
RAPORT
O STANIE GMINY OLESNO 2019



	 Szanowni	 Państwo,	 oddaję	 w	 Państwa	 ręce	 „Raport	 o	 stanie	
Gminy	 Olesno	 za	 2019	 rok”.	 Jest	 to	 dokument,	 który	 jest	 swoistym	
podsumowaniem	 działalności	 Gminy	 Olesno	 za	 ubiegły	 rok	 i	 zawiera	
kompleksową	 informację	o	najważniejszych	obszarach,	które	 leżą	w	 jej	
gestii.	Zapisy	raportu	odniesiono	do	Strategii	rozwoju	Gminy	Olesno	na	
lata	2014	–	2020	oraz	innych	dokumentów	programowych,	na	podstawie	
których	samorząd	naszej	gminy	realizuje	swoje	zadania.
	 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	gmin-
nym	z	dnia	11	stycznia	2018	r	raport	o	stanie	gminy	musi	zostać	przygo-
towany	 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	abso-
lutorium.	Jak	bowiem	stanowi	w	tym	zakresie	art.	28aa	ust.	4	ustawy	o	
samorządzie	gminnym,	rada	gminy	rozpatruje	raport	o	stanie	gminy	pod-
czas	 sesji,	 na	 której	 podejmowana	 jest	 uchwała	 rady	 gminy	w	 sprawie	
udzielenia	 lub	nieudzielenia	absolutorium	burmistrzowi	 .	Raport	rozpa-
trywany	jest	w	pierwszej	kolejności,	następnie	przeprowadza	się	debatę,	
w	której	głos	mają	prawo	zabierać	nie	tylko	radni,	ale	także	mieszkańcy	
gminy.	 Debatę	 nad	 raportem	 kończy	 głosowanie	 nad	 udzieleniem	bur-
mistrzowi	wotum	zaufania.
	 	 Zachęcam	 wszystkich	 zainteresowanych	 do	 lektury	 tego	
dokumentu.	 Mam	 nadzieję,	 że	 informacje	 w	 nim	 zawarte	 	 posłużą	
mieszkańcom	 Gminy	 Olesno	 do	 zwiększenia	 wiedzy	 na	 temat	
funkcjonowania	 samorządu	 gminnego,	 a	 także	 staną	 się	 podstawą	 do	
prowadzenia	dialogu	na	temat	przyszłości	naszej	gminy	.	

Sylwester Lewicki
Burmistrz Olesna

SŁOWO WSTĘPU
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Olesno

Olesno

Olesno

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
GMINY
POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA 

 Olesno to gmina miejsko – wiejska 
położona w północno – wschodniej części 
województwa opolskiego. Pod względem 
fizyczno-geograficznym gmina leży na 
pograniczu Równiny Opolskiej i Wyżyny 
Woźnicko – Wieluńskiej. 

 Olesno jest ważnym węzłem 
komunikacyjnym, przez który przebiega 
droga krajowa nr 11 Bytom – Lubliniec – 
Olesno – Kluczbork – Poznań oraz drogi 
wojewódzkie nr 494 Częstochowa – 
Olesno – Opole, nr 487 Olesno – Praszka 
– Byczyna i nr 901 Olesno –– Gliwice. 
Powiązania te wspomaga linia kolejowa 
Lubliniec – Olesno – Kluczbork – Poznań.

  Pośród 71 gmin województwa 
opolskiego, gmina Olesno zajmuje 
obszarowo 4 miejsce (241 km2). W 
granicach administracyjnych gminy leży 
18 sołectw: Bodzanowice, Borki Wielkie, 
Borki Małe, Boroszów, Broniec, Grodzisko, 
Kolonia Łomnicka, Kucoby, Leśna, 
Łomnica, Łowoszów, Sowczyce, Stare 
Olesno, Świercze, Wachów, Wachowice, 
Wojciechów, Wysoka.
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LICZBA	MIESZKAŃCÓW

Miejscowość na pobyt 
stały

na pobyt 
czasowy

Bodzanowice  975 23

Borki Małe  479 36

Borki Wielkie  895 53

Boroszów  275  4

Broniec  182  8

Grodzisko  234 11

Kolonia Łomnicka  258  8

Leśna  224 19

Kucoby  212 18

Łowoszów  501  2

Łomnica  460 10

Sowczyce  637 36

Stare Olesno  440 26

Świercze  632 33

Wachów  249 15

Wachowice  306  3

Wojciechów  797 18

Wysoka  449  8

razem 8 909 331

DANE DEMOGRAFICZNE 

	 Liczba	mieszkańców	gminy	
na	dzień	31.12.2019	wynosiła	
łącznie	17	883	osoby,	z	tego	na	
pobyt	stały	zameldowanych	było	17	
179	osób,	a	na	pobyt	czasowy	704	
osoby.	

 W Oleśnie mieszka łącznie 9.347 
osób, z tego na pobyt stały zameldowanych 
jest 8.974 osoby, a na pobyt czasowy 
373 osoby. W 18 sołectwach które 
leżą w granicach administracyjnych 
gminy sytuacja demograficzna wygląda 
następująco :

 W łącznej liczbie 17 179 osób 
zameldowanych na stałe było 8 999 kobiet 
i 8 180 mężczyzn. Na koniec 2019 roku na 
terenie gminy zameldowanych było 168 
cudzoziemców, najwięcej bo 111 osób to 
obywatele Ukrainy. W okresie od stycznia 
do połowy maja 2020 roku dokonano 60 
meldunków obywateli spoza UE.

W odniesieniu do poszczególnych 
kategorii wiekowych sytuacja 
demograficzna wygląda następująco:

• liczba mieszkanek (kobiet) w 
wieku przedprodukcyjnym (14 
lat i mniej) wynosiła 1.098 osób, 
a liczba mieszkańców w tym 
przedziale wiekowym 2.248 
osoby;

• liczba mieszkanek (kobiet) w 
wieku produkcyjnym (15-59 lat) 
wynosiła 5.404 osób, a liczba 
mieszkańców (mężczyzn) w 
wieku produkcyjnym (15-64 lata) 
wynosiła 5.852 osób;

• liczba mieszkanek (kobiet) 
w wieku poprodukcyjnym 
wynosiła 2.617 osób, a liczba 
mieszkańców (mężczyzn) w wieku 
poprodukcyjnym wynosiła 1.295 
osób. 

• ruch meldunkowy w 2019 roku 
przedstawiał się następująco: 
zarejestrowano 227 osób na 
pobyt stały, 338 na pobyt czasowy, 
137 wymeldowań, z tego 27 w 
formie decyzji administracyjnej. 
Dokonano też 252 zameldowań 
cudzoziemców (np. w 2018 toku 
było 108 zameldowań, a w 2017 
roku 55 zameldowań).

• liczba urodzeń na koniec 2019 
roku wynosiła: 159 osób, z tego 
87 dziewczynek i 72 chłopców.
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02
		 Informacja	 dotycząca	 finansów	 Gminy	 Olesno	 sporządzona	 została	
w	 oparciu	 o	 sprawozdania	 budżetowe	 za	 rok	 2019.	 Przedstawione	 zostały	
najważniejsze	 informacje.	 Szczegóły	 znajdują	 się	 w	 osobnym	 dokumencie	 -	
sprawozdanie	z	wykonania	budżetu	za	2019	rok.	

 Plan dochodów budżetu gminy na rok 2019 został ustalony na poziomie 85 
751 689,04 zł. Dochody wykonane na koniec roku stanowiły kwotę 84 740 697,07 zł. 
W zakresie dochodów ogółem wyróżnić należy dochody bieżące wynoszące 72 378 
253,23 oraz dochody majątkowe 12 362 443,84, w tym dochody ze sprzedaży majątku 
wykonano na kwotę 2 274 313 zł

 Powyżej przedstawiamy procentowe wykonanie dochodów ogółem w podziale 
na źródła ich pozyskania. 

PIT+CIT 17%

7%

14% DOTACJE 24%

16%

SUBWENCJA
WYRÓWNAWCZA 7%

1%

3%

DOCHODY 
PODATKOWE 12%

DOCHODY  BUDŻETU GMINY   

FINANSE

11 666 855 zł
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	 Pozyskane	środki	zewnętrzne,	które	wpłynęły	na	konto	budżetu	gminy	w	2019	r.	
wynoszą	11 666 855 zł,	w	tym	na	zadania	inwestycyjne	10 923 000 zł.

WYKAZ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE 
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

L.P. NAZWA
WARTOŚĆ 
PROJEKTU DOFINANSOWANIE PROGRAM 

1 Budowa	trzech	obiektów	małej	infrastruktury	sportowo-
rekreacyjnej	o	charakterze	wielopokoleniowym	w	Gminie	
Olesno 454	005,92 83	185,00

Minister	Sportu	OSA

2 Budowa	zaplecza	sanitarno	-szatniowego	w	ramach	
modernizacji	Stadionu	Miejskiego	w	Oleśnie. 2	530	304,00 991	700,00

Minister	Sportu	Sportowa	
Polska

3 Obywatel	IT 149	520,00 149	520,00 Ministerstwo	Cyfryzacji

4 Większe	możliwości	-	lepsza	przyszłość	uczniów	oleskich	
szkół 581	088,75 519	813,75 RPO	WO	2014-2020

5 Dobre	przedszkole	-	lepsza	przyszłość 1	214	155,20 1	029	617,70 RPO	WO

6 Edukacja	w	przedszkolach	Gminy	Olesno	otwiera	drzwi	do	
sukcesu 872	442,47 733	046,16 RPO	WO	2014-	2020

7 Za	wspólną	historię	i	współczesność	narodów	Unii	
Europejskiej,	za	wsparcie	przynależności	do	UE 93	795,90 79	727,20 Interreg	Czechy

8 Usuwanie	folii	rolniczych	i	innych	odpadów	pochodzących	
z	działalności	rolniczej	w	Gminie	Olesno

39	575,00 39	575,00	

Narodowy	Fundusz	Ochrony	
Środowiska	i	Gospodarki	
Wodnej

9 Zakup	nożyc	hydraulicznych	dla	OSP	Bodzanowice
21	117,00 10	558,50

WFOŚiGW	Krajowy	System	
Ratowniczo-Gaśniczy

10 Zakup	motopompy	pożarniczej	dla	OSP	w	Łomnicy
41	000,00 25	500,00

WFOŚiGW	Krajowy	System	
Ratowniczo-Gaśniczy

11 Wzmocnienie	potencjału	inwestycyjnego	Subregionu	
Północnego	poprzez	uzbrojenie	wyodrębnionej	części	
Oleskich	terenów	Inwestycyjnych	 3	381	859,94 2	569	810,72

RPO	WO	2014-2020

12 Łączy	nas	granica	-	poznajmy	Czeskich	przyjaciół! 101	127,40 85	958,20 Interreg	V	a	2014-2020

13 Cieszy	nas	piłka! 82	205,93 69	875,04 Interreg	V	a	2014-2020

14 Tradycje,	kultura,	edukacja	-	rozwijamy	przyjaźń	polsko-
czeską 64	327,54 58	099,02 Interreg	V	a	2014-2020

15 Utworzenie	centrum	różnorodności	biologicznej	w	Oleśnie 1	700	619,98 1	272	409,21 RPO	WO	2014-2020

16 Nowe	miejsca	w	Żłobku	10+30 956	729,00 537	536,00	 OUW	Opole

17 Ochrona	ekosystemów	wodnych	w	województwie	
opolskim 1	499	077,00 1	274	215,44 RPO	WO	2014-2020

18 Wymiana	źródeł	ciepła	na	bardziej	ekologiczne	w	gminie	
Olesno 3	825	983,30 1	300	834,32 RPO	WO	2014-2020

19 E-gmina	–	zwiększenie	uczestnictwa	mieszkańców	
Gminy	Olesno	w	życiu	publicznym	poprzez	rozwój	usług	
cyfrowych. 911	275,85 774	584,47

RPO	WO	2014-2020

20 Rewitalizacja	stadionu	miejskiego	oraz	rewitalizacja	traktu	
spacerowego	przy	ul.	Murka	w	Oleśnie

10 999 
743,17 4	999	485,94

RPO	WO	2014-2020

21 Zakup	mikrobusu	do	przewozu	osób	niepełnosprawnych	 130	000,00 69	850,00 PFRON

22 GEPARD	–	strategia	rozwoju	elektromobilności 50	000,00 50	000,00 NFOŚiGW

23 Rozbudowa	i	modernizacja	punktu	selektywnego	
zbierania	odpadów	komunalnych	w	Świerczu	w	Gminie	
Olesno 1	174	247,17 998	110,09

RPO	WO

RAZEM: 30 874 200,52 17 723 011,76

PROJEKTY REALIZOWANE W 2019 R.
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WYDATKI BUDŻETOWE

 Plan wydatków budżetu Gminy 
na rok 2019 został ustalony na poziomie 
94 294 374,04 zł . Wydatki wykonane na 
koniec roku wyniosły 86 088 107,65 zł. 
W zakresie wydatków należy wyróżnić 
wydatki bieżące wynoszące 67 407 078,80 
i wydatki inwestycyjne 18 681 028,85 zł. 

Powyższa grafika przedstawia procentowe wykonanie wydatków w podziale na realizację 
zadań.

L.P. NAZWA
WARTOŚĆ 
PROJEKTU DOFINANSOWANIE PROGRAM 

1 Prace	 konserwatorskie	 i	 restauratorskie	 przy	 zabytkowym	
budynku	Ratusza	Miejskiego	w	Oleśnie	wraz	z	popularyzowaniem	
upowszechnianiem	wiedzy	o	jego	znaczeniu	dla	historii	i	kultury	
Opolszczyzny 418	881,28 299	976,92

RPO	WO	2014-2020

2 Termomodernizacja	 budynku	Publicznej	 Szkoły	 Podstawowej	w	
Borkach	Wielkich

1	210	956,78 799	947,63

RPO	 WO	 2014-2020.	 Nabór	
rozstrzygnięto	 -	 uzyskano	
dofinansowanie

3 Poprawa	 efektywności	 energetycznej	 zabytkowego	 budynku	 w	
Wachowie	(XIX) 1	950	431,00 1	852	909,00

Narodowy	 Fundusz	 Ochrony	
Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej

4 Ochrona	owadów	i	ich	siedlisk	w	województwie	opolskim	

4	059	739,57 3	450	448,63

RPO	 WO	 2014-2020.	 Nabór	
rozstrzygnięto	 -	 ze	 względu	 na	
wyczerpanie	alokacji	-	projekt	na	
liście	rezerwowej.

5 Modernizacja	 ogólnodostępnej	 i	 niekomercyjnej	 infrastruktury	
rekreacyjnej	w	Borkach	Wielkich	–	parku	wiejskiego 141	410,00 141	410,00

PROW

6 Za	wspólną	historię	 i	współczesność	narodów	Unii	Europejskiej,	
za	wsparcie	przynależności	do	UE 93	796,76 79	727,20

Interreg	V	a	2014-2020

RAZEM: 7 875 215,39 6 624 419,38

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W 2019 R.

RODZINA 22% ADMINISTRACJA   9%

3%

7%

KULTURA FIZYCZNA,
SPORT 2%

29%

KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2%

2%

17%
12%

22%WYDATKI
INWESTYCYJNE
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Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki przeznaczone dla 
poszczególnych sołectw. Dzięki niemu mieszkańcy mają większy wpływ na wydatkowanie 
części środków z budżetu gminy. W 2019 r. w ramach tego funduszu wykonano 
następujące zadania:

L.P NAZWA 
SOŁECTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ §

ZREALIZOWANE ZADANIA 
(KRÓTKI OPIS) PLAN WYKONANIE

bieżące majątkowe

1 BODZANOWICE

754 75412 6050

Wykonanie	dokumentacji	technicznej	
przebudowy	pomieszczeń	w	OSP	
Bodzanowice

34	668,63

0,00 1	400,00

754 75412 6050 Prace	remontowo	-	budowlane 0,00 15	100,00

754 75412 6050 Usługa	budowlana	 0,00 18	168,63

RAZEM	SOŁECTWO	BODZANOWICE
34	668,63 0,00 34	668,63

Wyk.	Razem 34	668,63

2 BORKI MAŁE

750 75095 4210

Organizacja	imprez	wiejskich 4	649,39

1	898,15 0,00

750 75095 4300 2	100,00 0,00

750 75095 4210 Zakup	grilla	festynowego 2	000,00 2	000,00 0,00

750 75095 6050

Doposażenie	terenu	rekreacyjno	-	
wypoczynkowego	w	Borkach	Małych	(zakup	
trawy,	sprzęt	sportowy:	bramki,	kosz	do	
koszykówki,	stół	tenisowy,	ławki	ogrodowe,	
stojak	na	rowery 17	000,00 0,00 16	452,69

801 80104 4210
Zakup	grzejników	do	Publicznego	
Przedszkola	w	Borkach	Małych 1	000,00 1	000,00 0,00

RAZEM	SOŁECTWO	BORKI	MAŁE
34	668,63 6	998,15 16	452,69

Wyk.	Razem 23	450,84

3 BORKI WIELKIE

600 60016 6050
Remont	ulicy	Bronieckiej	w	Borkach	
Wielkich 30	000,00 0,00 30	000,00

750 75095 4210

Organizacja	imprez	wiejskich 4	668,63

2	667,74 0,00

750 75095 4300 2	000,00 0,00

RAZEM	SOŁECTWO	BORKI	WIELKIE

34	668,63 4	667,74 30	000,00
Wyk.	Razem 34	667,74

4 BOROSZÓW

750 75095 4210

Organizacja	imprez	wiejskich 3	500,00

500,00 0,00

750 75095 4300 3	000,00 0,00

754 75412 4210 Zakup	garażu	blaszanego	(+	dokumentacja)	 6	500,00 6	240,00 0,00

754 75412 4300 Wykonanie	wylewki	pod	garaż 2	000,00 1	983,38 0,00

754 75412 4210 Uszycie	firan	do	Sali	OSP	w	Boroszowie 4	502,27 4	400,00 0,00

RAZEM	SOŁECTWO	BOROSZÓW

16	502,27 16	123,38 0,00
Wyk.	Razem 16	123,38

5 BRONIEC

750 75095 4210

Zorganizowanie	imprez	wiejskich

2	500,00 1	200,00 0,00

4300 1	300,00 0,00

754 75412 4210
Doposażenie	kuchni	w	Domu	Spotkań	w	
Brońcu 1	432,78 1	411,07 0,00

