zbliżały się ferie zimowe 

pracownicy socjalni i asystent rodziny pracowali w rodzinach pod kątem 

zainwestowania w wypoczynek zimowy dla dzieci. Wiele dzieci z rodzin wielodzietnych 

i o niskich dochodach do wprowadzenia Programu 500+ nie miało możliwości 

skorzystania z wypoczynku. Działania były podejmowane systematycznie, bieżąco i 

efektywnie. Działania towarzyszące realizowaniu Programu 500 plus oscylowały 

również wokół rodzin znajdujących się w sytuacji zadłużenia czynszowego. W związku 

z powyższym aby wykluczyć ewentualną eksmisję rodzin, pracownicy socjalni na 

bieżąco mają pieczę nad wydatkami w rodzinach niezaradnych życiowo, które nie dbają 

o ten obowiązek. Takie działania przyczyniły się do tego, że rodziny spłacają na bieżąco 

zadłużenia za lokal. Bez wsparcia w ramach Programu 500 plus takie działania nie 

byłyby możliwe. Pracownicy socjalni pracując w tych rodzinach przyczyniają się do 
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podniesienia standardu życia rodziny oraz poczucia bezpieczeństwa u dzieci. Działania 

podejmowane przez pracowników socjalnych i asystenta mają charakter ciągły i 

ewaluacyjny. Poprzez nieustanną edukację, rodziny do tej pory niezaradne życiowo, 

coraz lepiej radzą sobie z racjonalnym planowaniem wydatków. Po roku czasu 

korzystania z Programu 500 plus można stwierdzić ze sytuacja materialna rodzin 

ustabilizowała się w zakresie racjonalnego gospodarowania otrzymywanymi środkami. 

Nie mniej jednak Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie analizuje na bieżąco sytuacje 

rodzin oraz podejmuje stosowane działania w celu uświadamiania świadczeniobiorców 

ośrodka o zagrożeniach płynących w sytuacji niewłaściwego wykorzystania 

otrzymanych świadczeń. 

 Karta Dużej Rodziny 

 W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie realizował rządowy 

program dla rodzin wielodzietnych. W ramach tego zadania 59 rodzinom wydano 249 

tradycyjnych oraz 122 elektronicznych Kart Dużej Rodziny. 

 Klub Senior + 

 Gmina Olesno przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej pozyskała dotację 

w ramach realizacji zadania Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 w 

kwocie 155 365 tysięcy zł. (w tym 124 000 dotacja – reszta wkład własny – 31 365 )na 

wydatki związane z utworzeniem oraz wyposażeniem placówki „Senior +”. Zadanie 

polegało na remoncie Gminnego Ośrodka Wsparcia Dziennego na terenie gminy 

Olesno oraz utworzenie w ramach działalności Klubu Seniora +. W wyniku realizacji 

zadania miejsce, które było udostępniane dla osób starszych i starszych 

niepełnosprawnych wieku 60 + miało spełniać wiele funkcji w zależności od potrzeb 

zgłaszanych przez seniorów jak i ich rodziny. Przede wszystkim zostało dostosowane 

poprzez zniwelowanie barier architektonicznych stwarzając swobodny zakres 

poruszania się po pomieszczeniach klubu. Celem działalności klubu jest także 

inicjowanie współpracy i łączenie działalności lokalnych prowadzących do skutecznej 

aktywizacji seniorów oraz włączania ich w życie społeczności lokalnej. Dotacja na 

inwestycję miała na celu dostosowanie pomieszczeń do standardu pozwalającego na 

komfortowe warunki przebywania, rekreacji i edukacji seniorów oraz zapewnienie 

funkcji opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W 

ramach klubu Senior plus udostępniona została seniorom infrastruktura poprzez 



40 
 

dostosowanie łazienki do osób niepełnosprawnych,  utworzenie szatni, miejsca 

administracyjno – biurowego, wyposażenie w sprzęt aneksu kuchennego oraz sali 

warsztatowej. Dzięki temu Olescy Seniorzy mają możliwość  na  aktywne spędzanie 

czasu wolnego a także aktywizacji i angażowania uczestników w działania 

samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Od grudnia 2018 roku Klub Senior + 

jest w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

 

 Na terenie gminy nie  funkcjonują podmioty lecznicze, zarządzane przez gminę. 

Z tzw. funduszu korkowego ( środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) w 2018 roku uzyskano 450.285, 91 zł 

,sfinansowane zostały następujące wydatki : 

 zawarto porozumienie , którego celem jest dofinansowanie  zadań 

realizowanych przez Przychodnię Terapii Uzależnień w Oleśnie , nie 

finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,   z zakresu profilaktyki i 

terapii alkoholowej,  a w szczególności zadań z zakresu zwiększenia dostępności 

pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 

przeznaczono na ten cel 30.000 zł , 

 festyny i inne imprezy plenerowe o charakterze profilaktycznym , ( 50.000 zł ) 

 imprezy sportowe, turnieje ( 30.000 zł)  

 zorganizowano w szkołach jednorazowe prelekcje i pogadanki dla młodzieży , 

mające służyć profilaktyce uzależnień (6.000 zł)  

 zorganizowano kolonie , obozy , półkolonie  dla dzieci i młodzieży                                  

z programem zajęć profilaktycznych , ( 50.000 zł)  

 Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 19 

wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. W gminie w 2018 roku 

funkcjonowało 10 aptek. 

 

 

OCHRONA ZDROWIA 
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Na terenie Gminy Olesno działa Komisja Wojewody Opolskiego ds. szacowania 

szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 

spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie województwa 

opolskiego. W 2018r. komisja brała udział w szacowaniu szkód  w uprawach rolnych  

spowodowanych suszą. W związku z wejściem w życie z dniem 1.04.2018r. ustawy z 

dnia 22 marca 2018r. prawo łowieckie podmiotem właściwym do przyjmowania 

wniosków o szacowanie szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania stał się 

organ wykonawczy gminy Burmistrz Olesna. Przyjęto  73 wnioski  o szacowanie szkód 

łowieckich. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone a szkody oszacowane. W 2017 r. i  

2018 r., w ramach dofinansowania, uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Opolu, z terenów wiejskich usunięto ok. 39 Mg wyrobów zawierających 

azbest. Były to  pokrycia dachowe budynków gospodarczych lub odpady powstałe z 

wcześniej zdemontowanych pokryć dachowych, przeznaczonych do odbioru i 

unieszkodliwienia.   

 

 

 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmuje aktualnie  155 km. W 2018 r. 

zmodernizowano drogi gminne o długości 2,5 km na kwotę 1 716 539 zł. Ponadto 

przeprowadzono także remonty dróg o nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych 

wraz z uszkodzoną infrastrukturą za kwotę 150 000 zł 

Na terenie miasta i  gminy Olesno miały miejsce w 2018r. ważne inwestycje 

drogowe realizowane przez Zarząd Województwa Opolskiego. Pierwsza z nich to 

rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów , (odcinek 

5 km) w ramach poprawy dostępności do węzłów autostrady Gogolin i Olszowa, wraz 

z budową ścieżki rowerowej za kwotę 7 000 000 zł ( dofinansowanie ze strony gminy 

– 400 000). Drugą kluczową inwestycją realizowaną przez zarząd Dróg Województwa 

Opolskiego na terenie naszej gminy była rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 

nr 494 w miejscowości Świercze wraz z przebudową drogi,( odcinek 1,5 km) ,  budową 

ROLNICTWO 

 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA, PRZEDSIĘBIORCY, 
GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA. 
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ronda i  wykonaniem nowych ciągów pieszo rowerowych, za kwotę ok. 13 000000 

(dofinansowanie ze strony gminy 450 000) zł.     

Nastąpiła znaczna poprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy. Ze 

środków budżetu gminy przeznaczono w 2018r. na ten cel 478 505 zł i wykonano 

następujące inwestycje : budowa oświetlenia ulicznego w Oleśnie przy ul. 

Budowlanych;  przy ul. Pieloka (doświetlenie przejścia dla pieszych); na osiedlu „Walce” 

(dokończenie oświetlenia przejść dla pieszych); przy ul. Paulinki; przy ul. Bocznej od ul. 

Matejki; przy ul. Miarki; przy ul. Akacjowej, budowę oświetlenia ulicznego w Borkach 

Wielkich przy ul. Leśnej;  w Borkach Małych przy ul. Częstochowskiej, w Świerczu, 

Kolonii Świercze przy ul. Bronieckiej; w Bodzanowicach, Pustkowie, ul. Kościelna II 

etap, oraz przy ulicy Jaronia, a także  w Wojciechowie przy ul. Starowiejskiej i przy ulicy 

Piaskowej.  

Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 21,5 km, 

natomiast na 31 grudnia 2018 r.  - 30  km ( w tym 13 km z zarządzie gminy, a 17 km. w 

pasach dróg wojewódzkich i krajowych). W 2018  roku na terenie gminy Olesno 

powstało łącznie 8,5 km dróg rowerowych.  

W ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego .03.01.01-16-0004/16 

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa 

Opolskiego: 

 zbudowano  ścieżkę  rowerową relacji Grodzisko - Łomnica wzdłuż drogi 

krajowej nr 11 (i    etap: od dp nr 1942 o do ul. łukowej w grodziski) – 

dofinansowanie 1 178 716,88 zł ( wartość całego zadania – 1 695 000zł) 

 rozbudowano skrzyżowanie ulicy Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 - ulicą 

Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej – dofinansowanie 

834 776,94 zł ( wartość całego zadania – 1 479 677zł) 

         Również w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych  odbył się w 

2018r.   przetarg nieograniczony na  budowę centrum przesiadkowego w Oleśnie  w 

systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  W ramach tego przedsięwzięcia  zbudowane 

zostaną zatoczki z dwoma stanowiskami dla autobusów. Między nimi będzie 

zadaszony przystanek. Obok zbudowane zostaną dwa darmowe parkingi 

samochodowe (po obu stronach dworca PKP) oraz parking dla rowerzystów. Przy 
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centrum przesiadkowym będzie także wypożyczalnia rowerów. Kwota  

dofinansowania ze środków unijnych wynosi  -  1 685 017,05 zł ( wartość całego 

zadania –      2 058 000zł). Realizacja projektu zakończy się w 2019 r.  

W trakcie realizacji jest budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej 

Praszka  - Olesno. Jest to inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Oleskim, oraz 

gminami: Radłów, Olesno, Gorzów Śląski i Praszka. W ramach jej realizacji w tym roku 

powstanie nowoczesna asfaltowa droga rowerowa o długości 23 km.  

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 212970 m, 

a na koniec 213898 m.. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie ma ponad  99 % 

mieszkańców. W przypadku sieci kanalizacyjnej, 41 % 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie Oleskiego 

Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji Sp. zoo na dzień 1 stycznia 2018 r. 

wynosiła 40 773 m, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. 41391 m . Na dzień 1 

stycznia 2018 r. istniało 1558 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 

2018 r. 1590 przyłączy. 

Długość czynnej sieci gazowej wraz z przyłączami na dzień  31 grudnia wynosiła 57 km 

95m ( w tym 1406 przyłączy). 

 

PRZEDSIĘBIORCY  

W 2018 roku w Gminie Olesno w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 

zarejestrowanych aktywnych przedsiębiorców było 1113 w tym zarejestrowanych w 

2018 : 165 przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem zarejestrowanych 

przedsiębiorców było: 

 - branża budowlana, 

 - usługi transportowe , 

 - handel . 

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014 – 2020 na realizacje projektu ,,Wzmocnienie potencjału 
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inwestycyjnego Subregionu Północnego poprzez uzbrojenie wyodrębnionej części 

oleskich terenów inwestycyjnych” (całkowite koszty projektu: 3 045 674,56 zł, 

dofinansowanie UE: 1 729 362,15 zł). Projekt dotyczy uzbrojenia wyodrębnionych 

oleskich terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną, w tym kanalizację 

deszczową, oraz budowę drogi wewnętrznej. W wyniku realizacji    projektu zostanie 

wybudowana sieć wodna i kanalizacyjna dostarczająca wodę i odprowadzająca ścieki w 

wymaganej przez potencjalnych przedsiębiorców ilości. Uzbrojony zostanie obszar    

obejmujący działki ewidencyjne o numerach: 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, 211/9 

(jednostka ewidencyjna Olesno – miasto, obręb ewidencyjny Olesno), włączone do 

Katowickiej Specjalnej Strefy    Ekonomicznej, których właścicielem jest Gmina Olesno. 