754 75412 4300
Wymiana	bramy	garażowej	w	OSP	w	
Brońcu 5	200,00 5	166,00 0,00

754 75412 4300 Wymiana	okien	w	garażu	w	OSP	w	Brońcu 4	700,00 4	322,22 0,00

RAZEM	SOŁECTWO	BRONIEC

13	832,78 13	399,29 0,00
Wyk.	Razem 13	399,29

6 GRODZISKO

700 70095 4210
Zakup	zmywarki	do	Wiejskiego	Centrum	
Kultury	w	Grodzisku 6	400,00 6	400,00 0,00

700 70095 4210
Zakup	żaluzji	zewnętrznych	do	Wiejskiego	
Centrum	Kultury	w	Grodzisku 9	166,21 9	166,21 0,00

RAZEM	SOŁECTWO	GRODZISKO

15	566,21 15	566,21 0,00
Wyk.	Razem 15	566,21

FUNDUSZ SOŁECKI
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7

KOLONIA 
ŁOMNICKA 

KOLONIA 
ŁOMNICKA

750 75095 6050
Budowa	siłowni	zewnętrznej	w	Kolonii	
Łomnickiej	(+	dokumentacja) 14	500,00 0,00 14	499,87

900 90004 4300 Utrzymanie	terenu	gminnego 551,57 448,80 0,00

RAZEM	SOŁECTWO	KOLONIA	ŁOMNICKA

15	051,57 448,80
Wyk.	Razem 14	948,67

8 KUCOBY

754 75412 6050
Doposażenie	placu	zabaw	przy	OSP	w	
Kucobach	(+	dokumentacja) 10	000,00 0,00 5	633,40

754 75412 4300
Odnowienie	sanitariatów,	pomieszczeń	
socjalnych	i	garażu	w	OSP	w	Kucobach 4	000,00 4	000,00 0,00

900 90004 4300 Utrzymanie	terenów	gminnych 699,50 146,91 0,00

RAZEM	SOŁECTWO	KUCOBY

14	699,50 4	146,91 5	633,40

Wyk.	Razem 9	780,31

9 LEŚNA 754 75412 4210
Doposażenie	sali	OSP	w	Leśnej	(zakup	
stołów,	naczyń,	wyposażenia) 14	976,85 14	976,85 0,00

RAZEM	SOŁECTWO	LEŚNA

14	976,85 14	976,85 0,00
Wyk.	Razem 14	948,67

4 BOROSZÓW

750 75095 4210

Organizacja	imprez	wiejskich 6	974,67

2	784,38 0,00

750 75095 4300 4	173,81 0,00

754 75412 4210
Zakup	krzeseł	i	stołów	do	sali	OSP	w	
Łomnicy 6	000,00 6	000,00 0,00

754 75412 4210 Zakup	mebli	do	sali	OSP	w	Łomnicy 3	600,00 3	600,00 0,00

754 75412 4210 Zakup	grilla	festynowego	 1	000,00 999,99 0,00

754 75412 4270 Urządzenie	toalety	w	OSP	w	Łomnicy 6	000,00 6	000,00

RAZEM	SOŁECTWO	BOROSZÓW

23	574,67 23	558,18 0,00
Wyk.	Razem 23	558,18

11 ŁOWOSZÓW

750 75095 4210 Organizacja	imprez	wiejskich 1	649,39 1	637,62 0,00

750 75095 6050
Budowa	wiaty	rekreacyjnej	w	Łowoszowie	
(+dokumentacja) 23	000,00 0,00 22	860,00

RAZEM	SOŁECTWO	KOLONIA	ŁOWOSZÓW

24	649,39 1	637,62 22	860,00
Wyk.	Razem 24	497,62

12 STARE OLESNO

754 75412 4210
Ogrodzenie	terenu	przy	Wiejskim	Centrum	
Kultury	w	Starym	Oleśnie 5	000,00 5	000,00 0,00

754 75412 6060 Zakup	ciagnika	ogrodniczego 10	000,00 0,00 10	000,00

750 75095

4210
Wymiana	placu	zabaw	przy	ulicy	
Starowiejskiej	w	Starym	Oleśnie	(+	
dokumentacja) 6	000,00

3	900,00 0,00

4300 1	700,00 0,00

750 75095

4210

Organizacja	imprez	wiejskich 2	262,65

900,57 0,00

4300 1	362,08 0,00

RAZEM	SOŁECTWO	STARE	OLESNO

23	262,65 12	862,65 10	000,00
Wyk.	Razem 22	862,65

13 SOWCZYCE

750 75095 6050
Modernizacja	placu	zabaw	przy	ulicy	Długiej	
w	Sowczycach 13	577,73 0,00 13	186,00

750 75095

4170

Organizacja	imprez	wiejskich 8	000,00

2	800,00 0,00

4210 1	056,92 0,00

4300 4	140,00 0,00

754 75412 4210 Wyposażenie	Sali	OSP	Sowczyce 8	000,00 7	955,82 0,00

900 90004 4210
Utrzymanie	i	odnowa	terenów	gminnych	w	
Sowczycach 1	000,00 1	000,00 0,00

RAZEM	SOŁECTWO	SOWCZYCE

30	577,73 16	952,74 13	186,00
Wyk.	Razem 30	138,74

14 ŚWIERCZE

600 60016 6050
Dofinansowanie	do	remontu	ulicy	
Zapłocie	w	Świerczu 19	533,66 0,00 15	122,27

750 75095 4210 Zakup	ławek	i	stojaka	na	rowery 3	000,00 2	969,00 0,00

750 75095

4210 Odnowienie	wiaty	i	urządzeń	na	placach	
zabaw	w	Świerczu 3	900,00

2	081,15 0,00

4300 1	000,00 0,00

750 75095

4210

Organizacja	imprez	wiejskich	 3	000,00

1	192,56 0,00

4300 853,50 0,00
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RAZEM	SOŁECTWO	ŚWIERCZE

29	433,66 8	096,21 15	122,27
Wyk.	Razem 23	218,48

15 WACHOWICE

750 75095 4210 Organizacja	imprez	wiejskich 500,00 496,64 0,00

750 75095 6050

Doposażenie	placu	zabaw	w	Wachowicach	
(+	dokumentacja)	bramki,	kosz	do	
koszykówki,	stół	tenisowy,	namiot	
imprezowy 14	076,99 0,00 13	928,88

754 75412 4210 Zakup	kosy	spalinowej 2	000,00 2	000,00 0,00

900 90004 4300 Utrzymanie	placu	rekreacyjnego 1	000,00 323,52 0,00

RAZEM	SOŁECTWO	WACHOWICE

17	576,99 2	820,16 13	928,88
Wyk.	Razem 16	749,04

16 WACHÓW

750 75095

4210

Organizacja	imprez	wiejskich 2	224,92

432,99 0,00

4300 1	790,00 0,00

754 75412 6050
Zakup	i	montaż	klimatyzacji	w	sali	OSP	w	
Wachowie 14	000,00 0,00 13	990,00

RAZEM	SOŁECTWO	WACHÓW Wyk.	Razem 2	222,99 13	990,00

17 WOJCIECHÓW

750 75095

4210

Organizacja	imprez	wiejskich	 8	500,00

1	892,74 0,00

4300 6	599,80 0,00

900 90004 4300
Zagospodarowanie	i	utrzymanie	terenu	
przy	„Chatce	pod	brzozami” 1	788,63 1	605,60 0,00

900 90015 6050
Dofinansowanie	budowy	oświetlenia	ulicy	
Borki	w	Wojciechowie 24	380,00 0,00 24	380,00

34	668,63 10	098,14 24	380,00
Wyk.	Razem 34	478,14

18 WYSOKA 600 60016 6050 Remont	chodnika	w	Wysokiej	 22	250,00 0,00 22	250,00

RAZEM	SOŁECTWO	WYSOKA

22	250,00 0,00 22	250,00
Wyk.	Razem 22	250,00

600 60016 6050 0,00 67	372,27

700 70095 4210 15	566,21 0,00

750 75095 4170 2	800,00 0,00

750 75095 4210 27	610,46 0,00

750 75095 4300 30	019,19 0,00

750 75095 6050 0,00 80	927,44

754 75412 4210 52	583,73 0,00

754 75412 4270 6	000,00 0,00

754 75412 4300 15	471,60 0,00

754 75412 6050 0,00 54	292,03

754 75412 6060 0,00 10	000,00

801 80104 4210 1	000,00 0,00

900 90004 4210 1	000,00 0,00

900 90004 4300 2	524,83 0,00

900 90015 6050 0,00 24	380,00

RAZEM	SOŁECTWA Wyk.	Razem 391	547,76

RAZEM	MAJĄTKOWE Wyk.	Razem 236	971,74
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SPÓŁKI GMINNE 

 W 2019 r. Spółka zarządzała krytą pływalnią i kompleksem boisk ORLIK. Od lutego 
2020 w zarządzie spółki znalazł się zmodernizowany stadion miejski z zapleczem 
sanitarno - szatniowym i kortami tenisowymi

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W 
OLEŚNIE SPÓŁKA Z O.O.

03
 Z oferty krytej pływalni w 2019 
roku skorzystało ponad 130 tysięcy osób. 
Oprócz klientów indywidualnych z usług 
pływalni korzystają zakłady pracy, kluby 
sportowe, młodzież ze szkół gminnych, 
podmioty prowadzące działalność 
sportową oraz użytkownicy systemu 
Benefit Systems, Vanity Style czy OK 
System. Popularną formą korzystania z 
pływalni jest zakup karnetów. 

 Dzięki atrakcyjnej cenie  i  
wniesionym bonusom, rocznie Spółka 
sprzedała w 2019 roku około 300 nowych 
karnetów. Obecnie jest ich w obiegu 

ponad 3000 sztuk. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez Spółkę 
kursy nauki pływania indywidualne i grupowe. Prowadzą je ratownicy zatrudnieni 
w Spółce, mający stosowne uprawnienia. Dzięki tym kursom wiele osób nabędzie 
umiejętność pływania, co w przyszłości może przełożyć się na pozyskanie nowych 
klientów.
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1.636.402,24 zł1.579.871,05 zł1.370.711,08

PRZYCHODY	

2017
PRZYCHODY	

2018
PRZYCHODY	

2019

Oprócz	tego	Spółka	wspiera	różne	imprezy	organizowane	na	terenie	
gminy.	Na	prośbę	ich	organizatorów	wspiera	je	fundując	w	formie	
nagród	talony	uprawniające	do	wejścia	na	pływalnię.

Z analizy danych wynika, że przychody Spółki w ostatnich latach mają tendencję 
wzrostową.

01 ZAJĘCIA Z CYKLU „ ZUMBA Z OLESKĄ 
LAGUNĄ „ W OKRESIE MAJ-CZERWIEC

02 TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ 
„ STREETBASKET” W RAMACH DNI 
OLESNA

 FERIE I WAKACJE03

04

ATRAKCJA WODNA W POSTACI WODNEGO 
TORU PRZESZKÓD

COROCZNA IMPREZA MIKOŁAJKOWA 
POŁĄCZONA Z WRĘCZANIEM PACZEK 
DZIECIOM PRZEZ MIKOŁAJA.

ROCZNE PRZYCHODY SPÓŁKI

Kompleks	ORLIK	funkcjonuje	już	od	dziesięciu	lat	i	dobrze	wpisał	się	w	życie	
sportowe	oleśnian.	Do	południa	korzysta	z	niego	młodzież	szkolna	w	ramach	
lekcji	wf-u,	po	południu	sekcje	piłkarskie	OKS-u,	a	wieczorem	do	zamknięcia	
grupy	niezorganizowane	dorosłych.	Oprócz	 stałych	ofert	 Spółka	 angażuje	
się	w	organizowanie	imprez	cyklicznych	takich	jak:
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Usługi w zakresie zaopatrzenia 
w wodę oraz odbioru i 
oczyszczania ścieków są 
realizowane przez spółkę z 
zachowaniem następujących 
priorytetów:

• rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury 
wodociągowo-
kanalizacyjnej zwiększającej 
atrakcyjność inwestycyjną 
i umożliwiającej rozwój 
gospodarczy miasta i gminy 
Olesno

• zapewnienie niezawodności 
działania systemów 
zaopatrzenia w wodę oraz 
odbioru i oczyszczenia 
ścieków,

• zapewnienie dostawy 
wody o wymaganych 
parametrach jakościowych i 
ciśnieniowych,

• zapewnienie właściwego 
stopnia oczyszczania 
ścieków z zachowaniem 
obowiązujących norm 
prawnych

• ograniczenie strat wody

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 
SPÓŁKI

 OPWiK sp. z o.o w Oleśnie powstało 
w oparciu o akt notarialny oraz Uchwałę 
Nr XXI/170/16 Rady Miejskiej w Oleśnie 
„w sprawie likwidacji samorządowego 
zakładu budżetowego – Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie w 
celu zawiązania spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością” dnia 28.12.2016r. 

 Kapitał podstawowy na dzień 
31.12.2019 r. wynosił 9 317 500zł, w 
spółce utworzonych było łącznie 18 635 
udziałów o wartości nominalnej 500 
zł każdy z nich. Na dzień 31.12.2019 r. 
udziałowcem Spółki w całości była Gmina 
Olesno.

 Działalność Spółki zgodnie z 
umową związana jest głównie z zaspoka-
janiem w sposób bieżący i nieprzerwany 
zbiorowych potrzeb ludności w drodze 
świadczenia usług tj. m.in. produkcji 
wody, zaopatrywania w wodę, utrzyman-
ia wodociągów i kanalizacji, odprowadza-
nia i oczyszczania ścieków komunalnych 
oraz utrzymania urządzeń sanitarnych.

OLESKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 
WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 
SP.Z O. O OLEŚNIE
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DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
DZIAŁALNOŚĆ	W	ZAKRESIE	ZBIOROWEGO	ZAOPATRZENIA	W	WODĘ.

 Prowadzenie działalności 
w zakresie zaopatrzenia w wodę 
umożliwiają posiadane przez Spółkę:

• ujęcia wody i stacja uzdatniania 
wody w Oleśnie

• system rurociągów 
wodociągowych magistralnych,

• system przewodów 
wodociągowych rozdzielczych,

• system przyłączy 
wodociągowych.

 System zaopatrzenia w wodę 
bazuje na ujęciach wód podziemnych, 
w skład których wchodzi ujęcie wody 

Olesno, Wysoka oraz Wygoda. Na 
ujęciach wody eksploatowanych przez 
OPWiK w Oleśnie woda ujmowana jest 
z ośmiu studni głębinowych od 41m do 
51 m z pokładów czwartorzędowych 
zlokalizowanych na terenie trzech ujęć.

• Olesno

• Wysoka

• Wygoda

 Wody pozyskiwane z wszystkich 
ujęć po procesie uzdatniania polegającym 
na odżelazianiu oraz odmanganianiu 
na stacji Uzdatniania Wody w Oleśnie 
wtłaczane są do systemu wodociągowego 
i odpowiadają warunkom określonym w 

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI 
SPÓŁKI

 Spółka działa na obszarze miasta oraz gminy Olesno w zakresie usług 
wodociągowych i kanalizacyjnych. W zakresie dostaw wody obsługiwanych jest miasto 
Olesno oraz miejscowości gminy Olesno w tym: Bodzanowice, Borki Małe, Borki Wielkie, 
Boroszów, Broniec, Grodzisko, Kolonia Łomnicka, Leśna, Kucoby, Łowoszów, Łomnica, 
Sowczyce, Stare Olesno, Świercze, Wachów, Wachowice, Wysoka, Wojciechów. 

 W zakresie odprowadzania ścieków: miasto Olesno oraz Świercze ul. Studnitza.

15



DZIAŁALNOŚĆ	W	ZAKRESIE	ZBIOROWEGO	ODPROWADZANIA	ŚCIEKÓW

 Obszar miasta Olesno skanalizowany jest w prawie 100%, a z usług kanalizacyjnych 
korzysta około 99% jego mieszkańców. Niestety poza ścisłym obszarem miejskim o 
dużym zurbanizowaniu występują znaczące braki w zakresie możliwości podłączenia się 
do sieci kanalizacyjnych na pozostałym obszarze Gminy Olesno. Świadczy o tym poziom 
skanalizowania gminy wynoszący 52,5% a dla aglomeracji oleskiej wynoszący 95,1%. 
Terenami nieskanalizowanymi jest teren wiejski Gminy Olesno z wyj. miejscowości 
Świercze ul. Studnitza i cześć ul. Częstochowskiej.

 Długość sieci kanalizacji i przyłączy kanalizacji sanitarnej na koniec 2019r. wyniosła 
odpowiednio:

• Sieć kanalizacji sanitarnej – 43 677 km

• Przyłącza kanalizacji sanitarnej – 17 533 km

 Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Oleśnie. 
Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w zachodniej części miejscowości Olesno. 
Odbiornikiem ścieków jest rzeka Stobrawa w km 81 + 280.

 Oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w 1994 roku, a w 2000roku została 
zmodernizowana pod kątem usuwania związków biogennych.

 Oczyszczalnia posiada obowiązujące pozwolenie wodnoprawne Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie nr OŚR.6341.1.18.2014 z dnia 15.12.2014 r. (zmiany 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowa z dnia 
07.12.2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 
U. poz. 2294)

 W okresie od 01.01.2019 r. do 
31.12.2019 r. produkcja wody w OPWiK 
Sp. z o.o. w Oleśnie uzyskiwana z trzech 
ujęć wyniosła ogółem 877 457 m3 a średnia 
dobowa wyniosła 2 404 m3/d. 

 Woda dostarczana była siecią 
wodociągową i przyłączami, których 
długości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 
odpowiednio:

• Sieć wodociągowa- 218,3 km

• Przyłącza wodociągowe- 102,5  km  W 
okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 
r. w OPWiK Sp. z o.o. ogólna sprzedaż 
wody wyniosła 664 660,34 m3 w 
tym 536 326,84 m3 dla gospodarstw 

domowych, 7 179,00 m3 dla zakładów 
przemysłowych oraz 121 154,50m3 dla 
celów innych.

Lp. Ujęcie Produkcja wody w 
okresie 01.01.2019 

1 Olesno 292 669,00

2 Wysoka 399 330,00

3 Wygoda 185 458,00

SUMA 877 457,00

Lp. Wyszczególnienie  Ilościowa sprzedaż 
wody [m3]

1 Gospodarstwa domowe 536 326,84

2 Zakłady Przemysłowe 7 179,00

3 Cele inne 121 154,50

SUMA 664 660,34
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ILOŚCIOWY	ODBIÓR	ŚCIEKÓW	WEDŁUG	ODBIORCÓW	W	OKRESIE	BILANSOWYM.	