W wyniku realizacji projektu uzbrojony zostanie teren o powierzchni 5,2173 ha. Na tak 

przygotowanym terenie zlokalizowanych zostanie    5 przedsiębiorstw (przyjęto, że 

wszystkie sprzedane zostaną przedsiębiorcom z sektora MŚP), w których utworzonych 

zostanie 35 nowych miejsc pracy . Realizacja projektu przebiegać będzie    dwuetapowo: 

- w I etapie wykonano sieć kanalizacji deszczowej od ul. Biskupickiej do ul. Sienkiewicza, 

celem zapewnienia warunków odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z    

odwodnienia ulicy Biskupickiej i odprowadzenie ich do odbiornika (kanał Młynówka) – 

na potrzeby rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych z terenów 

inwestycyjnych objętych    projektem. W II etapie planuje się budowę drogi 

wewnętrznej bocznej do ul. Biskupickiej, budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i 

sieci wodociągowej w w/w drodze do ul. Biskupickiej, budowę    kanalizacji deszczowej 

w ul. Leśnej wzdłuż działek nr 211/6; 211/7; 211/9 do ul. Biskupickiej, celem 

kompleksowego uzbrojenia obszaru objętego projektem     

Projekt stanowi realizację ,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 2014-2020, 

cel operacyjny I.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, kierunek działania nr 3: 

Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych w szczególności poprzez ich 

dozbrojenie oraz budowę dróg dojazdowych, w tym połączenie z drogą krajową nr 11. 
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

Zasób mieszkaniowy:  

 liczba lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym w dniu 01.01.2018 wynosiła 

181 , natomiast na dzień  31.12.2018: 168 (3 lokale sprzedano na rzecz 

najemców, 9 uległo zniszczeniu wskutek pożaru, 1 mieszkanie zostało 

zlikwidowane w celu powiększenia mieszkań sąsiednich); 

 podniesiono standard 2 lokali mieszkalnych (remont kapitalny obejmował m.in.: 

wykonanie centralnego ogrzewanie, urządzenie nowych łazienek, wymianę 

wszystkich instalacji wewnętrznych); Mieszkania te zostały przydzielone dwom 

rodzinom repatriantów z Kazachstanu.  Na remont mieszkań Wojewoda Opolski 

udzielił dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc dla repatriantów” 

w wysokości 319 543,16zł   

 wykonano remonty bieżące i naprawy awaryjne zasobu komunalnego za łączną 

kwotę ok. 160 000,00 złotych; 

 zadłużenie lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego na  dzień 31.12.2018 roku 

wynosi  1 062 622 złote. 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

1) Uregulowano stan prawny nieruchomości komunalnych: 

 zakończono 5 postępowań w sprawie podziałów działek pod drogami 

publicznymi, 

 ustalono granice 4 nieruchomości publicznych,  

 skomunalizowano 48 działek. 

2) Sprzedano 2 działki o łącznej powierzchni 1,5868 ha objęte granicami Katowickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, planowane zatrudnienie: 35 nowych miejsc pracy 

(od 2014 roku na terenie KSSE w Oleśnie funkcjonuje łącznie 4 przedsiębiorców, 

którzy zadeklarowali utworzenie 67 nowych miejsc pracy). 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE: 

W 2018 roku wydano 31 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Inwestycje te dotyczyły głównie infrastruktury technicznej: budowy i rozbudowy sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej elektroenergetycznej, dróg, parkingów, 

oświetlenia drogowego, rozbudowy obiektów użyteczności publicznej itp.     

Wydano 148 decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 

  6 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 75 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

  22 decyzji dotyczących zabudowy usługowej.  

Wydano 319 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie 

zagospodarowaniu przestrzennego oraz 16 wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. W 2018 roku wydano 36 postanowień 

podziałowych. 

 

Obecnie w trakcie są procedury: 

 

 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

Oleśnie  

 w rejonie ulicy Rolniczej oraz w miejscowości Świercze w rejonie ulic: 

Częstochowskiej i Weselnej; 

 sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Olesno. 

 

Gmina posiada 17 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, co stanowi około 4% powierzchni gminy. 
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OLESKIE MUZEUM REGIONALNE W OLEŚNIE 

W  roku 2018  w Oleskim Muzeum Regionalnym zatrudnionych było 5 osób: 

 3/4 etatu- adiunkt muzealny opiekujący się działem historycznym, 

 3/4 etatu – adiunkt muzealny opiekujący się działem etnograficznym i 
archeologicznym, 

 1/8 etatu – księgowa, 

 1 etat- pracownik gospodarczy, 

  1 etat –dyrektor . 

 

Oleskie Muzeum regionalne prowadzi działalność w ramach 3 działów: 

  dział archeologii obejmuje zabytki kultury materialnej pochodzących z 

wykopalisk prowadzonych na terenie regionu ( garnki, wazy, czerpaki, biżuteria, 

przedmioty żelazne, fragmenty szkieletów ludzkich-rekonstrukcja grobu 

szkieletowego z Karmonek Starych, cegły palcówki, żużle z pieca kaflowego z 

badań na płycie Rynku), 

 dział etnografii  składa się z zabytków kultury ludowej ziemi oleskiej i kultur 

pozaeuropejskich ( przedmioty związane z hodowlą zwierząt, uprawą roślin, 

obróbką wici i włókna- warsztat tkacki z 1852 r.,  sprzęty gospodarstwa 

domowego, rzeźba ludowa, oleski strój ludowy, figurka Dzieciątka z Peru, 

kamienna stajenki z Peru, maski obrzędowe, biżuteria z Madagaskaru), 

  dział historyczny gromadzi pamiątki dotyczące historii Olesna i  znanych postaci 

związanych z regionem np. rękopisy Jana Nikodema Jaronia, reprinty 

podręczników Feliksa Rendschmidta;  listy i dokumentację  powstańców 

śląskich, zdjęcia, mapy, prasę, medale okolicznościowe, banknoty, dokumenty, 

zdjęcia archiwalnych dokumentów, obrazy-akwarele i  olejne, plakaty, sztandary, 

filmy archiwalne z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 

XX w.  

FUNKCJONOWANIE GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
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Na parterze budynku znajduje się ekspozycja stała: 

1. „DZIEJE MIASTA OLESNA” , w tym: 

 Pradzieje Ziemi Oleskiej 

 Narodziny miasta 

 Olesno w czasach nowożytnych 

 Olesno na przełomie XIX i XX w. 

 Olesno w I wojnie światowej i w czasach powstań śląskich 

 Olesno w czasie II wojny światowej i po wojnie 

 Olesno współcześnie. 

2. Na piętrze stała ekspozycja „VIII wieków Olesna”. 

3. „WYSTAWA LEŚNO-ŁOWIECKA” ze zbiorów „Nadleśnictwa Olesno”. 

 

Na piętrze budynku eksponowane są wystawy zmienne.  

 

W roku 2018 r. zorganizowano następujące wystawy: 

 1 stycznia do 2 lutego:   wystawa pt.: „Boże  Narodzenie w oleskiej rzeźbie 

ludowej” ze zbiorów muzeum w Oleśnie. Wystawa eksponowała rzeźby 

Stanisława Majewskiego i Eugeniusza Marca,  

 1-31 marca:  wystawa  „Wyczarowane z tkanin” prac uczestników 

Środowiskowego  Domu Samopomocy w Sowczycach, 

 10 kwietnia do 31 maja:  wystawa „Z wizytą u Księżaków-kultura i sztuka 

ludowa regionu łowickiego” ze zbiorów Muzeum w Łowiczu, 

 13 czerwca do 5 lipca:  wystawa pt. „70 lat Liceum w Oleśnie” ze zbiorów ZS w 

Oleśnie i OMR w Oleśnie, 

 24 lipca do 30 października:  wystawa  pt. „Jubileuszowy kościół św. Anny w 

artystycznej wizji Barbary Horteckiej”, 
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 24 lipca do 30 października: wystawa „Zakochana w kościele św. Anny w 

Oleśnie autorka Rodła Janina Kłopocka”, 

 8 listopada do 31grudnia: wystawa „Po wiekach całych do Ciebie Polsko”, 

 21 listopada przygotowanie mini wystawki  na prelekcję  „Mapa obrzędowa 

Górnego Śląska w MDK.  

 

 

Zostały zorganizowane  Czwartkowe Spotkania Muzealne i spotkania w ramach 

Europejskich Dni Dziedzictwa: 

 15 lutego  odbyło się XXXVI Czwartkowe Spotkanie Muzealne: Co „Katolik” 

pisał o Oleskiem? Przedwojenna polska prasa na Górnym Śląsku. Prelekcja i 

prezentacja multimedialna Piotra Góroka, 

 8 maja odbyła się Noc Muzeów w jubileuszowym kościele św. Anny. Prelekcja 

dyr. muzeum Ewy Cichoń, 

 7 czerwca odbyło się XXXVII Czwartkowe Spotkanie Muzealne pt.: „Wokół 

Lotników Polskich w Oleśnie”. Prelekcja nauczyciela historii w ZSZ w Oleśnie- 

Andrzeja Sudera, 

 8 lipca prelekcja „Olesno zapisane na archiwalnych taśmach Amatorskiego 

Klubu Filmowego JUPITER” w amfiteatrze, wprowadzenie dyr. muzeum Ewy 

Cichoń, 

 29 lipca: prelekcja „Znaczenie kultowe kościoła św. Anny w Oleśnie”- przed 

Sumą Odpustową,  

 8 września:  prelekcja dyr. muzeum Ewy Cichoń - uroczysta prezentacja wystaw: 

„Jubileuszowy kościół św. Anny w artystycznej wizji Barbary Horteckiej” oraz 

„Zakochana w kościele św. Anny w Oleśnie autorka Rodła Janina Kłopocka”  w 

ramach 26. Europejskich Dni Dziedzictwa, 

 8 września: spacer historyczny: „ Od Planu Wernhera po Google Maps” w 

ramach 26. Europejskich Dni Dziedzictwa. 
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Wydarzenia dla upamiętnienia jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości 

Nazwa wydarzenia 
Miejsce/miejsca 

wydarzenia 

Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 
Charakter 

XXXVI Czwartkowe 

Spotkanie Muzealne:  

„Co Katolik pisał o 

Oleskiem? 

Przedwojenna polska 

prasa na Górnym 

Śląsku” 

Miejski Dom 

Kultury Olesno 

15 luty 2018 

Godz. 17:00 

15 luty 2018 

Godz. 19:30 

Prelekcja Piotra Górka z 

pokazem 

multimedialnym  

XXXVII Czwartkowe 

Spotkanie Muzealne: 

„Wokół Lotników 

Polskich w Oleśnie” 

Zespół Szkół im. 

Lotników Polskich 

w Oleśnie 

13 czerwca 

2018 r.  

Godz. 11:00 

13 czerwca 

2018  

Godz. 13:40 

Prelekcja Andrzeja 

Sudera i pokaz 

multimedialny, 

prezentacja publikacji i 

dokumentów 

Ogólnopolska 

inauguracja 26. 

Europejskich Dni 

Dziedzictwa w 

Oleśnie 

„Niepodległa dla 

Wszystkich” 

Oleskie Muzeum 

Regionalne 

Rynek 

Zabytki Olesna 

8 września 

2018 r.  

Godz.10:30  

8 września 

2018 r.  

Godz.18:00 

Spacer historyczny po 

Oleśnie „Od planu 

Wernhera po  Google 

Maps” 

Wystawy eksponowane 

w Oleskim Muzeum 

Regionalnym: 

„Jubileuszowy kościół 

św. Anny w Oleśnie w 

artystycznej wizji 

Barbary Horteckiej”  

„Zakochana w kościele 

św. Anny- autorka 

Rodła Janina Kłopocka” 

Prelekcja Ewy Cichoń o 

Janinie Kłopockiej 

autorce Rodła 

spoczywającej na 
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oleskim cmentarzu 

komunalnym 

Wystawa „Po 

wiekach całych ku 

Tobie Polsko” 

Oleskie Muzeum 

Regionalne 

8 listopada 

2018 r. 