Lp. Wyszczególnienie Ilość odebranych

1 Gospodarstwa domowe 256 769,22

2 Zakłady Przemysłowe 4 670,00

3 Pozostali odbiorcy 83 425,00

RAZEM 344 864,22

OŚR.6341.2.18.2014 z dnia 14.12.2015 r. oraz OŚR.6341.2.18.2014 z dnia 29.12.2015 r.) 
określające dopuszczalne parametry oczyszczalni:

Rodzaj oczyszczalni:     mechaniczno- biologiczna 

Przepływ średni dobowy:    2.500,0 m3/d

Przepływ maksymalny godzinowy:  400,0 m3/d

Maksymalny roczny:    912.000,0 m3/rok

 W okresie 01.01.2019-31.12.2019 r. ilość ścieków dopływających do oczyszczalni 
wyniosła 585 773 m3. Natomiast ilość ścieków odebranych od poszczególnych 
odbiorców wyniosła 344 864,22 m3 (bez ścieków opadowych oraz bez wód filtracyjnych) 
w tym 256  769,22 m3 odebranych od gospodarstw domowych, 4 670,00 m3 ścieków 
odebranych z zakładów przemysłowych oraz 83 425,00 m3 od pozostałych odbiorców.

 Ponadto do oczyszczalni ścieków przyjęto 21 321,00 m3 nieczystości ciekłych 
pochodzących z zrzutu szamb.

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRAC KONSERWACYJNO-REMONTOWYCH SIECI I 
PRZYŁĄCZY

 W okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 r w ramach prac konserwacyjno-remontowych 
na sieci i przyłączach wodociągowych:

• wymieniono 26 szt. hydrantów,

• wymieniono 4 szt. zasuw wodociągowych, 3 węzły zasuw wodociągowych 
oraz 4 nawiertki lub zasuwy do podłączenia domowego,

• wymieniono 34 szt. przyłączy wodociągowych,

• wykonano likwidację 5 przyłączy wodociągowych,

• wymieniono 111 podejść wodomierzowych, 

• wymieniono aerator ( mieszacz wodno – powietrzny) szt. 1 na stacji 
uzdatniania wody, 

• wykonano malowanie i remont urządzeń na hydroforni w Świerczu,

• wykonano remont pompy 2 i dmuchawy na hali pomp wraz z wymianą 
zasuwy szt. 1,

• wykonano wymianę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kluczborskiej 
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w Oleśnie oraz na terenie Wielobranżowej Usługowej Spółdzielni Pracy 
przy ul. Wachowskiej w Oleśnie,

• dokonano naprawy sprzętu i pojazdów znajdujących się w dyspozycji 
OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie,

• usunięto 12 szt. awarii na sieci wodociągowej

• usunięto 23 szt. awarii na przyłączach wodociągowych 

• wymieniono 326 wodomierzy

 W 2019 roku przystąpiono do wdrożenia systemu zdalnych odczytów radiowych 
wodomierzy. Nakładki do zdalnego odczytu wodomierzy zamontowano przy 58 
wodomierzach głównych co stanowi ok. 1,3 % ogółu wodomierzy głównych oraz w 27 
wodomierzach dodatkowych służących do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, co 
stanowi ok. 4,5 % wodomierzy dodatkowych. W okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 r w 
ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieci i przyłączach kanalizacyjnych:

• awaryjnie uszczelniono sieci kanalizacji sanitarnej oraz usunięto 
zapadliska nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ul. Pieloka, Murka i Małe 
Przedmieście w Oleśnie,

• wymieniono barierki ochronne w centralnej przepompowni ścieków 
przy ul. Mostowej w Oleśnie,

• naprawiono rurociąg tłoczny osadu,

• remont pomp w przepompowni ścieków przy ul. Ogrodowej w Oleśnie 
oraz przepompowni osadu na oczyszczalni ścieków,

• naprawiono płuczki piasku przy filtrze Dyna Sand Oxy na oczyszczalni 
ścieków w Oleśnie,

• wykonano bieżące naprawy i przeglądy sprężarek na oczyszczalni 
ścieków w Oleśnie,

• wykonano remonty instalacji elektrycznych sterujących i zasilających 
( wymiana sond, przekaźników, styczników itp.) oraz samochodu 
służbowego Fiat Doblo,

• usunięto 118 awarii i niedrożności sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 
awarii na przyłączach kanalizacji sanitarnej

• wykonano remont zamknięcia hydraulicznego pomiędzy częścią 
przepływową a fermentacyjną w dwóch osadnikach Imhoffa oczyszczalni 
ścieków w Oleśnie. 
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INWESTYCJE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 r w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano 
następujące zadania:

Budowa	sieci	wodociągowej	i	kanalizacji	sanitarnej	przy	ul.	Młyńskiej	w	Oleśnie 	59	300,00

Budowa	studni	awaryjnej	S	II	bis2	na	ujęciu	Wysoka 9	550,00

Zakup	mieszacza	wodno	–	powietrznego	(	aeratora) 15	400,00

Zakup	kamery	do	inspekcji	telewizyjnej	sieci	kanalizacji	sanitarnej 14	500,00

	Montaż	kotła	gazowego	w	budynku	przy	ul.	Lublinieckiej	3a	w	Oleśnie 10	400,00

Zakup	 modułu	 komunikacyjnego	 do	 zdalnych	 odczytów	 wodomierzy	 oraz	 zestawu	
inkasenckiego	do	zdalnych	odczytów

7	200,00

Zakup	pompy	głębinowej 8	950,00

Montaż	centrali	telefonicznej	w	budynku	przy	ul.	Lublinieckiej	3a	w	Oleśnie 9	880,00

Montaż	klimatyzacji	w	budynku	biurowym	przy	ul.	Lublinieckiej	3a	w	Oleśnie 9	490,00

Zakup	zestawów	komputerowych 4	640,00

Zakup	serwera	dla	JRP 1985,00

OGÓŁEM: 355	171,00

REALIZACJA PROJEKTU - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW W OLEŚNIE
 

 Realizując cele rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w oparciu o plan 
wieloletni na lata 2017-2023, Spółka złożyła w lutym 2017r. wniosek o dofinansowanie 
ze środków funduszu Spójności planowanych zadań . Głównym celem realizowanego 
projektu jest rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz 
rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych podzielona na 16 
kontraktów na roboty budowlane.

  Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 560 304,44 zł, natomiast 
dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej wyniesie 16 923 531,21 zł. Źródłem 
finansowania wkładu własnego beneficjenta są środki własne oraz pożyczka inwestycyjna 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla zachowania 
płynności finansowej w realizacji tak dużej inwestycji spółka korzystać będzie z pożyczki 
inwestycyjnej w wysokości 5 280 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowany termin realizacji projektu 30.06.2022r.

 Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0305/17-00 inwestycji została 
podpisana w dniu 29 stycznia 2018 rok w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
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SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁKI

PRZYCHODY

KOSZTY

Lp. Źródło przychodów Kwota [zł]

1 Sprzedaż wody 1 970 259,23

2 Odbiór ścieków 1 720 127,83

3 Opłata stała miesięczna 179 085,60

4 Sprzedaż usług wod-kan. 52 514,76

5 Odbiór ścieków z beczkowozów 117 480,67

RAZEM 4 039 468,09

Lp. Rodzaj kosztu Kwota [zł]

1. Amortyzacja 420 754,56

2 Zużycie materiałów i energii 758 458,91

3 Usługi obce 619 315,67

4 Podatki i opłaty 215 314,58

5 Wynagrodzenia 1 489 334,07

6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 350 540,07

7 Pozostałe koszty rodzajowe 24 051,20

RAZEM 3 877 769,06

W	okresie	01.01.2019	r.	–	31.12.2019	r.	z	tytułu	sprzedaży	usług	uzyskano	następujące	przychody:

W	okresie	sprawozdawczym	Spółka	poniosła	następujące	koszty:

	 Pozostałe	przychody	na	kwotę	127	328,66	 zł	 to:	przychody	z	odsetek,	przychody	z	 różnych	
źródeł	oraz	dotacja	przedmiotowa

 Realizacja projektu odbywa się według harmonogramu realizacji projektu. W 2019r. 
w ramach Projektu w ramach postepowań przetargowych wyodrębniono wykonawców 
dla 5 zadań oraz zakończono 5 kontraktów ( w tym dwa wynikające z umów podpisanych 
w 2018r).

Lp. Źródło przychodów Kwota [zł]

1 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci 
wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie" 454 142,46

2 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie” 417 162,46

3 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie” 1 400 969,48

4 ,,Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka 
i Mostowa w aglomeracji Olesno’’ 774 964 ,17

5 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i Rolniczej w Oleśnie 1 040 126,38

 Za realizację przedsięwzięcia jest odpowiedzialne Oleskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Oleśnie a podmiotem upoważnionym i wspierającym 
finansowo spółkę OPWiK jest Gmina Olesno. Projekt jest realizowany w ramach Programu 
POIiŚ 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 
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ROZLICZENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW PODATKOWO OGÓŁEM:

Przychody	 	 	 	 	 	 	 4	156	235,98	zł

Koszty	 	 	 	 	 	 	 	 3	867	488,66	zł

Dochód	do	opodatkowania	 	 	 	 	 288	747,32	zł

ROZLICZENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW OGÓŁEM:

Przychody	 	 	 	 	 	 	 4	166	796,75	zł

Koszty	 	 	 	 	 	 	 	 3	885	725,40	zł

Dochód	ogółem		 	 	 	 	 	 281	071,35	zł

Naliczony	podatek	CIT	 	 	 	 	 	 25	987,00	zł

Spółka	w	okresie	sprawozdawczym	osiągnęła	zysk	w	wysokości	255	084,35	zŁ
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INWESTYCJE GMINNE

04
INWESTYCJE DROGOWE 

 Infrastruktura drogowa w gminie obejmuje aktualnie 290 km (drogi krajowe-21 km, 
wojewódzkie  40 km, powiatowe-74 km, gminne – 155 km) . W 2019r. zmodernizowano 
drogi gminne o długości ok. 2 km na kwotę 587 943,78 zł. Były to następujące inwestycje: 

• remont ulicy Studnitza – 349 381,98zł

• remont ul. Pszenicznej w Świerczu 123 743,56 zł 

• przebudowa ul. Bronieckiej w Borkach Wielkich oraz przebudowa ul. 
Zapłocie w Świerczu – 60 111,16 zł 

• przebudowa ul. H. Brodatego w Oleśnie – 54 707,08 zł 

Ponadto dokonano następujących remontów i modernizacji:

• przebudowa parkingu przy Domu Harcerza w Oleśnie -58 500 zł 

• przebudowa chodnika przy ulicy I. Murka 54 900 zł

• remont chodnika w Wysokiej 22 500 zł

• remont ścieżki pieszo rowerowej ul. Leśnej – 28 088,28 zł 

 Nastąpiła dalsza poprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Ze środków 
budżetu gminy przeznaczono w 2019 r na ten cel 76 072 zł. W ramach tych środków 
finansowych wybudowano oświetlenie uliczne w Sowczycach, ul. Oleska, w Wojciechowie 
ul. Borki oraz w Kolonii Łomnickiej. 
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 Na terenie miasta i gminy Olesno miały miejsce w 2019r. ważne inwestycje 
drogowe realizowane wspólnie z Powiatem Oleskim :

•  przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O w miejscowości Borki Wielkie 
(dofinansowanie Gminy Olesno: wartość inwestycji – 2 981 707, 51 zł 
wkład finansowy gminy Olesno  462 164,67 zł)

• przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda-Wysoka-Klekotna 
etap III (wartość inwestycji – 4 221 952,20 zł – wkład finansowy Gminy 
Olesno: 806 746,05 zł)

Również w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Olesno miały miejsce w 2019r. 
ważne inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu :

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Obłąki – Bodzanowice 
na łączną wartość 1 374 070,53zł brutto,

• wykonanie remontu cząstkowego na odc. Broniec – Obłąki – wykonanie 
nakładki o dł. 1003mb na wartość 568 048,10zł brutto

 Długość ścieżek rowerowych na terenie gminy Olesno wynosi  38 km ( w tym 13 
km w zarządzie gminy, a 25 km w pasach dróg wojewódzkich i krajowych). 

 W ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego .03.01.01-16-0004/16 
"Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego 
Województwa Opolskiego" zbudowano ścieżkę rowerową po trasie byłej linii kolejowej 
Praszka Olesno Była to inwestycja realizowana wspólnie przez Powiat Oleski z gminami: 
Radłów, Olesno, Gorzów Śląski i Praszka. W ramach jej realizacji powstała nowoczesna 
asfaltowa droga rowerowa o długości 23 km. Wartość inwestycji wyniosła 4 605 500 zł 
,a udział finansowy Gminy Olesno  103 106,00 zł. 
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INWESTYCJE W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY 
SPORTOWO – REKREACYJNEJ

 Największą inwestycją 
zrealizowaną w ubiegłym roku w 
naszej gminie była rewitalizacja 
Stadionu Miejskiego oraz rewitalizacja 
traktu spacerowego przy ul. Murka w 
Oleśnie. Inwestycję tę zrealizowano 
w ramach projektu dofinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w Ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 
– 2020. 

 Projekt stanowi realizację ,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 2014-2020, cel 
operacyjny II.1.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, kierunek działania nr 1: 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 i jakości edukacji , i sportu.

STADION MIEJSKI

Całkowity koszt projektu wyniósł 10 997 724,27 zł, dofinasowanie UE: 4 999 485,94 
zł oraz Ministerstwa Sportu 1000 000 zł . 
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 Rewitalizacja stadionu miejskiego obejmowała 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, oszczepem; 
rzutni do pchnięcia kulą; skoczni do skoku w wzwyż, w dal i trójskoku (materiał tartan i 
beton); boiska treningowe z trawy.

PROMENADA
 Trakt spacerowy przy ul. Murka 
zwany „oleską promenadą” został 
zbudowany w 1977 roku w czynie 
społecznym przez mieszkańców Olesna. 
Główna aleja promenady jest szeroka 
aż na 10 metrów. Do tej pory była 
asfaltowa, teraz została wyłożona płytami 
granitowymi. W ciągu alei zbudowano 
fontannę tryskaczową wzdłuż traktu 
postawiono także oryginalne donice. 
Powstała tam strefa rekreacyjno - 
wypoczynkowa w której mieści się plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna oraz street 
workout. Wykorzystano także naturalne 
ukształtowanie terenu tworząc na skarpie 
mini amfiteatr. Całość połączona jest 
ze sobą w jedną przestrzeń mostkami z 
nawierzchni kompozytowej. Do zieleni 
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która będzie zdobiła teren przez cały 
rok wybrano rośliny cebulowe. Dobrano 
przede wszystkim długo kwitnące byliny 
oraz trawy ozdobne, które atrakcyjne 
będą zwłaszcza latem i jesienią, natomiast 
zaschnięte kwiatostany traw również 
zimą.

 Kolejnym projektem zrealizowanym w ramach tej inwestycji był projekt ,, 
Budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego w ramach modernizacji Stadionu Miejskiego 
w Oleśnie” Został on zrealizowany z dofinansowaniem programu Sportowa Polska – 
program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Grupa II- zadania modernizacyjne 
2019. W ramach projektu zbudowano zaplecze szatniowo – sanitarne dla widzów, 
zawodników oraz osób niepełnosprawnych, pokój sędziów z łazienką, magazyn sprzętu 
sportowego , pomieszczenie techniczne, sala konferencyjna dla sportowców, trenerów 
oraz pomieszczenie dla służb technicznych. Budynek obejmuje również widownię dla 
528 osób, z zadaszeniem części widowni wraz z obudową ściany tylnej. 

BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO – 
SANITARNEGO STADIONU MIEJSKIEGO

• Wartość projektu: 2.530.304,00 zł. 

• Wartość dofinansowania: 991.700,00 zł.
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 INWESTYCJE W ZAKRESIE 
POLITYKI PRORODZINNEJ 

INWESTYCJE W ZAKRESIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA

 W ramach realizacji polityki 
prorodzinnej w 2019 r. zrealizowano 
projekt: ,,Gmina Olesno na rzecz 
zapewnienia opieki dzieciom w wieku 
1-2 lat", dofinansowany z Programu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej „MALUCH+”. W ramach 
projektu utworzono dodatkowe 30 miejsc 
w Żłobku Miejskim w Oleśnie. W ramach 
projektu przeprowadzono remont 
pomieszczeń, zakupiono niezbędne 
wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne 
na potrzeby nowej sali zabaw dla dzieci, 
doposażono kuchnię w dodatkowy sprzęt 
AGD oraz inne niezbędne akcesoria. 
Wybudowano dodatkowy plac zabaw. 
Wartość projektu wyniosła 621 921,29 zł., 
a kwota dofinansowania 497 537,02 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. Należy zaznaczyć , że w 2018r. 
na podstawie realizacji tego samego 
programu utworzono 10 nowych miejsc w 

żłobku. Aktualnie Żłobek Miejski w Oleśnie 
dysponuje 90 miejscami. 

 Kolejną inwestycją w ramach 
prowadzonej polityki prorodzinnej 
było uruchomienie drugiego oddziału 
przedszkolnego w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 3 w Oleśnie (pierwszy 
został uruchomiony z dniem 1 września 
2017 r.). W celu uruchomienia kolejnego 
oddziału Gmina Olesno przeprowadziła 
szereg remontów dostosowujących 
budynek szkolny na przyjęcie dzieci w 
wieku przedszkolnym. Wykonano remont 
sali przedszkolnej, do której zakupiono 
niezbędne meble, pomoce dydaktyczne 
oraz sprzęt, w tym także na plac zabaw. 
Od września 2019 r. w budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnie uczą 
się dzieci klas I – III, dlatego dostosowano 
wyposażenie pozostałych klas na przyjęcie 
dzieci młodszych. Przeprowadzono 
generalny remont dwóch łazienek oraz 
wyodrębniono nową łazienkę dla dzieci 
przedszkolnych. Poniesione koszty 
na remonty oraz zakup niezbędnego 
wyposażenia to kwota 182 305,00 zł. 