Godz. 12:00 

31 stycznia 

2019 r.  

Ekspozycja muzealna ze 

zbiorów własnych i 

Leszka Krzyżano- 

wskiego  

 

Odbyły się lekcje muzealne na temat: 

 pradzieje Olesna, 

 wygląd średniowiecznego miasta na podstawie  makiety Olesna, 

 wybitni Oleśnianie, 

 obrzędy i zwyczaje ludowe Ziemi Oleskiej.  

 

 Muzeum pozyskało nowe eksponaty:  

 pamiątkę I Komunii św. Z 1936 r. 

 kapelusz  oleskiej firmy Wicher z pocz.  XX w., 

 taśmy szpulowe o oleskim rzemiośle z lat 70/80 XX w.  

 banknoty polskie  z 1919 r, 

 banknot polski z 1941 r. 

 banknot polski z 1934 r. 

 banknot polski z 1929 r. 

 banknot polski z 1930 

 banknot polski z 1937 r.  

 banknot  niemiecki z 1935 r.  

 banknoty niemieckie z 1937 r. 

 banknot niemiecki z 1922 r. 

 banknot niemiecki z 1914 r.  

 pieniądze zastępcze 1920 r.  i 1921 r. 

 znaczki pocztowe niemieckie z czasów III Rzeszy 
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OMR pozyskało następujące pozycje książkowe:  

 

 „Rocznik Powiatu Oleskiego” 2018 

 „Parafia pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie 

Wielkopolskim” pod red. Michała Pietrowskiego 

 „Szkice Koźmińskie” pod red. Michała Pietrowskiego 

 „Wypisy do dziejów oleskiego” pod red. Franciszka Hawranka 

 Ewa Cichoń, Mirosław Dedyk „Olescy święci”Ewa Cichoń, Mirosław Dedyk 

„Sanktuarium św. Anny w Oleśnie. Oleska róża zaklęta w drewno” 

 „My, regionaliści. W stronę autowizerunku” pod red. Damiana Kasprzyka 

 W. Nigg „Hedwig von Schlesien” 

 Ks. Norbert Bonczyk „Góra Chełmska” 

 Miesięcznik „Cześć Marji” z roku: 1925, 1926, 1927,1928,1929, 

1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939 

 „Franciszek Kokot Doctor honoris Causa Universitatis Opoliensis”, pod red. Jana 

Neuberga 

 „Koźmin Wielkopolski zielony i kwitnący” –informator 

 „Na powojennym Górnym Śląsku. Wspomnienia o wydarzeniach z lat 1945-

1950” pod red. Adriany Dawid 

 „Zwyczaje i obyczaje górnośląskie. Życie religijne” pod red. Grzegorza 

Staniszewskiego 

 Dawid Smolorz  „Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach” Muzea 2016 

r. pod red. Katarzyny Figiel 

 Bogdan Kloch, „Najstarsze parafie Górnego Śląska”.  

 Europejskie Dni Dziedzictwa 9-0/15/16.09 2018 r. 26.edycja w województwie 

opolskim 

 „Śląskie kobiety polskie twierdze”  

 Grażyna Ruszczyk, „Drewno i architektura”. 
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 Prelekcje  wygłoszone przez dyrektora i pracowników   muzeum oraz nagrania 

telewizyjne i radiowe:  

 

 „Kościół św. Anny pretenduje do Pomnika Historii” dla Radio DOXA ( 12 

kwietnia)  

 „Zabytkowy kościół św. Anny” dla komisji Narodowego Instytutu Dziedzictwa ( 

16 stycznia 2018 r.) 

 „Zabytkowy kościół św. Anny” dla grupy przewodników z województwa 

opolskiego ( 18 maja)   

 „ Historia LO w Oleśnie:- od powstania Seminarium Nauczycielskiego do 1945 r.  

podczas uroczystości  70-lecia LO ( 15 czerwca) 

 „Jubileuszowy kościół św. Anny” oraz „Historia Olesna”  dla grupy z Praszki i z 

niemieckiego miasta partnerskiego (16 czerwca) 

 „Jubileuszowy  kościół św. Anny”  dla grupy dziennikarzy z Rosji (22 czerwiec) 

 „Jubileuszowy  kościół św. Anny”  dla grupy  seniorów z Wrocławia (3 lipiec) 

 „Jubileuszowy  kościół św. Anny”  dla radnych Sejmiku Województwa 

Opolskiego (23 sierpień) 

 „Jubileuszowy  kościół św. Anny”   dla grupy Opolskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej ( 14 września) 

 „Historia oleskich Żydów” dla młodzieży szkół średnich ( 19 wrzesień) 

 „Oleskie legendy echem historii” dla TV Opole ( 29 września) 

 „Legendy świętoanieńskie” dla TSKN (11 grudnia) 

 

Wydano  katalog do wystaw „Jubileuszowy kościół św. Anny w artystycznej wizji 

Barbary Horteckiej” oraz „Zakochana w kościele św. Anny w Oleśnie autorka Rodła 

Janina Kłopocka”   dofinansowany  w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa”  

Narodowego Instytutu Dziedzictwa.W Muzeum mieści się Punkt Informacji Turystycznej 

wyposażony przez Urząd Gminy  i  Opolską Regionalną Organizację Turystyczną  w materiały 

o turystyce regionu.  Pracownicy Muzeum opracowali teksty do Punktu Informacji 

Turystycznej przekazywane zainteresowanym.  

Muzeum posiada stronę internetową wraz z  facebookiem, na której oprócz 

informacji o placówce, jej historii i działach, aktualizowany jest materiał o wystawach 
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zmiennych i wydarzeniach   w postaci dokładnych opisów, tekstów referatów, zdjęć i 

wirtualnego spaceru po Muzeum i dawnym Oleśnie na podstawie znajdującej się tam 

makiety XVIII-wiecznego miasta. Na stronie znajdują się  pamiątki oferowane przez 

muzealny sklepik.  

Na podstawie  Uchwały nr XXXVIII /226/09 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 

2009 r.  w sprawie zmian w Statucie Oleskiego Muzeum Regionalnego w Oleśnie w 

placówka prowadzi sklepik muzealny, w którym sprzedawane były: 

 wydawnictwa: przewodnik po Gminie Olesno „Bez Olesna ani róż”,  mapa 

Powiatu Oleskiego, mapa administracyjno-turystyczna: „Województwo 

Opolskie”, album „Olesno –największemu z Polaków - bł. Janowi Pawłowi II”,  

 pamiątki: kubki, breloki, zapinki, obrazki, magnesy, długopisy, widokówki, flagi, 

kalendarz. 

 

W 2017 r. sprzedano:  

 4 obrazki  Matki Boskiej Oleskiej, 

 3 zapinki  na agrafkę,  

 6 zapinek na taśmę, 

 78  magnesów, 

 6  długopisów, 

 1 mapę administracyjno-turystyczną Województwa  Opolskiego,  

 3 mapy  „Powiat Oleski”, 

 6  przewodników   „Bez Olesna ani róż”, 

 54 widokówki, 

 8 albumów „Olesno największemu z Polaków - bł. Janowi Pawłowi II”,  

 flag Olesna, 

 24  kalendarzy.  

 

Ze sprzedaży uzyskano 1692,50 zł z czego dochód dla muzeum wynosi:  366,55 zł. 

Dochód z działalności gospodarczej, jest wykorzystany wyłącznie w celu finansowania 

działalności statutowej muzeum.  

Oleskie Muzeum Regionalne współpracuje z lokalnymi mediami umieszczając 

informacje o aktualnych  wystawach  i innych organizowanych  imprezach  na bieżąco 
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w „Oleskim Telegrafie”, „Kulisach Powiatu”, „NTO” i na stronie Urzędu Miejskiego, 

Oleskiego Muzeum Regionalnego, Powiatu Oleskiego  i ool24.pl.  

Muzeum współpracuje z Miejskim Domem Kultury, Warsztatami Terapii 

Zajęciowej, Środowiskowym Domem Samopomocy w Sowczycach,  Oleską Biblioteką 

Publiczną,  Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym i Domem Współpracy Polsko-

Niemieckiej w ramach spotkań z historią lokalną, Środowiskowym Domem 

Samopomocy w Sowczycach,  OHP Olesno, Oddziałem  Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego w Oleśnie Oleskim Kołem Związku Filatelistów Polskich, Muzeum w 

Praszce, Kluczborku, Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum 

Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, 

Muzeum Misyjno-Etnograficznym w Pieniężnie, Muzeum Ziemi Prudnickiej, Muzeum w 

Łowiczu, Muzeum UJ Collegium Maius, z wystawcami prywatnymi, artystami, szkołami, 

przedszkolami, żłobkiem  i oleskimi harcerzami. 

 

W roku 2018  Muzeum odwiedziło łącznie  4.896  osób,  w tym 130  grup. 

Indywidualnie  muzeum zwiedziły  1.992 osoby.    

Na spotkaniach muzealnych, Nocy Muzeum i EDD  było ok. 670  osób. 

 

 

Muzeum jest czynne dla zwiedzających : 

 

poniedziałek, czwartek, piątek      od 9:00  do  14:00 

wtorek                                            od 9:00  do  15:00 

środa                                              od 9:00   do  17:00 

II niedziela miesiąca                     od 13:00  do  17:00 

 

Zróżnicowanie godzin otwarcia muzeum pozwala każdemu 

wybrać odpowiadającą mu godzinę do zwiedzenia naszej 

instytucji. 
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OLESKA  BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W 2017 r. sieć bibliotek publicznych gminy obejmowała: 

1) Wypożyczalnia Główna OBP, Olesno, 

2) Filia dla Dzieci ,Olesno, 

3) Filia w Bodzanowicach, 

4) Filia w Borkach Wielkich, 

5) Filia w Łomnicy, 

W okresie sprawozdawczym w Oleskiej Bibliotece Publicznej było 

zatrudnionych na dzień   31.12.2018 r. 10 osób w przeliczeniu na  etaty 8,35, w tym: 

 dyrektor    1,0 etatu 

 bibliotekarz   5,6 etatu 

 pracownicy obsługi  1,5 etatu 

 pracownik księgowości  0,25 etatu 

 pracownicy obsługi  1,5 etatu 

W 2018 roku OBP zakończyła zadanie Modernizacja biblioteki głównej w Oleśnie 

wraz z filią dla dzieci oraz zakup niezbędnego wyposażenia w ramach podpisanej umowy 

dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Okres realizacji umowy od 01.01.2017 do 31.12.2018. 

Koszt zadania wynosił 879.295,17 zł z czego: 

 wkład własny:      220.875,74 zł 

 dofinansowanie ze środków MKiDN w tym :  658.419,43 zł 

 zakupy inwestycyjne:     206.354,0 

Projekt stanowi realizację ,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 2014-2020, cel 

operacyjny: III.1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego, 

kierunek działania nr 2: Ograniczenie źródeł niskiej emisji. 
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ZBIORY BIBLIOTECZNE 

1. W roku 2018 r. zakupiono: 

 2 349 wol. książek za  kwotę:     37.418,51zł 

 zbiory specjalne w liczbie 37 za kwotę:   731,00zł 

Łączna suma zakupu zbiorów:    38.149,51zł 

w tym: dotacja Biblioteki Narodowej               17.576,00zł 

 

2. Wskaźnik zakupu książek na stu mieszkańców gminy wynosił 13,2 wol. 

3. Wpływy z innych źródeł: 

 książki:   366 wol. 

 zbiory specjalne: 5 szt. 