 Wdrażając optymalny system 
gospodarowania odpadami zrealizowano 
w ubiegłym roku w naszej gminie projekt 
dofinansowany ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego pn. ,,Rozbudowa i modernizacja 
punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w Świerczu w Gminie 
Olesno” Zgodnie z Planem gospodarki 
odpadami dla województwa opolskiego na 
lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-
2028 , projekt obejmował rozbudowę 
i modernizację punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (dalej 
PSZOK) w Świerczu, jego doposażenie, 

aby stanowił efektywny element 
kompleksowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w gminie 
Olesno i całym regionie północnym. 
Celem projektu była poprawa warunków 
funkcjonowania PSZOK działającego dla 
mieszkańców gminy Olesno ( na ogólną 
liczbę mieszkańców 17 883 , 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 
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negatywne oddziaływanie na środowisko, 
eliminując dzikie wysypiska. Całym 
systemem selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w ramach przedmiotowego 
PSZOK objętych zostało 14 frakcji odpadów 
komunalnych . Produktami projektu 
są: 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. Całkowita wartość Projektu: 
1 174 247,17 zł. Dofinansowanie ze środków 
europejskich: 998 110,09 zł. 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

 INWESTYCJE W ZAKRESIE WSPIERANIE ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 

 Strefa ekonomiczna to 
wyodrębniony i niezamieszkały teren, 
na którym działalność gospodarcza 
może być prowadzona na szczególnych 
warunkach, a przedsiębiorcy mogą 
skorzystać ze zwolnienia z podatku 
dochodowego. Głównym celem 
postania takiej strefy jest zmniejszenie 
bezrobocia w regionie oraz zwiększenie 
atrakcyjności gminy. Tworzenie nowych 
podmiotów gospodarczych stawiających 
na innowacyjność i zatrudnienie 
wykwalifikowanej kadry pracowniczej 
hamuje emigrację zarobkową ludzi 
młodych, w wieku produkcyjnym. Dlatego 
też objęcie granicami specjalnej strefy 
ekonomicznej obszarów inwestycyjnych 
jest niezwykle korzystne dla gminy, a 

wysokie standardy i liczne wymagania, 
które gmina musi spełnić, aby na swoim 
terenie mieć specjalną strefę ekonomiczną, 
zrekompensowane zostają zwiększeniem 
atrakcyjności oferty sprzedawanych 
nieruchomości oraz pozyskaniem nowych 
przedsiębiorców inwestujących na terenie 
gminy. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 5 czerwca 2012 roku obszar gruntów 
komunalnych gminy Olesno o powierzchni 
ponad 5 hektarów został objęty granicami 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
a następnie podzielony na 3 działki, które 
w latach 2014-2015 zostały sprzedane 
inwestorom. W konsekwencji zbudowano 
na nich trzy działające obecnie firmy.  
Z  kolei w 2016r. granicami Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej objęto 
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do węzła projektowanej 

obwodnicy s11

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomicza- Podstrefa Gliwicka

Kompleks 12 /Complex12
Olesno

INFRASTRUKTURA /INFRASTRUCTURE

Katowice Special Economic Zone - Subzone Gliwice

SIECI /NETWORKS

SIEĆ ELEKTRYCZNA
/ELECTRICITY

linia średniego napięcka 15kV /medium voltage 15 kV line

5 MW

15 kV

TAURON

GAZ ZIEMNY
/NATURAL GAS

gazociąg Ø110 /existing gas line Ø110
odległość 350m /distance 350m

600 m³/h Polska Spółka Gazowa

KANALIZACJA SANITARNA
/SEWAGE

istniejąca kanalaizacja Ø200 /existing sewage system Ø200

DOSTĘPNOŚĆ /AVAILABILITY

drogi /roads

drogi /roads

linia kolejowa /railway line

kierunek do autostrady /motorway direction

sprzedane tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
/sold areas of Katowice Special Economic Zone 

tereny Gminy Olesno włączone do KSSE w grudniu 2016 przeznaczone do sprzedaży
/Olesno communal areas incorporated into KSEZ in December 2016

tereny KOWR włączone do KSSE w grudniu 2016
/KOWR areas incorporated into KSEZ in December 2016

tereny inwestycyjny Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
/investment area of KOWR (National Support Centre for Agriculture)

DOSTAWCA /SUPPLIER

planowana sieć wodociągu /plained sewage system

SIEĆ WODOCIĄGOWA
/WATER

wodociąg Ø160 /existing water supply Ø160

TAK /YES OPWiK sp. z o.o. w Oleśnie

TAK /YES OPWiK sp. z o.o. w Oleśnie

KANALIZACJA DESZCZOWA
/DRAINAGE

istniejąca kanalizacja deszczowa /existing drainage systen
planowana kanalizacja deszczowa /planned drainage system

TAK /YES UM Olesno

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
/TELECOMMUNICATION

istniejąca linia telekomunikacyjna /existing telecommunication line
istniejąca sieć światłowodowa /existing fiber network

ODLEGŁOŚĆ DO POBLISKICH MIAST
/DISTANCE TO NEIGHBOURING CITIES

• GLIWICE 75 km

• KATOWICE 90 km

• WROCŁAW 120 km

• CZĘSTOCHOWA 75 km

• OPOLE  90 km

TAK /YES
TP S.A.

Netia S.A.

OLESNO

kolejne nieruchomości na terenie naszej 
gminy : ponad 10 hektarów będących 
własnością gminy i ponad 21 hektarów 
stanowiących obecnie własność Skarbu 
Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa. Nieruchomości zostały 
podzielone na mniejsze działki, z czego 
5 działek stanowiących własność gminy 
Olesno o łącznej powierzchni ponad 7 
hektarów sprzedano w latach 2018-2020.

 W ramach wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości w naszej gminie 
w 2019 r. realizowano projekt 
,,Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego 
Subregionu Północnego poprzez 
uzbrojenie wyodrębnionej części oleskich 
terenów inwestycyjnych”, dofinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w Ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego. Projekt 
dotyczył uzbrojenia wyodrębnionych 
oleskich terenów inwestycyjnych 
w sieć wodno-kanalizacyjną, w tym 
kanalizację deszczową, oraz budowę 
drogi wewnętrznej. W wyniku realizacji 

projektu została wybudowana sieć wodna 
i kanalizacyjna dostarczająca wodę i 
odprowadzająca ścieki w wymaganej 
przez potencjalnych przedsiębiorców 
ilości. Uzbrojony został obszar obejmujący 
działki ewidencyjne o numerach: 211/5, 
211/6, 211/7, 211/8, 211/9, 211/3, 
211/4 (jednostka ewidencyjna Olesno 
– miasto, obręb ewidencyjny Olesno), 
włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, których właścicielem 
jest Gmina Olesno. W wyniku realizacji 
projektu uzbrojony został teren 
o powierzchni 9,7833 ha. Na tak 
przygotowanym terenie zlokalizowanych 
zostanie 5 przedsiębiorstw (przyjęto, że 

 Jak wynika z powyżej zamieszczonej mapki do nabycia w strefie pozostało jeszcze 
17 działek, w tym dwie gminne. 
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wszystkie sprzedane zostaną przedsiębiorcom z sektora MŚP), w których utworzonych 
zostanie 35 nowych miejsc pracy. Realizacja projektu przebiega 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 zbudowano drogę wewnętrzną boczną do ul. Biskupickiej, 
kanalizację sanitarną, deszczową i sieć wodociągową w w/w drodze do 
ul. Biskupickiej oraz kanalizację deszczową w ul. Leśnej wzdłuż działek 
nr 211/6; 211/7; 211/9 do ul. Biskupickiej, celem kompleksowego 
uzbrojenia obszaru objętego projektem. Całkowity koszt projektu wynosi 
3.381.859,94 zł. Kwota dofinansowania: 2.569.810,72 zł

 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.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 W 2019 roku wydano: 

• 26 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.,  

•  154 decyzje o warunkach zabudowy, w tym głównie dotyczące zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,

•  317 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego oraz 24 wypisy i wyrysy z 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

•  33 postanowienia podziałowe.

Obecnie trwają procedury:

• sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
Oleśnie w rejonie ulicy Rolniczej oraz w miejscowości Świercze w rejonie 
ulic: Częstochowskiej i Weselnej 

• sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: 
Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica.

30



 W 2019 roku uchwalono zmianę studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno. Aktualnie gmina posiada 17 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

OLESKI BUDŻET OBYWATELSKI 
   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Olesna, którzy coraz chętniej 
angażują się w życie miasta, w 2019 roku po raz pierwszy w budżecie gminy ujęta została 
kwota w wysokości 200 tys. zł jako budżet partycypacyjny, bardziej znany jako BUDŻET 
OBYWATELSKI.

Najlepszym przykładem tego, 
jak dobrze może układać się 
współpraca na linii mieszkańcy 
- samorząd, jest wprowadzony 
ustawą z 2009 r. - fundusz sołecki, 
który gwarantuje mieszkańcom 
sołectw prawo do decydowania o wydatkowaniu części środków z budżetu gminy. 18 
Sołectw naszej Gminy korzysta z tego prawa i każdego roku realizuje przedsięwzięcia, 
których oczekują sami mieszkańcy. Doposażane są jednostki OSP czy też Wiejskie 
Centra Kultury, budowane place zabaw dla najmłodszych, organizowane spotkania 
integrujące mieszkańców. Mając to na uwadze, podjęto decyzję o wprowadzeniu 
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budżetu obywatelskiego, którego beneficjentami są mieszkańcy Olesna. 

 Łączna ilość kart, które znalazły się w urnach i zostały przesłane drogą elektroniczną 
wyniosła 2271, w tym 211 kart było nieważnych (najczęstszym powodem unieważnienia 
karty było oświadczone zamieszkanie poza Olesnem, brak podpisu lub brak oddanych 
głosów).

Zadania wybrane do realizacji z największą liczbą głosów, w łącznym limicie do 200.000 zł:

Nazwa zadania Otrzymana liczba głosów

Plac	sprawnościowy	przy	Publicznej	Szkole	Podstawowej	Nr	
3	w	Oleśnie

1361

Miasteczko	rowerowe	z	grami	podwórkowymi	przy	Publicznej	
Szkole	Podstawowej	nr	3	w	Oleśnie

1361

Dofinansowanie	 renowacji	 boiska	 głównego	 oraz	 systemu	
nawodnienia	na	Stadionie	Miejskim	w	Oleśnie

468

Dofinansowanie	 zakupu	 sprzętu	 sportowego	 dla	 Oleskiego	
Klubu	Sportowego

437

05
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REALIZACJA POLITYKI
PRORODZINNEJ

05
ASYSTENT RODZINY 

 W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej uzyska informację o rodzinie 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik 
socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, po czym dokonuje analizy 
sytuacji rodziny. Po dokonaniu analizy sytuacji rodzinnej może wystąpić do kierownika 
ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

 Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu 
rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, 
zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Głównym celem 
asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych. 

 Pod bezpośrednim wpływem pracy asystenta rodziny znalazło się na terenie 
naszej gminy szesnaście rodzin. Są to rodzice objęci wsparciem asystenta rodziny, ich 
dzieci, dziadkowie oraz wspólnie zamieszkujący krewni. Zadania asystenta rodziny 
realizowane były zgodnie z przepisami ustawowymi i polegały przede wszystkim na 
prowadzeniu pracy z rodzinami, u których występuje wiele sprzężonych problemów. 
Są to  m. in.: niskie umiejętności opiekuńczo – wychowawcze, uzależnienia, bezrobocie, 
ubóstwo, przewlekła choroba, niepełnosprawność, przemoc, wyuczona bezradność, 
zaburzenia psychiczne, a których występowanie powoduje trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W 2019 roku asystent rodziny zakończył 
współpracę z czterema rodzinami, jedną ze względu na zmianę miejsca zamieszkania 
przez rodzinę, natomiast z trzema ze względu na osiągnięcie celów.

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny w 2019 r. wyniosły 59 584,90 zł

(40 098,90 zł – wydatki gminy, 19 486,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa) 
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PIECZA ZASTĘPCZA 

 W sytuacji, gdy rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich 
lub władza ta zostaje im ograniczona, Sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem 
pieczy zastępczej i umieszczeniu go poza rodziną biologiczną.

 Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 
przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go 
po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

• 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

• 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej;

• 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i 
następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

 Do wyżej wymienionych wydatków zalicza się: świadczenie na pokrycie kosztów 
utrzymania umieszczonego dziecka, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów 
utrzymania dziecka niepełnosprawnego, środki finansowe na utrzymanie lokalu 
mieszkalnego, świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 
niezbędnego remontu oraz wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej. W pieczy 
zastępczej w 2019 roku przebywało 21 dzieci z terenów naszej gminy, za które zgodnie 
z zapisami ustawy, gmina Olesno poniosła opłaty w wysokości  57 489,58  zł.

REALIZACJA PROGRAMÓW RZĄDOWYCH
 PROGRAM - RODZINA 500 PLUS

 Świadczenia z programu  Rodzina 
500+ wypłacane są zgodnie z ustawą z 
dnia 11 lutego   016r. o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci. Do 30 czerwca 2019 
świadczenia wychowawcze wypłacane były 
na drugie i każde kolejne dziecko niezależnie 
od dochodu. Istniała 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 było dziecko niepełnosprawne. 
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Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 
osiemnastego roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 Świadczenia wychowawcze za 2019 r. od 01.01.2019 r do 30.06.2019 r

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł Liczba świadczeń

1. Świadczenie wychowawcze 4379941,33 8819

2. na 1 dziecko 1736625,51 3485

2.1 na 2 dzieci 1728988,04 3486

2.2 na 3 dzieci 667885,28 1353

2.3 na 4 dzieci 149709,7 300

2.4 na 5 dzieci 51732,8 105

2.5 Na 6 dzieci i więcej 45000 90

Świadczenia wychowawcze za 2019 r. od 01.07.2019 r do 31.12.2019 r

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł Liczba świadczeń

1. Świadczenie wychowawcze 7353796,62 14807

2. na 1 dziecko 3501888,02 7064

2.1 na 2 dzieci 2604971,36 5236

2.2 na 3 dzieci 934676,94 1881

2.3 na 4 dzieci 227566,7 456

2.4 na 5 dzieci 39693,6 80

2.5 Na 6 dzieci i więcej 45000 90

Świadczenia wychowawcze za cały rok 2019

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł Liczba świadczeń

1. Świadczenie wychowawcze 11733737,95 23626

2. na 1 dziecko 5238513,53 10549

2.1 na 2 dzieci 4333959,40 8722

2.2 na 3 dzieci 1602562,22 3234

2.3 na 4 dzieci 377276,4 756

2.4 na 5 dzieci 91426,4 185

2.5 Na 6 dzieci i więcej 90000 180

 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 
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z Programu 500 plus, aby wyeliminować przypadki nadużyć lub marnotrawienia. W  wiązku 
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 wpływ 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 
zacieśnieniu 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. 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 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 stosowne działania w celu uświadamiania świadczeniobiorców 
ośrodka o zagrożeniach płynących w sytuacji niewłaściwego wykorzystania otrzymanych 
świadczeń. 

RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

 „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. 
Co ważne, rodziny otrzymują 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 dwudziestego roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w 
szkole otrzymują je do ukończenia przez nie dwudziestego czwartego roku życia. 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 
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na dziecko.

Informacja na temat realizacji rządowego programu "Dobry start" od 1 lipca 2019 r. do 
30 listopada 2019 r.

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry 
start z tego:

1128

w formie elektronicznej 748

w formie tradycyjnej 380

Liczba wypłaconych świadczeń (ilość dzieci) 1638

Kwota wydatkowana na wypłatę świadczeń 490800 zł

Pomoc materialna dla uczniów na podstawie Ustawy o systemie oświaty
Realizacja stypendiów szkolnych

Lp. Rodzaj udzielonych świadczeń

Liczba uczniów, 
którym 
przyznano 
decyzją 
świadczenie

Kwota w 
zł

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń 
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w 
rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, 
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 
zdarzenie losowe. 

Dotacja z budżetu państwa wyniosła 30 254,27 
zł 

Środki własne gminy wyniosły 10 013,04 zł

102 40 267,31 zł
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REALIZACJA USTAWY O POMOCY OSOBOM
UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW
 

 Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane są w formie 
dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2019 roku 
pobierały 44 rodziny. Wydano w tym zakresie 74 decyzje administracyjne. Na ostatni 
dzień roku sprawozdawczego na terenie Gminy Olesno zamieszkiwało 15 dłużników 
alimentacyjnych.

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Lp. Wyszczególnienie Wydatki 
w zł

Liczba 
świadczeń

1. Wypłacone świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, z tego na osobę

350 450,00 823

2. Kwoty zwrócone przez dłużników 
alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z 
tego:

179 271,21

2.1. - przekazane na dochody budżetu 
państwa

152 985,60

2.2. - przekazane na dochody własne gminy 
wierzyciela

26 285,61

3. Stan należności z tytułu wypłaconych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego

3 247 241,00

4. Umorzone należności od dłużników 
alimentacyjnych

0,00

5. Należności od dłużników alimentacyjnych, 
które wygasły, zgodnie z art. 28 ust.3 
ustawy

5 920,00

ZADANIE ZLECONE GMINIE NA PODSTAWIE USTAWY O 
ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Świadczenia rodzinne pobierały w 2019 roku 739 rodziny. Wydano w tym zakresie 1031 
decyzji administracyjnych.
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Realizacja świadczeń rodzinnych

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych Wydatki 
w zł

Liczba 
świadczeń

1. Zasiłki rodzinne 1043908,65 9409
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu: 481379,97 3579
2.1. Urodzenia dziecka 50071,23 54
2.2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego
111069,52 291

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 60397,51 311
2.5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, z tego w wieku:
28387,81 266

do 5 roku życia 2941,35 34
powyżej 5 roku życia 25446,46 232

2.6. Rozpoczęcia roku szkolnego 46170,45 488
2.7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania
45034,63 667

Na pokrycie wydatków związanych z 
zamieszkaniem w miejscowości, w której 
znajduje się szkoła

5098,69 55

Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 
do miejscowości, w której znajduje się szkoła

39935,94 612

2.8. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 140248,82 1502
3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 

2)
152588,62 12988

4. Zasiłki pielęgnacyjne 774478 4091
5. Świadczenia pielęgnacyjne 748930 508
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 62812 103
7. Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + 

wiersz 6)
1586220 4702

8. Razem ( wiersz 3 + wiersz 7) 3111508,62
9. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka
110000 110

10. Świadczenia rodzicielskie 322971 357
11. Razem ( wiersz 8 + wiersz 9 + wiersz 10) 3544479,62 -
12. Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane za 

rok 2019
10566 -

13. Razem (wiersz 11- 12) 3533913,62 344
14. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 150400 428
15. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10102 112
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REALIZACJA USTAWY O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN 
„ ZA ŻYCIEM” 

 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi 
działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również 
pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój 
wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i 
dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do 
rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub 
w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece 
nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. Wydatki na 
realizację zadania finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

Program kompleksowego wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki 
w zł

Liczba 
świadczeń

1. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia 
się dziecka , u którego zdiagnozowano 
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, 
które powstały w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 

8000 2

REALIZACJA USTAWY O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW 
DLA OPIEKUNÓW.

 Wydatki na realizację zasiłków dla opiekunów finansowane są w formie dotacji 
celowej z budżetu państwa.

 Realizacja zasiłku dla opiekuna

Lp. Wyszczególnienie Wydatki w zł Liczba 
świadczeń

1. Zasiłek dla opiekuna 14880 24

2. Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia za rok 
2019

0

3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od 
wypłacanych świadczeń

697 4

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych 
świadczeń1 

0 0

Razem 15577 28
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KARTA DUŻEJ RODZINY

 W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie realizował rządowy 
program dla rodzin wielodzietnych. W ramach tego zadania 179 rodzinom wydano 445 
tradycyjnych oraz 188 elektronicznych Kart Dużej Rodziny.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE OLESNO

  W roku 2019  26 rodzin na terenie naszej gminy objętych było procedurą Niebieskiej 
Karty. Osoby wchodzące w skład zespołu interdyscyplinarnego współpracowały ze sobą 
w sposób skoordynowany. Systematycznie współpracowano z Zespołem Kuratorskiej 
Służby Sądowej w Oleśnie, Komendą Powiatową Policji w Oleśnie, Miejską Komisją ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnie, Placówkami Ochrony Zdrowia oraz 
oświatowymi. W każdym przypadku wszczęcia procedury Niebieskiej Karty tworzono 
grupy robocze w celu pracy nad indywidualnymi problemami osób i rodzin a także w 
celu przeciwdziałania przemocy. Podejmowano działania pomocowe i interwencyjne w 
momencie zaistniałego problemu. Prowadzono monitoring sytuacji rodzin, w których 
dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy. Inicjowano 
działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
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POMOC SPOŁECZNA
06

ŚWIADCZENIA PRZYZNAWANE W RAMACH POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

	 System	pomocy	społecznej	w	roku	2019	objął	wsparciem	478	osób	w	287	rodzinach	naszej	
gminy.	W	roku	2018	liczba	rodzin	korzystających	z	pomocy	społecznej	to	619	osób	w	320	rodzinach	
.	Widać	więc	znaczny	spadek	osób	i	rodzin	korzystających	ze	wsparcia	ośrodka.

Rzeczywista	liczba	rodzin	i	osób	objętych	pomocą	społeczną

Wyszczególnienie

Liczba osób, 
którym 
przyznano 
decyzją 
świadczenie

Liczba 
rodzina 
ogółem 
/w tym na 
wsi

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;

478 287 587

świadczenia	pieniężne 371 224 95 465
świadczenia	niepieniężne 192 144 35 343
Świadczenia	przyznane	w	ramach	zadań	zleconych	
bez	względu	na	ich	rodzaj,	formę	i	liczbę

14 14 4 34

Świadczenia	przyznane	w	ramach	zadań	własnych	
bez	względu	na	ich	rodzaj,	formę	i	liczbę

469 278 567

Pomoc	udzielana	w	postaci	pracy	socjalnej	–	ogółem 104 34 188
W	tym	wyłącznie	w	postaci	pracy	socjalnej 12 5 19

Źródło:	opracowanie	własne
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	 Przyznanie	 świadczeń	 następuje	 w	 formie	 decyzji	 administracyjnej	 i	 poprzedzone	 jest	
wywiadem	 środowiskowym,	 przeprowadzonym	 w	 miejscu	 zamieszkania	 osoby	 lub	 rodziny.	
Powody	 przyznawania	 świadczeń	 mogą	 współwystępować	 ze	 sobą,	 wobec	 tego	 nie	 sumują	
się.	W	roku	2018	wydano	1056	decyzji	administracyjnych,	w	tym	34	odmawiających	przyznania	
świadczenia.	 Pracownicy	 socjalni	 przeprowadzili	 1139	 wywiadów	 środowiskowych	 natomiast	
w	 roku	 2019	 wydano	 988	 decyzji	 administracyjnych,	 w	 tym	 39	 odmawiających	 przyznania	
świadczenia.	 Pracownicy	 socjalni	 przeprowadzili	 1060	 wywiadów	 środowiskowych.	 Udzielenie	
świadczeń	 w	 postaci	 interwencji	 kryzysowej,	 pracy	 socjalnej,	 poradnictwa,	 uczestnictwa	 w	
zajęciach	klubu	samopomocy,	a	także	przyznanie	biletu	kredytowego	nie	wymaga	wydania	decyzji	
administracyjnej.

	 W	 2019	 roku	 głównymi	 powodami	przyznawania	 świadczeń	były:	 ubóstwo	 130	 rodziny,	
niepełnosprawność	178	rodzin,	bezrobocie	90	rodzin,	długotrwała	lub	ciężka	choroba	160	rodzin,	
potrzeba	 ochrony	 macierzyństwa	 56	 rodzin,	 a	 w	 tym	 z	 powodu	 wielodzietności	 33	 rodziny,	
bezradność	w	sprawach	opiekuńczo	–	wychowawczych	i	prowadzenia	gospodarstwa	domowego	
28	rodzin,	alkoholizm	24	rodziny,	trudności	w	przystosowaniu	do	życia	po	zwolnieniu	z	zakładu	
karnego	17	rodzin,	bezdomność	9	osób,	przemoc	w	rodzinie	3.

	 Dla	podkreślenia	efektywnych	działań	programów	rządowych	w	Gminie	Olesno	wskazuje	
się	dane	z	2018r.	gdzie	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	
karnego11	rodzin,	bezdomność	16	osób,	przemoc	w	rodzinie	1.	

Rodzaj	udzielonych	świadczeń	wraz	z	liczbą	osób,	którym	przyznano	świadczenia	i	wykonanymi	
wydatkami
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 USŁUGI OPIEKUŃCZE
	 Osobie	samotnej,	która	z	powodu	wieku,	choroby	lub	innych	przyczyn	wymaga	pomocy	
innych	 osób,	 a	 jest	 jej	 pozbawiona,	 przysługuje	 pomoc	 w	 formie	 usług	 opiekuńczych	 lub	
specjalistycznych	usług	opiekuńczych.

	 Usługi	 opiekuńcze	 lub	 specjalistyczne	 usługi	 opiekuńcze	mogą	 być	 przyznane	 również	
osobie,	 która	 wymaga	 pomocy	 innych	 osób,	 a	 rodzina,	 a	 także	 wspólnie	 niezamieszkujący	
małżonek,	wstępni,	zstępni	nie	mogą	takiej	pomocy	zapewnić.	Usługi	opiekuńcze	obejmują	pomoc	
w	 zaspokajaniu	 codziennych	 potrzeb	 życiowych,	 opiekę	 higieniczną,	 zaleconą	 przez	 lekarza	
pielęgnację	 oraz,	 w	 miarę	 możliwości,	 zapewnienie	 kontaktów	 z	 otoczeniem.	 Specjalistyczne	
usługi	 opiekuńcze	 są	 to	 usługi	 dostosowane	 do	 szczególnych	 potrzeb	wynikających	 z	 rodzaju	
schorzenia	lub	niepełnosprawności,	świadczone	przez	osoby	ze	specjalistycznym	przygotowaniem	
zawodowym.	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 zatrudniał	 w	 2019	 r.	 na	 umowy	 zlecenie	 13	 osób	
świadczących	usługi	opiekuńcze	u	34	mieszkańców	gminy	Olesno.	
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 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020
	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Oleśnie	 nawiązał	 współpracę	 w	 2019	 roku	 podpisując	
umowę	 z	 dnia	 19	 grudnia	 2019r.	 z	 Bankiem	 Żywności	 w	 Opolu,	 który	 jest	 jedną	 z	 czterech	
organizacji	pozarządowych	 realizujących	Program	Operacyjny	Pomoc	Żywnościowa	2014-2020,	
współfinansowany	 ze	 środków	 Unii	 Europejskiej	 w	 ramach	 Europejskiego	 Funduszu	 Pomocy	
Najbardziej	Potrzebującym.	Instytucją	Zarządzającą	w	ramach	Programu	jest	Ministerstwo	Rodziny	
Pracy	i	Polityki	Społecznej,	a	Instytucją	Pośredniczącą	jest	Agencja	Rynku	Rolnego.	

	 Pomoc	żywnościowa	jest	przekazywana	osobom	najbardziej	potrzebującym	jako	zestaw	
artykułów	spożywczych	w	formie	paczek	żywnościowych	lub	posiłków.	Zestaw	roczny	artykułów	
spożywczych	w	Podprogramie	2019	objął	artykuły	spożywcze	w	łącznej	ilości	ok	50	kg	na	osobę	w	
rodzinie. 07
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OCHRONA ŚRODOWISKA
07

STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW W GMINIE OLESNO

	 Pod	względem	struktury	użytkowania	gruntów	w	gminie	przeważają	użytki	rolne	–	51,6	%	i	
grunty	leśne	ok.	43	%,	grunty	zabudowane	i	zurbanizowane	ok.	4,3	%,	a	nieużytki	zajmują	jedynie	
0,2	%	powierzchni	gminy.	

L.p. Rodzaj Powierzchnia	[ha]

1. Użytki	rolne 12	427

Grunty	orne 9	490

Sady 30

Łąki	trwałe 1	837

Pastwiska	trwałe 630

Grunty	rolne	zabudowane 355

Grunty	pod	stawami 0

Grunty	pod	rowami 85

2. Grunty	leśne 10	459

Lasy 10	442

Grunty	zadrzewione	i	zakrzewione 17

3. Grunty	zabudowane 1 028

Tereny	mieszkalne 165

Tereny	przemysłowe 43

Inne	tereny	zabudowane 91

Tereny	niezabudowane 28
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Tereny	rekreacyjne 33

Tereny	komunikacyjne:

Drogowe 568

kolejowe 53

Inne 38

4. Grunty	pod	wodami 126

wody	płynące 30

wody	stojące 96

5. Inne

użytki	ekologiczne 6

użytki	kopalne 9

nieużytki 43

tereny	różne 1

REALIZACJA PROJEKTÓW OGRANICZAJĄCYCH ŹRÓDŁA 
NISKIEJ EMISJI
W	2019	r.	Gmina	realizowała	wiele	projektów	mających	na	celu	
ograniczenie	źródeł	niskiej	emisji.
	 Projekt	„Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno”.	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	na	terenie	gminy	Olesno	występują	przekroczenia	wartości	dopuszczalnej	
lub	 docelowej.	 Działania	 inwestycyjne	 w	 nieruchomościach	 beneficjentów	 końcowych	 będą	
obejmowały	 likwidację	 wysokoemisyjnych	 źródeł	 ciepła	 opalanych	 głównie	 paliwem	 stałym.	
Projektem	objęto	114	lokalizacji	(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	obejmuje:	demontaż	
dotychczasowych	źródeł	ciepła,	projekt	i	budowę	wewnętrznych	odcinków	przyłączy	gazowych,	
montaż	 kotłów	 gazowych,	 pomp	 ciepła,	 paneli	 fotowoltaicznych,	 dostosowanie	 istniejących	
instalacji	centralnego	ogrzewania	i	ciepłej	wody	użytkowej	oraz	układu	odprowadzania	spalin.

	 Zasady	udzielania	dofinansowania	reguluje	uchwała	nr	XVI/120/19	z	dnia	30	października	
2019	 r.	 w	 sprawie	 Regulaminu	 udzielania	 i	 rozliczania	 dotacji	 celowych	 na	 realizację	 zadań	w	
ramach	projektu.	

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 3 825 983,30 ZŁ. 
DOFINANSOWANIE UE: 1 300 834,32 ZŁ.
WKŁAD GMINY OLESNO:1 262 574,49 ZŁ.
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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.

	 Uzyskaliśmy	 dofinansowanie	 w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	
Województwa	Opolskiego	na	lata	2014-2020	na	termomodernizację budynku szkoły w Borkach 
Wielkich.	Projekt	obejmuje	termomodernizację	budynku	użyteczności	publicznej	z	częścią	
szkolno-przedszkolną	w	Borkach	Wielkich,	przy	ulicy	Młyńskiej	8.	W	budynku	zlokalizowane	są:	
Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Borkach	Wielkich,	Publiczne	Przedszkole	w	Borkach	Wielkich,	
filia	Oleskiej	Biblioteki	Publicznej	w	Borkach	Wielkich	oraz	Dom	Nauczyciela	(aktualnie	mieszkania	
komunalne	 –	 część	 niekwalifikowana).	 Ponieważ	 aktualnie	 budynek	 charakteryzuje	 się	 niską	
izolacyjnością	cieplną,	 w	 ramach	 przedmiotowego	 projektu	 planowane	 jest	 przeprowadzenie	
działań	w	zakresie	 gruntownej	 termomodernizacji	 tego	 budynku	 –	 planuje	 się	 m.in.	
wykonanie	 modernizacji	systemu	 c.o.,	 modernizacji	 systemu	 ciepłej	 wody	 użytkowej,	
docieplenie	 	 budynku,	 wymianę	 stolarki	 okiennej	 i	 drzwiowej,	 wykorzystanie	 fotovoltaiki,	
zielonej	 ściany,	 oświetlenia	 energooszczędnego,	 systemu	 zarządzania	 energią.	 Całkowite 
koszty projektu: 1 210 956,78 zł. Koszty kwalifikowane: 1 113 978,07 zł. Dofinansowanie: 
799 947,63  zł.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.	Inwestycja	zostanie	zrealizowana	w	2020r.

	 W	 2019	 r.	 uzyskano	 także	 dofinansowanie	 na	 potrzeby	 opracowania	Strategii rozwoju 
elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035,	 ze	 środków	Narodowego	 Funduszu	
Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	ramach	Programu	priorytetowego	GEPARD	II	–	transport	
niskoemisyjny,	Część	2)	Strategia	rozwoju	elektromobilności.	Wartość	projektu	50 000 zł,	wartość	
dofinansowania	50.000 zł.	Projektowana	Strategia	 służyć	będzie	 realizacji	 celów	wynikających	
m.in.:	 z	 Programu	 Rozwoju	 Elektromobilności	 w	 ramach	 Strategii	 na	 rzecz	 Odpowiedzialnego	
Rozwoju	na	obszarze	Gminy	Olesno.	Celem	głównym	przedsięwzięcia	jest	stworzenie	optymalnych	
warunków	dla	 rozwoju	elektromobilności	w	Gminie	Olesno.	W	 ramach	strategii	Gmina	zakłada	
działania:	zmierzające	do	zapewnienia	niezbędnej	infrastruktury,	wprowadzenie	systemu	zachęt	
finansowych,	 realizację	 kampanii	 edukacyjnej	 dot.	 Elektromobilności;	 stymulujące	 popyt	 na	
pojazdy	 elektryczne	 -	 działania	 zmierzające	 do	 zwiększenia	 ilości	 pojazdów	 elektrycznych	
w	 Gminie,	 w	 tym	 w	 ramach	 floty	 administracji	 samorządowej.	 Wdrażanie	 strategii	 przyczyni	
się	 do:	 likwidacji	 barier	 ograniczających	 rozwój	 elektromobilności	 w	 Gminie,	 w	 tym	 poprzez	
zapewnienie	 punków	 ładowania,	 poprawę	 stanu	 dróg	 i	 parkingów	 publicznych,	 budowę	
szybkich	 łączy	 bezprzewodowych,	 wprowadzenie	 katalogu	 zachęt	 dla	 właścicieli	 pojazdów	
elektrycznych)	 budowy	 i	 rozwoju	 publicznego	 transportu	 zbiorowego	 w	 Gminie;	 poprawy	
standardu	usług	przewozu	pasażerów,	w	szczególności	dzieci,	w	tym	dzieci	niepełnosprawnych;	
zwiększenia	świadomości	społecznej	w	zakresie	problematyki	elektromobilności,	popularyzacja	
elektromobilności	wśród	mieszkańców;	poprawy	wizerunku	Gminy	jako	otwartej	na	nowoczesne	
technologie,	dążącej	do	poprawy	standardu	życia	mieszkańców;	poprawy	stanu	jakości	powietrza	
w	 Gminie,	 obniżenia	 poziomu	 hałasu	 w	 Gminie.	 Projekt	 stanowi	 realizację	 ,,Strategii	 rozwoju	
Gminy	Olesna	na	 lata	2014-2020,	cel	operacyjny	 III.1.4.	Zrównoważone	wykorzystanie	zasobów	
środowiska	naturalnego,	 2:	 ograniczenie	 źródeł	niskiej	 emisji,	 4:	 Podjęcie	działań	mających	na	
celu	obniżeni	poziomu	hałasu	na	terenie	gminy.

	 Burmistrz	 Olesna	 podpisał	 porozumienie	 z	 Wojewódzkim	 Funduszem	 Ochrony	
Środowiska	 i	Gospodarki	Wodnej	w	Opolu	dot.	utworzenia	punktu	konsultacyjnego	Programu 
,,Czyste Powietrze”.	Stąd	 -	od	5	sierpnia	2019	 r.	w	Urzędzie	Miejskim	w	Oleśnie	uruchomiony	
został	 stały	 punkt	 konsultacyjny,	 w	 którym	 urzędnicy	 pomagają	 mieszkańcom	 przygotować	
wniosek	o	dofinansowanie	pod	kątem	spełnienia	wymagań	określonych	w	Programie.	Program	
oferuje	 dofinansowanie	 wymiany	 starych	 i	 nieefektywnych	 źródeł	 ciepła	 na	 paliwo	 stałe	 na	
nowoczesne	 źródła	 ciepła	 spełniające	 najwyższe	 normy,	 są	 to:	 węzeł	 cieplny,	 pompa	 ciepła,	
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kocioł	gazowy	kondensacyjny,	kocioł	olejowy	kondensacyjny,	ogrzewanie	elektryczne,	kocioł	na	
paliwo	stałe	(węgiel,	biomasa-	tzw.	kotły	ecodesign),	 jak	i	przeprowadzenie	niezbędnych	prac	
termomodernizacyjnych	budynku.	Z	pomocy	Punktu	skorzystało	już	ponad	200	osób,	udzielono	
ponad	150	konsultacji	telefonicznych.	

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.

Partner	koordynujący:	Województwo	Opolskie	

Ponadto	 Gmina	 Olesno	 przystąpiła	 jako	 partner	 do	 realizacji	 projektu	 ,,Wdrożenie systemu 
zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” ( II nabór) 
Partnerami	 projektu	 są:	 gminy	 województwa	 opolskiego,	 uczelnia	 wyższa,	 kraje	 morawsko	
–	 śląski	 i	 ołomuniecki.	 Projekt	 ma	 zostać	 sfinansowany	 ze	 środków	 Komisji	 Europejskiej	 w	
ramach	 Instrumentu	 Finansowego	 LIFE	 oraz	 ze	 środków	 NFOŚiGW	 (razem	 95	 %	 kosztów	
kwalifikowalnych).	