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW  

1. Czytelnicy zarejestrowani w 2018 roku: 3 361, w tym: 

Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali 

1 639 1032 690 

 

2. Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece w 2018r.:  3 713 

3. Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem: 34 175 w tym: 

 w wypożyczalni:      21 801 

 w czytelni:       8249, 

 inne odwiedziny (wycieczki,  
spotkania autorskie , lekcje biblioteczne,  
zwiedzanie wystaw, Dyskusyjny Klub Książki, 
imprezy biblioteczne i in.):       4 125  
 

4. Ogólna liczba wypożyczeń zbiorów (książki + zbiory specjalne) wynosiła:  63 583, 

w tym: 

 wypożyczenia na zewnątrz: 55 295,  

 wypożyczenia na miejscu:8 288 
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5. Liczba wypożyczeń na jednego zarejestrowanego czytelnika:  18,9 wol. 

6. Liczba  wypożyczeń na 1 mieszkańca gminy*:    3,7 wol. 

7. Wskaźnik liczby zarejestrowanych w bibliotece*: 

 czytelnicy na stu mieszkańców gminy:    19,4 

 użytkownicy na stu mieszkańców gminy:    21,5 

*(liczba mieszkańców gminy na 31.12.2018 r.: 17 296) 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I PROMOCJA KSIĄŻKI. 

Zorganizowano w bibliotekach : 

1. 3 wystawy, w tym min.: 

 Tradycje oleskiego drukarstwa,  

 Oleska Biblioteka Publiczna, 

 Akwarelą malowane – Stanisław Pokorski. 

 liczba zwiedzających: 994 

2. 16 konkursów czytelniczych i plastycznych, min.: 

 W krainie bajek i baśni, 

 Cudowny świat baśni Andersena 

 Dzieje książki i biblioteki, 

 ABC wiedzy o książce i bibliotece, 

 Z książką i biblioteką na TY, 

 Kubuś Puchatek i Przyjaciele. 

 liczba uczestników: 191 

3. 1spotkanie autorskie dla dorosłych – Ilona Wiśniewska, 

 liczba uczestników:  66 

4. 87 innych imprez bibliotecznych, w tym: spotkania dyskusyjne, gry i zabawy, 

„głośne czytania”, wycieczki, happeningi i inne (Dyskusyjny Klub Książki x 10, 

wycieczki x 6, Dzień Otwarty w OBP, „Olesno jak będę dorosły” - warsztaty, 

Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, Losy pisarzy polskich 

podczas I wojny światowej – wykład dra Grzegorza Brodackiego z okazji 

Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości, Oleska literatura ludowa i dla 

ludu – czytanie na oleskim Rynku, „Spotkania z żywym słowem” x 13, 
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Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom x 7, (Ty)dzień Pluszowego Misia x 8, O 

hymnie i symbolach narodowych – 100-lecie odzyskania niepodległości, 

Halloween – duchy, duszki i inne maszkary, „Popołudnie z książką w bibliotece” x 

8, Czytanie na żądanie, Mikołajki w bibliotece ): 

 liczba uczestników:  2 197 

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE I INFORMACYJNE. 

1. 49 lekcji  bibliotecznych  dla przedszkoli i szkół, liczba uczestników: 677 

2. indywidualne szkolenia, porady i liczba udzielonych informacji:  1596 

MIEJSKI DOM KULTURY  

Zgodnie ze statutem MDK w Oleśnie realizuje zadania w dziedzinie edukacji i 

upowszechniania kultury.  Do zakresu jego działania  należy w szczególności : 

a) inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, 

otaczanie opieką twórczości ludowej – sprawowanie mecenatu nad młodymi 

talentami, 

b) prowadzenie działalności instrukcyjno – metodycznej, 

c) zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez: 

 organizowanie koncertów, wystaw, spotkań autorskich i odczytów, 

 organizowanie imprez rozrywkowych, 

 organizowanie imprez okolicznościowych, 

d) współpraca z przedszkolami, szkołami oraz innymi instytucjami. 

W okresie sprawozdawczym w Miejskim Domu Kultury było zatrudnionych na 

dzień 31.12.2018 10 osób w przeliczeniu 6 1/8 etatów 

a) pracownicy merytoryczni 

 dyrektor       1 etat 

 instruktor       1 etat 

 4 instruktorów godzinowych    1 etat 

b) pracownicy administracji i obsługi w tym:  

 księgowy       5/8 etatu 

 administracyjny      ½ etatu 

 2 pracowników gospodarczych   2 etaty 
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W roku 2018 w ramach swojej działalności MDK   zajmował się : 

1. Prowadzeniem klubów zainteresowań: 

 1. Klub Plastyków Nieprofesjonalnych ”Nowy Styl” 17 osób 
 2. Dziecięcy Klub Plastyczny „Kleks”            10 osób 
 3. Grupa Teatralna „ Drama ”-                8 osób 
 4.Teatr Wielopokoleniowy „ Trzy Światy „   7 osób 
 5. Grupa rytmiczno-taneczna „Omega”          25 osób 
 6. Klub Tańca Towarzyskiego „Róża” Seniorzy            36 osób 
 7. Klub Tańca Towarzyskiego „Róża” pary            32 osób 
 8. Chór Olensis                25 osób 
 9. Klub Seniora                 30 osób 
 10.Radio internetowe Strefa S               15 osób 

Na ten cel MDK otrzymał dodatkową dotację z Fundacji Polsko-Amerykańskiej w wysokości 
7.188,70.Cały koszt tego zadania wyniósł 19.241,98 różnica w wysokości 12.053,28 została 

pokryta ze środków własnych 

2. Organizowaniem imprez wynikających z planu finansowego na rok 2018.W/w 
okresie przeprowadzono w naszej instytucji między innymi następujące imprezy: 
 
 Sylwester na Rynku 
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
 Wielopokoleniowe kolędowanie 
 Prezentacje teatralne  
 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
 Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych 
 Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim 
 Gminny konkurs recytatorski dla dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 
 9.„Ferie w MDK” – plastyka, dyskoteki, teatr, gry i zabawy      
 Mini-festiwal Piosenki Przedszkolnej    
 Wielkanocny Konkurs Plastyczny      
 Seanse filmowe     
 Wystawy 
 Święta Majowe                
 Koncert „Dla Ciebie Mamo” 
 Dzień Dziecka 
 Koncerty muzyki sakralnej w oleskich kościołach 
 Koncerty pozostałe 
 Imprezy estradowe 
 Spotkania muzealne 
 Plener malarski 
 Prezentacje  grup teatralnych MDK 
 Kino plenerowe 
 Prezentacje teatralne Drama 
 Wakacje z MDK 
 Koncerty plenerowe w Rynku 
 XIX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej 
 XX Oleski Konkurs Fotograficzny 
 Koncert z okazji Święta Niepodległości 
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 Konkurs plastyczny Bożonarodzeniowy 
 Wystawy w Sali kominkowej 
 Koncerty charytatywne 
 Prelegcja ”Mapa Obrzędowa Śląska” 