	Cele	projektu

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)

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%)		Konkurs	nie	został	jeszcze	rozstrzygnięty.	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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	 W	 2019r.	 złożony	 został	 wniosek	 o	 dofinansowanie	 ze	 środków	 Narodowego	 Funduszu	
Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej.	 W	 ramach	 programu	 priorytetowego	 nr	 3.4.1	
„Budownictwo	 Energooszczędne	 Część	 1)	 Zmniejszenie	 zużycia	 energii	 w	 budownictwie”.	
Przedsięwzięcie dotyczy poprawy efektywności energetycznej zabytkowego budynku w 
Wachowie.	Budynek	stanowi	własność	Gminy	Olesno.	Został	on	zbudowany	na	planie	prostokąta,	
jako	 wolnostojący,	 jest	 dwukondygnacyjny	 z	 poddaszem	 i	 krytym	 dachem	 dwuspadowym.	
Budynek	wybudowany	został	w	technologii	tradycyjnej	w	XIX	w.,	podlega	ochronie	konserwatorskiej	
-	numer	decyzji	o	wpisie	do	rejestru	zabytków	województwa	opolskiego:	1036/65	z	21.05.1965	r.	
186/65.	W	przeszłości	budynek	był	wykorzystywany	jako	przedszkole	(w	części	parteru	-	do	2018	
r.)	oraz	mieszkania	dla	nauczycieli	 (zaprzestano	tej	 funkcji	w	latach	90-tych	XX	wieku).	Od	2018	
r.	 obiekt	 nie	 jest	 eksploatowany.	 Po	 zakończeniu	 zadania	 budynek	 planuje	 się	 przeznaczyć	 na	
ośrodek	wsparcia,	zgodnie	z	ustawą	o	pomocy	społecznej,	tj.	dzienny	dom	pobytu	dla	seniorów,	
działający	w	strukturze	ośrodka	pomocy	społecznej	(działalność	ta	nie	ma	charakteru	działalności	
gospodarczej	 konkurencyjnej).	 W	 ramach	 zadania	 planuje	 się	 poddać	 budynek	 głębokiej	
energetycznej	 modernizacji,	 tj.	 wykonać	 roboty	 termomodernizacyjne	 (tzn.	 usprawnienia	
polegające	na	poprawie	 izolacyjności	cieplnej	przegród	oraz	modernizacji/wykonania	 instalacji	
grzewczych,	 ciepłej	 wody	 użytkowej,	 wentylacyjnych,	 klimatyzacyjnych	 i	 elektrycznych),	
zastosować	 odnawialne	 źródeł	 energii	 (pompa	 ciepła,	 panele	 PV)	 oraz	 zastosować	 systemy	
zarządzania	energią.	Całkowity	koszt	przedsięwzięcia:	1	950	431	zł.	Wnioskowane	dofinansowanie:	
1	852	909	zł.	Konkurs	nie	został	jeszcze	rozstrzygnięty.	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.	

REALIZACJA PROJEKTÓW CHRONIĄCYCH 
BIORÓŻNORODNOŚĆ PRZYRODNICZĄ NA TERENIE GMINY

Zachowanie	bioróżnorodności	stanowi	wyzwanie	dla	ochrony	przyrody,	
rolnictwa,	leśnictwa,	gospodarki	wodnej	i	planowania	przestrzennego.	
Gmina	Olesno	jest	w	trakcie	realizacji	dwóch	projektów	w	tym	obszarze	:
	 W	2019	r.	realizowano	projekt		,,Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej 
w Oleśnie”,	 dofinansowany	 ze	 środków	 Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego	 w	
Ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Opolskiego	na	lata	2014	–	2020.

	 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	

51



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	 Olesnie	 nr	 XLII/330/17	 z	 14	 listopada	 2017	 r.	 w	 sprawie	
ustanowienia	 zespołu	 przyrodniczo-krajobrazowego	 „Duży	 Park	Miejski”	w	Oleśnie).	 Realizacja	
projektu	kontynuowana	jest	w	2020	r.	–	zakończenie	zaplanowano	na	IV	kwartał	2020	r.	Całkowity 
koszt projektu: 1 700 619,98 zł. Koszty kwalifikowalne: 1 610 644,58 zł. Dotacja UE: 1 272 
409,21 zł

Projekt	 stanowi	 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

 ,,Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim”
	 W	 2019	 r.	 uzyskano	 dofinansowanie	 ze	 środków	Regionalnego	 Programu	Operacyjnego	
Województwa	 Opolskiego	 na	 realizację	 projektu	 ,,Ochrona ekosystemów wodnych w 
województwie opolskim”,	 którego	 Gmina	 Olesno	 jest	 liderem.	 Partnerami	 są	 Nadleśnictwo	
Olesno,	 RDOŚ	 w	 Opolu.	 W	 ramach	 projektu	 wykonane	 zostaną	 działania	 zmierzające	 do	
wzmocnienia	 mechanizmów	 ochrony	 bioróżnorodności	 Opolszczyzny,	 w	 tym	 poprawy	 stanu	
ochrony	ekosystemów	wodnych	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"	oraz	planowane	zadania	z	zakresu	edukacji	ekologicznej,	w	tym	wydanie	,,Przewodnika	
po	 opolskich	 rezerwatach”,	 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	 2	 dokumentacje	 planistyczne	 z	
zakresu	ochrony	przyrody,	zorganizowane	zostaną	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.	
zrewitalizowany	zostanie	zbiornik	wodny	i	wyremontowana	grobla.	

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 1 499 077,00 ZŁ. 
KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 1 499 077,00 ZŁ.
WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA:1 274 215,44 ZŁ

Projekt	 stanowi	 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

		 Kolejnym	 złożonym	 wnioskiem	 o	 dofinansowanie	 ze	 środków	 Regionalnego	 Programu	
Operacyjnego	Województwa	Opolskiego	jest	wniosek	na	realizację	projektu	,,Ochrona owadów 
i ich siedlisk w województwie opolskim”.	W	ramach	projektu	zaplanowano	wykonanie	działań	
zmierzających	do	wzmocnienia	mechanizmów	ochrony	bioróżnorodności	Opolszczyzny,	w	 tym	
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poprawy	stanu	ochrony	rodzimych	owadów	i	ich	siedlisk	poprzez	ochronę	in-situ:	założenie	kolekcji	
krzewów	i	drzew	charakterystycznych	dla	muraw	kserotermicznych	(ARBUSTUM)	oraz	schronień	
dla	 owadów	 i	 jaszczurek	 związanych	 z	 tymi	 siedliskami	 (INSECTUM)	 w	 granicach	 rezerwatu	
przyrody	 Góra	 Gipsowa	 wraz	 z	 utworzeniem	 ścieżki	 przyrodniczej	 na	 tym	 terenie,	 utworzenie	
,,wyspy	siedliskowej”	w	Małym	Parku	w	Oleśnie	–	wykonanie	ścieżki	edukacyjnej	z	modelowymi	
strefami	nektarodajnymi	i	spadziodajnymi,	wykonanie	alei	lipowej	w	Wysokiej	oraz	uzupełnienie	
alei	 lipowej	 w	 Boroszowie,	 utworzenie	 uprawy	 zachowawczej	 chwastów	 w	 Świerczu	 wraz	 z	
wykonaniem	schronień	dla	owadów,	założenie	barci	i	domków	dla	trzmieli	w	granicach	zespołu	
przyrodniczo	-	krajobrazowego	 ,,Pradolina	 i	 źródliska	 rzeki	 Stobrawy"	 oraz	 wykonanie	 zadań	 z	
zakresu	edukacji	 ekologicznej,	w	 tym	animacje	 związane	 z	 tworzeniem	ogrodu	 społecznego	w	
Oleśnie	oraz	publikację	materiałów	edukacyjnych	o	owadach	Opolszczyzny.	Produktem	projektu	
będzie	wsparcie	1	rezerwatu	przyrody,	wsparcie	20	gatunków	chronionych	owadów,	20	gatunków	
chronionych	roślin	oraz	jednego	siedliska	chronionego	w	ramach	sieci	Natura	2000	(murawy	
kserotermiczne),	wybudowane	zostaną	elementy	infrastruktury	turystycznej	i	ścieżka	edukacyjna,	
wydana	zostanie	publikacja	przyrodnicza.	W	wyniku	projektu	na	pow.	30	ha	przywrócona	zostanie	
lub	zapewniona	ochrona	właściwego	stanu	ekosystemu.	Projekt został pozytywnie oceniony. 
Projekt stanowi 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

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

	 Gospodarka	odpadami	prowadzona	jest	przez	Gminę	Olesno	od	lipca	
2013.	Systemem	objęte	są	wszystkie	gospodarstwa	domowe	naszej	Gminy.	
Na	dzień	31	grudnia	2019	r.	zgłoszonych	było	do	systemu	13.216	osób.
	 Do	 końca	 2019	 r.	 mieszkańcy	 mieli	 możliwość	 wyboru	 segregacji	 odpadów	 lub	 braku	
segregacji.	 Każda	 z	 tych	 możliwości	 powiązana	 była	 z	 innymi	 opłatami	 za	 odbiór	 odpadów.	
W	 2019	 r.	 opłata	 za	 odpady	 segregowane	 wynosiła	 17	 zł	 od	 osoby,	 a	 jeżeli	 mieszkańcy	 sami	
zagospodarowali	bioodpady	wytworzone	na	swoich	posesjach	opłatność	wynosiła	15	zł	od	osoby.	
Mieszkańcy	,	którzy	nie	zdecydowali	się	na	segregowanie	odpadów	płacili	25	zł	od	osoby.	

	Stawki	opłat	na	przestrzeli	lat	2013	–	2019	zmieniały	się,	możemy	zaobserwować	to	na	poniższym	
wykresie:

	 Nowelizacja	Ustawy	o	utrzymaniu	czystości	i	porządku	w	gminach	z	września	2019	narzuciła	
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na	mieszkańców	obowiązek	segregowania	odpadów.	W	związku	z	 tym	nasza	Gmina	częściowo	
dostosowała	prawo	miejscowe,	które	nakazuje	wszystkim	mieszkańcom	segregować	odpady.	

Od	1	marca	2020	r.	w	naszej	Gminie	obowiązują	następujące	stawki	:

• PEŁNA SEGREGACJA – 28 ZŁ OD OSOBY
• SEGREGACJA ZE ZNIŻKĄ ZA KOMPOSTOWANIE ODPADÓW W 

WŁASNYM ZAKRESIE- 24 ZŁ OD OSOBY.
• JEŻELI MIESZKAŃCY NIE BĘDĄ SEGREGOWAĆ, WÓWCZAS ZOSTANIE 

NAŁOŻONA NA NICH OPŁATA PODWYŻSZONA W WYSOKOŚCI 58 ZŁ 
OD OSOBY.

	 Od	czerwcu	2017	r.	obowiązuje	zniżka	za	odbiór	odpadów	w	wysokości	20	%	dla	każdej	
wielodzietnej	rodziny,	na	zasadach	Karty	Dużej	Rodziny	.	 	W	2019	r.	z	budżetu	Gminy	w	ramach	
wprowadzonej	zniżki	została	dokonana	dopłata,	w	wysokości	41	480,40	zł.

	 Od	początku	 funkcjonowania	systemu	odbiorem	odpadów	zajmuje	się	firma	REMONDIS	
Opole,	która	została	wyłoniona	w	ramach	ogłoszonych	przetargów	na	odbiór			i	zagospodarowanie	
odpadów.	W	2019	r.	wysokość	faktur	obciążających	gminę	Olesno	opiewała	na	sumę	2	404	728,00	zł,	
natomiast	wpłaty	no	konto	gminy	Olesno	pochodzące	od	odbiorców	indywidulanych	 	wyniosły	
2.371.635,00	zł.	Wszystkie	odpady	odbierane	od	mieszkańców	są	ważone,	a	ich	ilości	podawana	w	
sprawozdaniach	rocznych.	

W	roku	2019	odpadów	zmieszanych	było	2	836,90	ton	,	natomiast	segregowanych	1	409,06	ton	(w	
roku	2018	odpady	zmieszane	-	2	877,02	ton,	odpady	segregowane	-	1	329,826	ton)

	W	ramach	świadczonych	usług	dwa	razy	w	roku	była	prowadzona	akcja	odbioru	gabarytów	sprzed	
posesji	 mieszkańców.	 W	 2018	 r.	 zostało	
odebranych	230,06	t	a	w	2019	r.	240,54	t.	czyli	
o	6,3%	więcej	niż	w	roku	poprzednim.	

	 Od	 2017	 roku	 gmina	 Olesno	 usuwa	
wyroby	 zawierające	 azbest	 w	 ramach	
programu	priorytetowego	ogłoszonego	przez	
Narodowy	 Fundusz	 Ochrony	 Środowiska	 i	
Gospodarki	 Wodnej	 –	 „System	 –	 Wsparcie	
działań	 ochrony	 środowiska	 i	 gospodarki	
wodnej	 realizowanych	 przez	 WFOŚiGW-
część	 1)	 .	 W	 2019r.	 w	 ramach	 tego	 zadania	
unieszkodliwiono	 29	 826	 ton	 odpadów	 zawierających	 azbest	 ,	 na	 realizację	 została	 przyznana	
dotacja	w	kwocie	25	497,05	zł	co	stanowiło	89,03	%	całkowitej	wartości	zadania.	Łącznie	w	latach	
2017	–	2019	zdemontowano	i	poddano	unieszkodliwieniu	81,9	ton	wyrobów	zawierających	azbest.	

	 Do	 dyspozycji	 mieszkańców	 od	 lutego	 2015	 r.	 oddany	 jest	 Punkt	 Selektywnej	 Zbiórki	
Odpadów	 (PSZOK	 ),	 do	 którego	 można	 przywieźć	 większość	 odpadów	 problemowych	 oraz	
nadwyżki	odpadów	segregowanych,	wszystko	to	w	ramach	miesięcznej	opłaty	wnoszącej	przez	
mieszkańca.	 W	 2019	 r.	 przeszedł	 on	 gruntowną	modernizację	 (	 więcej	 o	 tej	 inwestycji	 można	
przeczytać	w	raporcie	na	str.	27).	W	2018	r.	w	PSZOK-u	przyjęto	778,36	ton	odpadów	a	w	2019r.	
898,81	t.	Nastąpił	wzrost	o	120,45	t.	w	porównaniu	do	roku	2018	r.	Obecnie	obserwuje	się	bardzo	
duży	wzrost	oddawania	przez	mieszkańców	odpadów	wielkogabarytowych,	które	będą	stanowić	
coraz	większy	problem,	nie	tylko		z	uwagi	na	ich	dużą	ilość	ale	przede	wszystkim	na	cenę	za	ich	
przetworzenie.
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	 W	 2019	 r.	 uzyskano	 dofinansowanie	 ze	 środków	 Narodowego	 Funduszu	 Ochrony	
Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	 w	 ramach	 programu	 priorytetowego	 nr	 2.8	 „Racjonalne	
gospodarowanie	 odpadami	 i	 ochrona	 powierzchni	 ziemi.	Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.	 Lokalizacja	 przedsięwzięcia	 obejmować	
będzie	miejscowości	 na	 ternie	 Gminy	 Olesno	 (województwo	 opolskie),	 tj.	 Bodzanowice,	 Borki	
Wielkie,	 Boroszów,	 Broniec,	 Grodzisko,	 Kolonia	 Łomnicka,	 Kucoby,	 Leśna,	 Łomnica,	 Olesno,	
Świercze,	 Wachowice,	 Wachów,	 Wojciechów,	 Wysoka.	 Przedsięwzięcie	 polega	 na	 usunięciu	
folii	 rolniczych	 i	 innych	 odpadów	 pochodzących	 z	 działalności	 rolniczej.	 Celem	 projektu	 jest	
zorganizowanie	 odbioru	 odpadów	 rolniczych	 od	 osób	 fizycznych	 prowadzących	 działalność	
rolniczą,	a	także	ich	zagospodarowanie	poprzez	ich	odzysk	lub	unieszkodliwienie.	Ostatecznymi	
odbiorcami	korzyści	płynącymi	z	realizacji	przedsięwzięcia	będą	rolnicy	zamieszkujący	na	terenie	
gminy	Olesno.	W	ramach	projektu	od	rolników	zostaną	odebrane	następujące	rodzaje	odpadów:	
folia	 rolnicza,	 siatka	 i	 sznurek	do	owijania	balotów,	opakowania	po	nawozach	 i	 typu	Big	–Bag.	
Biorąc	 pod	 uwagę	 masę	 odpadów	 zdecydowaną	 większość	 stanowi	 folia	 rolnicza.	 Realizacja	
przedsięwzięcia	 pozwoli	 na	 usunięcie	 odpadów	 rolniczych	 z	 81	 gospodarstw	 położonych	 na	
terenie	gminy	Olesno	oraz	ich	właściwe	zagospodarowanie	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	
prawa	 w	 tym	 zakresie.	 W	 ramach	 prowadzonej	 inwentaryzacji	 potrzeb	 w	 zakresie	 usuwania	
odpadów	z	tworzyw	sztucznych	z	rolnictwa	na	obszarze	Gminy	Olesno	stwierdzono,	że	potrzeba	
taka	występuje	w	81	indywidualnych	gospodarstwach	rolnych	na	tym	obszarze.	Zadanie	zostanie	
wykonane	 do	 końca	 października	 2020	 r.	 Całkowity	 koszt	 przedsięwzięcia:	 39	 575,00	 zł	 Kwota	
dofinansowania:	39	575,00		zł	.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.
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
08

SZKOŁY PODSTAWOWE

	 W	Gminie	Olesno	funkcjonowało	w	2019	r.	8	szkół	podstawowych,	w	tym	jedna	z	dwoma	
oddziałami	przedszkolnymi	(Publiczna	Szkoła	Podstawowa	nr	3	w	Oleśnie).	Trzy	szkoły	mieszczą	się	
na	terenie	miasta	Olesna,	natomiast	pięć	na	terenach	wiejskich.	W	Publicznej	Szkole	Podstawowej	
nr	 1	 w	 Oleśnie	 funkcjonował	 jeden	 oddział	 przysposabiający	 uczniów	 do	 pracy.	 Natomiast	 w	
Publicznej	Szkole	Podstawowej	nr	2	w	Oleśnie	funkcjonowały	dwa	oddziały	specjalne.	