 

3. Udostępnienie sal na spotkania klubów hobbystycznych :  

 - Filateliści,  
 - Numizmatycy  
 - Aerobic dla starszych   

  

4. Wynajem sal na: 

 imprezy estradowe 
 zebrania, narady, spotkania 
 kiermasze, pokazy 
 komisja poborowa 
 zabawy, dyskoteki 
 zajęcia :hip hop, break-dance, zumba i latino 
 wystawy plastyczne 

 

Ponadto pracownicy MDK uczestniczyli w organizacji  takich imprez jak: 

 Dni Olesna 
 Koncert „ Gorących Serc” 
 Turniej Wiedzy Pożarniczej 
 XIII Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych 
 Popisy uczniów PSM Olesno 
 Jazzobranie 
 Czwartkowe Spotkania Muzealne 
 Europejskie Dni Dziedzictwa 
 Oleski Festiwal Muzykujących Rodzin 
 Dożynki Gminne 
 Szlachetna Paczka 
 Dokumentalna odsłona kina 
 Turniej Wiedzy Pożarniczej 
 Oleski Festiwal Tańca 
 Filmoteka szkolna 
 Dzień Białej Laski 
 Prezentacje Kulturalne Twórczości Mniejszości Niemieckiej 

 

Według szacunkowych danych ,  z ofert kulturalnych tym okresie skorzystało 

około 25.400 osób. / w tej liczbie nie ujęto imprez plenerowych / 
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Miejski Dom Kultury systematycznie współpracuje  z innymi miejskimi instytucjami: 

 Urząd Gminy 
 Przedszkola i szkoły 
 Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie 
 Państwowa Szkoła Muzyczna 
 Oleski Klub Sportowy 
 Ochotniczy Hufiec Pracy 
 Związek Emerytów i Rencistów 
 Państwowy Instytut Sztuki Filmowej 
 UKS Gwiazda 
 Izba Rolnicza 
 Parafia Rzymsko-Katolicka 
 Związek Filatelistów 
 Związek Numizmatyków 
 Państwowa Straż Pożarna 
 Sanepid 
 Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 Towarzystwo Pomocy Ludziom 
 Polski Związek Niewidomych 
 Stowarzyszenie Integracyjne „Bądźmy razem” 
 Starostwo Powiatowe 
 TSKN 
 Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Sowczycach 
 Uniwersytet III Wieku  
 „Razem Raźniej” 

 

 

 

 

 

                  W 2018 r. mieszkańcy gminy Olesno po raz pierwszy  zgłaszali  propozycje 

zadań do budżetu gminy w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. W głosowaniu wzięło 

udział 2271 osób. Z tego 2060 głosów było prawidłowych, a 211 kart uznano za 

nieważne. najczęstszym powodem unieważnienia karty było oświadczone zamieszkanie 

poza Olesnem, brak podpisu lub brak oddanych głosów. Było 10 propozycji, z czego do 

realizacji wybrano 4 inwestycje, które dostały największe poparcie. 

 

BUDŻET OBYWATELSKI 



63 
 

1. Plac sprawnościowy przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Oleśnie  

Koszt: 24.900 zł. - 1361 głosów 

 Ustawienie i osadzenie za pomocą kotw metalowych pięciu urządzeń 

sprawnościowych na terenie „zielonego placu szkolnego” tj. pasa zieleni 

porośniętego trawą o wymiarach 8m x 33m. W skład urządzeń wchodzą: 

czworokąt wielofunkcyjny, drabinka pozioma, pomost z belką, tunel 

metalowy, trampolina. 

2. Miasteczko rowerowe z grami podwórkowymi przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 3 w Oleśnie  

Koszt: 36.200 zł. - 1361 głosów 

 Projekt polega na nałożeniu wysokiej jakości materiałów termoplastycznych 

na kostkę brukową. Materiał ma jaskrawe kolory, dużą odporność na 

warunki atmosferyczne, oraz jest antypoślizgowy - plansze z grami 

podwórkowymi, miasteczko rowerowe. 

3. Dofinansowanie renowacji boiska głównego oraz systemu nawodnienia na 

Stadionie Miejskim w Oleśnie 

Koszt: 80.000 zł - 468 głosów 

 Renowacja boiska głównego oraz system nawodnienia: 

- rekultywacja płyty głównej 

- zakup piasku 

- zakup materiałów 

- instalacja systemu nawadniającego 

- zakup materiałów 

- wynajem sprzętu 

4. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Oleskiego Klubu Sportowego 

Koszt: 28.720 zł - 437 głosów 

 Zakup sprzętu sportowego dla zawodników OKS Olesno (m.in. bramki 

aluminiowej przenośnej, znaczników stożkowych, zestawu gum Fitness, 

teczki taktycznej trenerskiej, drabinek koordynacyjnych, znaczników do 

sportów zespołowych, ciśnieniomierzy do piłek, Siatki na bramki, piłki, 

murków piłkarskich metalowych, siatek na piłki, tablicy taktycznej itp.) 
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5. Pozostałe propozycje, które nie będą realizowane: 

 Rekreacyjny wybieg dla psów Psia Polana - 293 głosy 

 Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko - 261 

 Budowa rodzinnych ławek parkowych - 201 

 Stworzenie ścieżki dydaktycznej o pszczołach i innych owadach 

zapylających wraz z infrastrukturą rekreacyjną - 160 

 Eko Olesno - 137 

 Razem Raźniej - 107 

Inwestycje, które zostały wybrane w głosowaniu, zostaną zrealizowane w 2019 roku. 
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