W	2019	r.	wydatki	na	szkoły	podstawowe	wyniosły	17 853 914,84 zł,	 z	czego	12 434 741,14 zł 
(69,65%)	pokryte	zostało	z	subwencji	oświatowej	przekazanej	z	budżetu	państwa.	W	przeliczeniu	
na	1	ucznia/uczennicę,	wydatki	na	poszczególne	szkoły	z	budżetu	gminy	w	2019	r.	kształtowały	się	
następująco	(liczba uczniów według stanu na dzień 30.09.2018 r., gdyż na podstawie danych 
tych uczniów Gmina otrzymała subwencję oświatową na 2019 rok)

L.p. Nazwa	szkoły Wydatki	
wykonane

Subwencja	
oświatowa

Liczba	
uczniów

W	przeliczeniu	na	
uczniów	danej	

szkoły

1 PSP	Bodzanowice 1	159	773,77	zł 1	092	236,90	zł 67 17	310,06	zł
2 PSP	Borki	Wielkie 1	576	577,51	zł 1	239	835,43	zł 76 20	744,44	zł
3 PSP	Sowczyce 1	043	351,29	zł 817	895,93	zł 47 22	198,96	zł
4 PSP	Wachów 1	015	902,69	zł 807	506,86	zł 47 21	614,95	zł
5 PSP	Wojciechów 977	095,76	zł 855	042,16	zł 49 19	940,73	zł
6 PSP	nr	1	Olesno 3	923	324,93	zł 1	911	450,79	zł 269 14	584,85	zł
7 PSP	nr	2	Olesno 5	229	138,86	zł 3	517	775,15	zł 449 11	646,19	zł
8 PSP	nr	3	Olesno 2	928	750,03	zł 2	192	997,92	zł 278 10	535,07	zł

RAZEM 17 853 914,84 zł 12 434 741,14 
zł

1 282

	 Na	podstawie	przedstawionej	tabeli	można	zauważyć,	że	w	2019	roku	Gmina	dopłaciła	do	
funkcjonowania	szkół	5	419	173,70	zł,	co	stanowi	w	ujęciu	procentowym	30,35	%.
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	 W	roku	szkolnym	2019/2020	naukę	w	szkołach	podstawowych	rozpoczęło	1	162	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	
784	uczniów.	

Do	 jednej	 klasy	 (oddziału)	 na	 terenach	 wiejskich	 uczęszczało	 średnio	 10	 osób,	 natomiast	 w	
mieście	Olesno	średnio	23	uczniów.	Średnia	wielkość	oddziału	w	szkole	podstawowej	w	mieście	i	
na	terenach	wiejskich	wynosiła	16	uczniów.	

Poprzednie	lata	obrazuje	zamieszczony	wykres.	

Średnia wielkość oddziału szkoły podstawowej na tle innych jst

We	wszystkich	szkołach	zatrudniono	159	nauczycieli	(w	przeliczeniu	na	etaty	–	178,75),	w	tym:

1.	 PSP	nr	1	Olesno	–	33,16	etatu

2.	 PSP	nr	2	Olesno	–	47,45	etatu

3.	 PSP	nr	3	Olesno	–	35,92	etatu

4.	 PSP	Bodzanowice	–	12,80	etatu

5.	 PSP	Borki	Wielkie	–	15,89	etatu

6.	 PSP	Sowczyce	–	10,17	etatu

7.	 PSP	Wachów	–	12,15	etatu

8.	 PSP	Wojciechów	–	11,21	etatu

	 	 	 RAZEM:	178,75	etatu
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W	2019	roku	średnio	na	jeden	etat	nauczycielski	przypadało	6,5	ucznia.	

Poprzednie	lata	obrazuje	zamieszczony	wykres

Liczba uczniów przypadających na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy na tle innych jst

 WYNIKI EGZAMINÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OLESNO
 Celem egzaminów zewnętrznych jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i 
umiejętności uczniów na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia. Dla lepszego 
porównania wyników uczniów, którzy w skali całego kraju wykonywali takie same zadania 
na egzaminie, stosuje się dziewięciopunktową skalę staninową. Skala staninowa umożliwia 
porównanie średnich wyników szkół w poszczególnych latach. Uzyskanie w kolejnych 
latach takiego samego średniego wyniku w procentach nie oznacza tego samego poziomu 
osiągnięć. Poszczególne staniny (ustalone według stałych norm procentowych) odpowiadają 
kategoriom wyników od najwyższych do najniższych:

1. 9 – najwyższy

2. 8 – bardzo wysoki

3. 7 – wysoki

4. 6 – wyżej średni

5. 5 – średni

6. 4 – niżej średni

7. 3 – niski

8. 2 – bardzo niski

9. 1 – najniższy

 Należy podkreślić, że egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, a same wyniki 
w sposób niepełny obrazują pracę szkoły. Szkoły w konkretnych środowiskach mają różne 
uwarunkowania i możliwości. Wyników uzyskanych przez daną placówkę nie należy więc 
traktować jako surowego wyniku. Powinna to być informacja skorygowana, uwzględniająca 
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czynniki kontekstowe. Największy wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają czynniki:

• - środowiskowe, czyli status społeczno-ekonomiczny ucznia, niski poziom 
aspiracji edukacyjnych, warunki bytowe, bezrobocie rodziców, 

• - indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w 
uczenie, indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienie 
uczniów w obszarach badanych umiejętności, trudności w uczeniu się, 
niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć, niska frekwencja, a także 
niskie możliwości intelektualne,

• - edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór 
programów nauczania i podręczników.

EGZAMIN PO KLASIE VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 Na terenie Gminy Olesno, po przywróceniu ośmioletnich szkół podstawowych, w roku 
szkolnym 2018/19 po raz pierwszy do egzaminu ósmoklasisty przystąpili uczniowie czterech 
szkół tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Borkach Wielkich, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnie i Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Oleśnie. Poniższa tabela przedstawia średnie wyniki szkół z egzaminu 
ósmoklasisty 2019 r. na tle województwa, powiatu i gminy. W przypadku Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Oleśnie, gdzie do egzaminu przystąpili również uczniowie uczęszczający 
do oddziału przysposabiającego do pracy, podano wyniki łączne oraz z oznaczeniem * bez 
oddziału przysposabiającego. 

Wyszczególnienie Język	polski Matematyka Język	
angielski Język	niemiecki

Województwo	
opolskie

Liczba	uczniów 7897 7897 6834 1103

Średni	wynik 60,8 43,4 58,4 54,6

Powiat	oleski

Liczba	uczniów 573 573 480 95

Średni	wynik 57,9 43,8 52,8 58,8

Gmina	Olesno

Liczba	uczniów 156 156 140 16

Średni	wynik 56,8 45,1 50,2 75,7

PSP	nr	1	Olesno

Liczba	uczniów 86/64* 86/64* 81/59* 5*

Średni	wynik 51,1/	60,56* 39,9/48,31* 47,9/58,53* 83,8*

PSP	nr	2	Olesno
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Wyszczególnienie Język	polski Matematyka Język	
angielski Język	niemiecki

Liczba	uczniów 48 48 37 11

Średni	wynik 65,7 55,4 61,8 72,0

PSP	Bodzanowice

Liczba	uczniów 12 12 12

Średni	wynik 52,0 47,2 27,7

PSP	Borki	Wielkie

Liczba	uczniów 10 10 10

Średni	wynik 68,2 37,6 52,8

EGZAMIN GIMNAZJALNY
 Egzamin gimnazjalny przeprowadzany był w trzeciej klasie gimnazjum. Składał się z 
trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z 
historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), 
a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: 
biologii, chemii, fizyki i geografii oraz matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). 
W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego 
nowożytnego na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W Gminie Olesno do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 141 uczniów.

Tab. Średnie wyniki oleskich szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku

Zakres PSP	nr	1	
w	Oleśnie

PSP	nr	2	
w	Oleśnie

Powiat	
Oleski

Województwo	
Opolskie

Część	humanistyczna	–	liczba	
uczniów

99 42 492 7489

język	polski 62,9 67,9 60,3 60,4

historia	i	wos 56,3 59,2 55,2 56,6

Stanin 5 7/6

Część	matematyczno	–	przyrodnicza	
–	liczba	uczniów

99 42 492 7489

matematyka 39,4 54 40,6 40,3

przedmioty	przyrodnicze 48,9 54,6 47,9 48,2

Stanin 5 7

Język	angielski	–	poziom	
podstawowy	–	liczba	uczniów

45 27 274 5715

średni	wynik 79,7 72,2 72,2 68,9
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Stanin 7 6

Język	angielski	-	poziom	
rozszerzony	–	liczba	uczniów

45 26 273 5608

średni	wynik 67,9 60,1 57,1 52,4

Język	niemiecki	–	poziom	
podstawowy	–	liczba	uczniów

54 15 218 1754

średni	wynik 57,3 82,3 59,6 62,9

Stanin 6 9

Język	niemiecki	–	poziom	
rozszerzony	–	liczba	uczniów

8 15 35 495

średni	wynik 89,1 60,5 71,2 62,5

STYPENDIA MOTYWACYJNE ZA OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE I SPORTOWE 
 Stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia za osiągnięcia sportowe, finansowane 
są z budżetu Gminy Olesno. W roku szkolnym 2018/2019 wydano łącznie 156 decyzji w 
sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.

Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 31 100 zł. 

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE
 W okresie od września 2019 r. do listopada 2019 r. w trzech szkołach podstawowych 
na terenie miasta Olesna kontynuowany był 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 kontynuacji projektu z roku poprzedniego realizowane były następujące zajęcia: 

• w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie - koła zainteresowań 
z matematyki, biologii, geografii, chemii, zajęcia rozwijające umiejętność 
posługiwania się językami obcymi poprzez naukę języka angielskiego i 
języka niemieckiego w łącznym wymiarze 110 godzin;

• w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie – koła zainteresowań z informatyki, 
biologii, zajęcia rozwijające umiejętność posługiwania się językami obcymi 
poprzez naukę języka angielskiego i języka niemieckiego oraz poprzez 
zabawy, piosenki i małe formy teatralne w łącznym wymiarze 100 godzin;

• w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w 
Oleśnie – koła zainteresowań z matematyki, zajęcia rozwijające umiejętność 
uczenia się, dydaktyczno – wyrównawcze dla klas I – III w łącznym wymiarze 
110 godzin. 
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PRZEDSZKOLA
 W 2019 r. na terenie Gminy Olesno funkcjonowało 10 przedszkoli gminnych, w tym 
1 przedszkole z oddziałem integracyjnym oraz dwa oddziały przedszkolne w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 3 w Oleśnie. Drugi oddział przedszkolny mieszczący się w 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Oleśnie został uruchomiony z dniem 1 września 
2019 r. Łącznie na przestrzeni 4 lat uruchomiono trzy nowe oddziały przedszkolne. W 
2019 r. do gminnych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych uczęszczało 577 dzieci, w 
tym 277 dziewcząt i 300 chłopców, z następujących roczników.   

• rocznik 2016   –  99 dzieci;

• rocznik 2015   – 150 dzieci;

• rocznik 2014   – 163 dzieci;

• rocznik 2013 i starsze  – 165 dzieci.

Udział % dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli gminnych, w 
stosunku do dzieci urodzonych wynosi 90%.
 W 2019 roku na prowadzenie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 
gmina wydała  4 904 587,99 zł, z czego 1 500 931,86 zł (30,60%) zostało pokrytych z 
subwencji oświatowej i dotacji, przekazanej z budżetu państwa. Uzyskano także środki 
zewnętrzne na realizację projektu „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość” ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu to 1 214 155,20 zł, 
dofinansowanie UE 1 029 617,70 zł. W ramach projektu we wszystkich 10 przedszkolach 
oraz oddziale przedszkolnym przy PSP nr 3 w Oleśnie realizowane są następujące zajęcia 
dodatkowe: matematyka na wesoło z nauką kodowania, spotkania ze sztuką, gimnastyka 
ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej i tańca, muzykoterapia, zajęcia 
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym dzieci 3-4 
letnich typu: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne. W ramach 
projektu został wydłużony czas pracy oddziałów w 9 przedszkolach. Nauczyciele 
podnoszą swoje kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych i szkoleń. W ramach 
zajęć teatralnych dla dzieci zaplanowano wyjazdy na teatru, natomiast w ramach zajęć 
z gimnastyki ogólnorozwojowej na krytą pływalnię w Oleśnie. Doposażono placówki w 
niezbędne pomoce dydaktyczne typu: zestawy robotów do nauki kodowania, kreatywne 
klocki lego, wyprawki plastyczne, maty podłogowe, dyski sensoryczne, dywany do 
ćwiczeń, wieże hi-fi, instrumenty muzyczne oraz laptopy do zajęć logopedycznych. 
Projekt stanowi realizację „Strategii rozwoju Gminy Olesno na lata 2014-2020”, cel 
operacyjny: II.1.1. Poprawa warunków i jakości edukacji i sportu. W 2020 r. projekt jest 
nadal kontynuowany.

 Dochody gminy w 2019 r. z tytułu wpłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach 
oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie wyglądały 
następująco:

2019	rok Wpłaty	za	wyżywienie Wpłaty	za	korzystanie	z	wychowania	
przedszkolnego

Szkoły	Podstawowe 702	787,47	zł

Przedszkola 244	271,50	zł 93	358,00	zł

Dochody	z	tytułu	wynajmu	pomieszczeń	i	innych	opłat	w	2019	r.	wyniosły	67	680,23	zł.	
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 DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

	 Zgodnie	 z	ustawą	Prawo	oświatowe,	obowiązkiem	gminy	 jest	 zapewnienie	bezpłatnego	
transportu	 i	 opieki	 w	 czasie	 przewozu	 lub	 zwrot	 kosztów	 przejazdu	 środkami	 komunikacji	
publicznej,	 jeżeli	 droga	dziecka	 z	 domu	do	przedszkola	 lub	 szkoły,	w	 której	 obwodzie	dziecko	
mieszka,	przekracza	następujące	odległości:

• 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,

• 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

	 Gmina	Olesno	 realizowała	dowóz	z	następujących	miejscowości:	Bodzanowice,	Kucoby,	
Broniec,	 Borki	Wielkie,	 Borki	Małe,	 Boroszów,	 Łowoszów,	 Stare	Olesno,	Wojciechów,	 Łomnica,	
Sowczyce,	Grodzisko,	Kolonia	Łomnicka,	Wysoka,	Leśna,	Wachowice,	Wachów	oraz	Świercze.	Na	
zadanie	w	roku	szkolnym	2018/2019	wydatkowano	kwotę	w	wysokości	454	869,00	zł.	

	 Ponadto	organizowano	dowóz	uczniów	niepełnosprawnych	do	szkół	i	ośrodków,	zgodnie	
z	 art.	 39	 ustawy	 Prawo	 oświatowe.	 Dowóz	 uczniów	 niepełnosprawnych	 do	 szkół	 i	 ośrodków	
obejmował	realizację	następujących	zadań:

• dowóz dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy 
Olesno do przedszkola integracyjnego;

• zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych 
na terenie Gminy Olesno do szkół i ośrodków poza terenem Gminy 
Olesno przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu lub 
komunikacją publiczną.

Subwencja	oświatowa Otrzymana	kwota

Subwencja	oświatowa	szkolna 12	434	741,14	zł

Subwencja	oświatowa	przedszkolna	(dzieci	6-letnie,	orzeczenia	o	
potrzebie	kształcenia	specjalnego,	wwr)

918	686,86	zł

Rezerwa	subwencji	oświatowej:	

adaptacja	pomieszczeń	szkoły	PSP	3, 10	000,00	zł

odprawy	art.	20 9	135,00	zł

świadczenie	na	start	 1	198,00	zł

doposażenie	gabinetów	przyrodniczych 28	129,00	zł

Razem 48	462,00	zł

Razem:	subwencja	oświatowa	i	rezerwa	subwencji	oświatowej 13	401	890,00	zł

Dotacje

Dofinansowanie	zadań	w	zakresie	wychowania	przedszkolnego 582	245,00	zł

Wyposażenie	szkół	w	podręczniki,	materiały	edukacyjne	lub	materiały	
ćwiczeniowe

96	036,74	zł
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Dofinansowanie	zakupu	podręczników	w	ramach	Rządowego	programy	
pomocy	uczniom	Wyprawka	szkolna

4	900,00	zł

Narodowy	Program	Rozwoju	Czytelnictwa 4	999,85	zł

Posiłek	w	szkole	i	w	domu 44	319,81	zł

Razem	dotacje:	 732	501,40	zł

Dochody	(wykazane	w	RB-28S)

Zakup	produktów	spożywczych 947	028,58	zł

Ogółem	pozyskane	środki:	 15	081	419,98	zł

  

Wydatki	gminy	po	odjęciu	otrzymanych	subwencji,	dotacji	oraz	dochodów	z	tytułu	wpłat	rodziców	
za	wyżywienie	w	2019	r.	wyniosły	9	511	865,33	zł	(tj.	38,68%)	z	czego:

• na funkcjonowanie szkół ze środków jst wydatkowo kwotę w 
wysokości – 5 419 173,70 zł

• na funkcjonowanie przedszkoli ze środków jst wydatkowo kwotę 
w wysokości – 3 403 656,13 zł

Pozostałe	wydatki	oświatowe:

• dowóz uczniów do szkół –     576 839,20 zł

• pozostała działalność –     61 217,16 zł

• stypendia Burmistrza Olesna –    31 100,00 zł

• kultura fizyczna –      19 879,14 zł

RAZEM:        689 035,50 ZŁ

Poniższy	wykres	przedstawia	wydatki	oświatowe	w	budżecie	gminy	na	tle	innych	jst	w	poprzednich	
latach
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KULTURA
09

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Jednostkami	organizacyjnymi	za	pomocą	których	gmina	realizuje	zadania	
w	zakresie	kultury	są:	Oleskie	Muzeum	Regionalne,	Miejski	Dom	Kultury,	
Oleska	Biblioteka	Publiczna	
OLESKIE MUZEUM REGIONALNE W OLEŚNIE
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 
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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. 

Na parterze budynku znajduje się 
ekspozycja stała:

• „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.

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

Na piętrze budynku eksponowane są 
wystawy zmienne. 

W roku 2019 r. zorganizowano 
następujące wystawy:

• od 1 stycznia do 31 styczna:  kontynuacja 
wystawy pt. „Po wiekach całych do 
Ciebie Polsko”- z okazji jubileuszu 
100-lecia odzyskania niepodległości,

• od 26 lutego do 31 maja: wystawa 
„Lalki polskie” ze zbiorów Fundacji 
Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło w 
Warszawie, 

• 12 czerwca do 16 sierpnia: wystawa 
”Obraz moim życiem- życie moim 
obrazem” prac Haliny Mielczarek, 

• od 3 września do 12 listopada: 
wystawa Wojna obronna na medalach 
i znaczkach oleskich filatelistów i 
numizmatyków w 80-tą rocznicę 
wybuchu II wojny światowej”,

• 26 listopada do 31 grudnia: wystawa 
„Oleskie Perełki na święta. Szopki 
betlejemskie osób niepełnosprawnych 
z Opolszczyzny”. Wystawa prac WTZ 
Olesno. 
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 Zostały zorganizowane Czwartkowe Spotkania Muzealne i spotkania w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa:

• 10 kwietnia odbyło się XXXVIII Spotkanie Muzealne z autorami książki o 
kościele św. Anny Ewą Cichoń i Mirosławem Dedykiem,

• 7 czerwca - prelekcja „Powstania śląskie i powstanie oleskie” dyrektora 
muzeum podczas wojewódzkich obchodów 100- lecia I powstania 
śląskiego i powstania oleskiego, 

• 15 września - prelekcja dyrektora muzeum „Oleska róża zaklęta w 
drewno- Pomnik Historii” w kościele św. Anny w ramach 27 edycji 
Europejskich Dni Dziedzictwa,

• 8 listopada -prelekcja dyrektora muzeum : „Miasto z różą w herbie” 
podczas uroczystości nadania Sztandaru Gminie Olesno.

Odbyły się lekcje muzealne na temat:

• - pradzieje Olesna,

• - wygląd średniowiecznego miasta na podstawie makiety Olesna,

• -wybitni Oleśnianie,

• -obrzędy i zwyczaje ludowe Ziemi Oleskiej. 

 Prelekcje wygłoszone przez dyrektora i pracowników  muzeum oraz nagrania telewizyjne 
i radiowe: 

• 19 lutego w MDK wykład dyrektora muzeum pt. „Dzieje Olesna” dla 
uczestników projektu Gminy Olesno i Kluczbork - Jak dobrze mieć 
sąsiada, 

• 6 maja prelekcja etnologa z muzeum pt. „ Śląskie obrzędy wielkanocne” 
dla Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Niemców, 

• 12 czerwca prelekcja pracownika muzeum pt. „Kościół św. Anny –
pomnikiem historii” dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Olesna i 
Kluczborka,

• 24 czerwca wykład dyrektora muzeum „Kościół św. Anny-pomnikiem 
historii” dla grupy rekolekcyjnej z całej Ploski (organizator parafia w 
Praszce),

• 5 lipca nagranie wypowiedzi dyrektora muzeum na temat „Kościół św. 
Anny –pomnikiem historii” dla TVP KULTURA (https://vod.tvp.pl/video/
pomniki-historii,olesno,44833270?fbclid=IwAR3DxEybiBYs13aRPqAzJpS
CwgWFXO1NKMa7VMghf7H4k),

• -24 sierpnia nagranie dla Radio Opole legend oleskich opowiedzianych 
przez dyrektora muzeum,

• -31 sierpnia wykład dyrektora muzeum „Dzieje Olesna i Zębowic” dla 
gości z partnerskiej dla Zębowic Gminy Birkenfeld z Niemiec,
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• 14 września audycja Obieżyświat Radio Opole z dyrektorem muzeum o 
Historii Olesna i zbiorach Oleskiego Muzeum Regionalnego (http://radio.
opole.pl/141,644,historia-olesna-w-muzeum-regionalnym-zdjecia),

• 21 września prelekcja dyrektora muzeum „Najstarszy kościół Olesna- św. 
Michała i kościół epidemiczny św. Rocha” dla uczestników Sympozjum 
Numizmatycznego organizowanego przez Muzeum w Praszce, 

• 12 listopada wywiad dyrektora muzeum dla Radio Opole na temat 
„Polska prasa, działacze propolscy w Oleskiem i powstanie oleskie”, 

•  6 grudnia wykład etnologa muzeum na temat „Tradycje Bożonarodzeniowe 
na Górnym Śląsku”  dla  Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu 
Opolskiego. 

 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 oraz profil na portalu Facebook, na 
których oprócz informacji o placówce, jej historii i działach, aktualizowany jest materiał 
o wystawach 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 zdjęcia 
pamiątek oferowanych przez muzealny sklepik. Dochód z działalności gospodarczej, 
jest wykorzystany wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej muzeum. 

 W 2019 r. dyrektor muzeum otrzymała wyróżnienie w uznaniu za zaangażowanie 
w organizację 27. Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa „Polski Splot” przyznane przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

 W roku 2019 Muzeum odwiedziło łącznie 3761  osób, w tym 105 grup. Indywidualnie 
muzeum zwiedziły 1482 osoby. W spotkaniach muzealnych i EDD uczestniczyło ok. 320  
osób. Budżet Oleskiego Muzeum Regionalnego za rok 2019 wynosił 292.100 zł. Budżet 
ten pozwolił pokryć wszystkie bieżące koszty funkcjonowania instytucji. 

MIEJSKI DOM KULTURY

 Działalność Miejskiego Domu 
Kultury w Oleśnie w roku 2019 
odbywała się w czterech podstawowych 
dziedzinach :

• stałe formy działalności - 
amatorski ruch artystyczny i 
kluby hobbystyczne,

• organizacja imprez kulturalnych,

• współorganizowanie imprez z 
innymi instytucjami,

• wynajem pomieszczeń.
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Stałe formy działalności

1. Taniec

•  Klub Tańca Towarzyskiego „RÓŻA”-pary sportowe, taniec towarzyski 
dla  dorosłych,

•  grupa dziecięca tańca disco „Omega”

2. Zajęcia plastyczne

•  Młodzieżowy Klub Plastyczny „Nowy Styl”

•  Klub Plastyków Nieprofesjonalnych /dorośli/

• Zajęcia plastyczne dla dzieci

3. Zajęcia teatralne

• grupa młodzieżowa „Drama”

• Teatr dorosłych „Trzy światy”  

• grupa dziecięca

4. Chór Miejski OlenSis

5. Kino - łącznie 39 seansów

• Filmoteka szkolna

• seanse premierowe Opolskiego Kina Objazdowego

• Klub Dobrego Filmu

6. Zajęcia hobbystyczne:

• klub seniora

• aerobik 

• gry planszowe

W zajęciach tych, które prowadzone są w zależności od formy raz lub dwa razy w 
tygodniu bierze udział ok. 260 osób.

Organizacja imprez kulturalnych

1. Występy estradowe – 34 imprezy.
• W roku 2019 gościliśmy wielu znanych polskich artystów 

m.in.  takich  jak: Marcin Wyrostek , Stanisława  Celińska, Marek 
Napiórkowski Justyna Szafran, Teresa Werner, Toby, Kabarety: 
Smile, Nowaki, Kabaret Młodych Panów, Bakishish, koncerty muzyki 
sakralnej, Maciej Balcar, Cisza Jak Ta, koncerty TVS Silesia i inni.

2. Przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży - 10 przedstawień
3. Konkursy i turnieje - 9 konkursów, w tym:

• XXI Oleski Konkurs Fotograficzny;
• XXI Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej;
• XX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej;
• XXXV Wojewódzki Festiwal Teatrów Dziecięcych;
• konkursy recytatorskie.
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4. Wystawy, w tym:
• wystawa poplenerowa „Głębinów 2019”;
• wystawa pokonkursowa XXI Oleskiego Konkursu Fotograficznego;
• wystawa VIII Wojewódzkiego Konkursu Malowania Porcelany.

5. Oleskie Spotkania z Muzyką Sakralną - 3 koncerty w oleskich   
 kościołach.
6. Plener malarski w Głębinowie.
7. Letnie koncerty plenerowe.
8. XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
9. Ferie w MDK, Wakacje z MDK.
10. Reggae Majówka.
11. Sylwester na oleskim rynku.
12. Prezentacje grup teatralnych MDK.
13. Koncerty: ”Dla Ciebie Mamo”, Wielopokoleniowe kolędowanie.
14. GROOL - turniej gier planszowych.

Współorganizacja imprez kulturalnych z innymi instytucjami

• Urząd Miejski: Dni Olesna ,Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto 
Niepodległości, Dożynki Gminne, zebrania z mieszkańcami, wybory 
samorządowe, obchody 100-lecia Powstań Śląskich, nadanie sztandaru 
Gminie Olesno

• Szkoła Muzyczna: Jazzobranie, Popis zimowy, Oleski Festiwal 
Muzykujących Rodzin

• TSKN: Przegląd twórczości artystycznej, spotkanie opłatkowe, konkurs 
recytatorski

• Muzeum Regionalne: Spotkania muzealne

• Związek Emerytów i Rencistów: zabawy taneczne, zebrania, Uniwersytet 
III Wieku -  Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet itp.

• Szlachetna Paczka

• Koncerty charytatywne

• Zespół Szkół: Oleski Festiwal Tańca

• udostepnienie sal wraz z obsługą dla oleskich szkół, instytucji i organizacji 
społecznych, m.in.: UKS „Gwiazda” Polski Związek Niewidomych, 
Warsztaty Terapii  Zajęciowej, Uniwersytet III Wieku, Towarzystwo 
Integracyjne ”Bądźmy razem”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Stowarzyszenie „Razem raźniej”, Oleski Klub Sportowy, Środowiskowy 
Dom Pomocy Społecznej w Sowczycach i inne.

 Budżet Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie za rok 2019 wynosił 841 606 zł. 
Środki pozwoliły zrealizować wszystkie zaplanowane w budżecie wydatki na realizacje 
zadań statutowych jednostki. Dodatkowo ze środków Urzędu Miejskiego wykonano 
klimatyzację sali widowiskowej.
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OLESKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 Oleska Biblioteka Publiczna działa od 1945 roku i jest samodzielną instytucją 
kultury. Biblioteka prowadzi Wypożyczalnię Główną i 4 filie biblioteczne, w tym Filię dla 
Dzieci. Udostępnia zbiory książkowe i audiowizualne.

 Na koniec 2019 r. struktura zbiorów przedstawiała się następująco: księgozbiór– 
96395 woluminów, zbiory specjalne – 4386 jednostek inwentarzowych, w tym 503 
audiobooki. W 2019 r. do biblioteki zakupiono 2622 książki oraz 39 zbiorów specjalnych. 
Łączna kwota zakupu zbiorów wynosiła 46 950zł, w tym dotacja z programu pn. „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” 17 900zł. Wpływy zbiorów z innych niż 
zakup źródeł wynosiły 560 woluminów. 

 W 2019 r. biblioteka zarejestrowała 5138 użytkowników, którzy wypożyczyli 
103795 woluminów. Wskaźnik czytelników w stosunku do mieszkańców całej gminy 
wyniósł 29,9% . Najliczniejszą grupę stanowili czytelnicy do 19 roku życia. Liczba 
odwiedzin w bibliotece ogółem wynosiła 54177 osób.

 OBP prowadziła działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną. Tworzyła 
Oleską Regionalną Bibliografię Internetową (ORBI) oraz Kartotekę Zagadnieniową. 
Liczba udzielonych informacji wynosiła 3804.

 W ramach promocji czytelnictwa i biblioteki w 2019 r. odbyło się 9 spotkań 
autorskich (min. z: Sławomirem Kuźnickim, Klaudią Zając, Karoliną Wilczyńską , 
Maciejem Orłosiem i Tomaszem Sobanią). Miało miejsce 12 wystaw (Akwarelą malowane 
– Stanisław Pokorski, POWSTANIA ŚLĄSKIE, Twórczość Olgi Tokarczuk, Zabytkowe 
zbiory WBP w Opolu) i 267 innych imprez bibliotecznych, w tym: spotkania dyskusyjne, 
konkursy czytelnicze i plastyczne, gry i zabawy, prelekcje, wycieczki, happeningi (min. 
spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, Bibliotecznego Klubu Robótek Ręcznych i 
biblioterapeutyczne Spotkania z żywym słowem, rajd rowerowy Odjazdowy bibliotekarz, 
happeningi Książka w ciemno, Book crossing, #Biblioteka, spektakl teatralny Pan 
Twardowski, Narodowe Czytanie: nowele polskie, Jeżycjada, Noc bibliotek, Ogólnopolski 
Tydzień Czytania Dzieciom, (Ty)dzień Pluszowego Misia, zajęcia pod hasłem Spotkajmy 
się w strefie gier, Popołudnie z książką w bibliotece, Ferie w bibliotece, Wakacje w 
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bibliotece: Zabawowa środa, Czwartkowe poczytajki).  W imprezach czytelniczych 
uczestniczyło 5386 osób. W zajęciach edukacyjnych w bibliotece uczestniczyło 1630 
osób. Odbyły się 234 lekcje biblioteczne i 42 szkolenia, w tym kurs komputerowy „60+”.
Biblioteka gromadzi wszystkie ukazujące się wydawnictwa dotyczące ziemi oleskiej i 
ważniejsze publikacje na temat Śląska. 

 Oleska Biblioteka Publiczna posiada własną stronę internetową, udostępnia on-
line katalog zbiorów, ORBI i Kartotekę Zagadnieniową. Posiada też profil na Facebooku 
oraz całkowicie skomputeryzowany system wypożyczeń. Użytkownicy OBP mogą 
nieodpłatnie korzystać z czytelni internetowej. Liczba odwiedzin w czytelni internetowej 
wynosiła 4896

 Plan finansowy na rok 2019 wynosił 665.505 zł, w tym: dotacja organizatora: 
593.100 zł, dotacja w ramach programu pn. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych 17.900zł, inne przychody 8302 zł.

 OBP uczestniczyła w RANKINGU BIBLIOTEK 2019 organizowanym przez Instytut 
Książki i dziennik Rzeczpospolita, w którym zajęła 2 miejsce w woj. opolskim, 53 miejsce 
w kraju. Otrzymała I nagrodę w konkursie „Laudacja dla książki” organizowanym przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu w ramach realizacji zadania Dyskusyjne 
Kluby Książki.

WYDARZENIA KULTURALNE, ROCZNICOWE

Gmina	Olesno	szczególny	nacisk	kładzie	na	organizację	corocznych	
uroczystości	związanych	ze	świętami	narodowymi	oraz	innych	rocznic	
nawiązujących	do	historii	lokalnej.
 7 czerwca 2019 roku gmina Olesno była organizatorem Wojewódzkich 
Obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstań Śląskich pod Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczpospolitej w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Uroczystości 
rozpoczęły się uroczystą mszą św. w intencji ojczyzny i powstańców śląskich z udziałem 
żołnierzy JW 2288 w Opolu, delegacji i pocztów sztandarowych służb mundurowych, 
organizacji kombatanckich i społecznych, szkół i harcerzy ZHP Hufiec Lubliniec. Mszy 
przewodniczył biskup opolski Andrzeja Czaja, a wyjątkowej oprawy dodała jej obecność 
Orkiestry Wojskowej z Bytomia. 

 Po mszy świętej wszyscy 
uczestnicy obchodów udali się pod 
pomnik Powstańców Śląskich na 
cmentarzu komunalnym, gdzie głos 
zabrali m.in. Burmistrz Olesna Sylwester 
Lewicki, przedstawiciel Wojewody 
Opolskiego, który odczytał skierowany 
do uczestników obchodów list Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 
oraz parlamentarzyści - poseł na Sejm RP 
Katarzyna Czochara, która odczytała list 
Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, 
senator RP Jerzy Czerwiński, który odczytał 
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list Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz senator RP Grzegorz Peczkis. List 
Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka odczytał Szef Szkolenia 10 Brygady 
Logistycznej w Opolu ppłk Maciej Kopeć.

 Dla oddania hołdu bohaterom niepodległościowych zrywów walczących o 
wolność ziemi śląskiej i niepodległość Rzeczypospolitej odczytany został Apel Pamięci 

oraz oddana została salwa honorowa przez żołnierzy JW 2286 w Opolu. Po niej 
delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich, a uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnie im. Powstańców Śląskich przedstawiły patriotyczny 
program słowno-muzyczny, który zakończył uroczystości na cmentarzu. Druga część 
obchodów odbyła się w Miejskim Domu Kultury, gdzie mogliśmy wysłuchać wykładów 

Dyrektora Oleskiego Muzeum 
Regionalnego p. Ewy Cichoń 
oraz dr. Mariusza Patelskiego 
z Uniwersytetu Opolskiego. 
Prelekcjom towarzyszyły występy 
uczennic Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. w Oleśnie. 
Całodzienne obchody 100. rocznicy 
wybuchu I Powstania Śląskiego 
zakończyły się koncertowo. Najpierw 
na scenie Miejskiego Domu Kultury 
w Oleśnie wystąpili uczniowie oraz 
dyrektor Młodzieżowego Studium 
Muzyki Rozrywkowej dr Korneliusz 
Wiatr z programem pn. "Śpiewniki 
domowe", a po nich wystąpił wirtuoz 
akordeonu Marcin Wyrostek z 
zespołem CORAZON
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 Również szczególnie zapisał 
się na kartach historii naszego miasta 
dzień 8 listopada 2019 r. Gmina Olesno 
otrzymała sztandar, a Burmistrz Olesna 
wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa 
Olesno posadzili Dąb Niepodległości.

 W samo południe, Burmistrz 
Olesna Sylwester Lewicki i Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Olesno Grzegorz Kimla, 
posadzili dąb papieski - jeden ze stu, które 
pobłogosławił papież Franciszek z okazji 
obchodów 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Pierwszy 
Dąb Niepodległości został posadzony w 
ogrodach watykańskich, nasz oleski Dąb 
Niepodległości będzie rósł na oleskiej 

promenadzie. Uroczystość nadania sztandaru odbyła się w Miejskim Domu Kultury i 
miała bardzo podniosły i uroczysty charakter. 

 Uchwałę o nadaniu sztandaru Gminie Olesno Rada Miejska w Oleśnie podjęła 
w dniu 16 października 2018 r., na pamiątkę Stulecia Odzyskania Niepodległości. 
Uroczystości 8 listopada 2019 r. przypieczętowały całoroczny cykl wydarzeń, 
organizowanych w naszym mieście z okazji stulecia niepodległości Polski.
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REALIZACJA PROJEKTÓW 
PROMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
KULTURALNĄ 

 Gmina Olesno realizuje 
jednocześnie kilka projektów promujących 
działalność kulturalną. Między innymi 
w 2019 r. uzyskano dofinansowanie 
na realizację projektu ,,Za wspólną 
historię i współczesność narodów Unii 
Europejskiej, za wsparcie przynależności 
do UE”. Projekt jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu 
Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. 
Przekraczamy granice. Celem projektu 
jest wzrost poziomu wiedzy i współpracy 
pomiędzy polskim partnerem - gminą 
Olesno (Borki Wielkie, Wysoka, Wojciechów) 
a czeskimi gminami Otice, Jezdkovice, 
Zbyslavice w temacie funkcjonowania 
struktur samorządowych partnerów, 
wydarzeń i miejsc historycznych istotnych 
dla każdego z partnerów oraz systemu 
opieki nad seniorami w Polsce. Zakłada 
się, że projekt przyczyni się do zdobycia 
nowych doświadczeń, znajomości 
kontekstu historycznego wśród dzieci, 
młodzieży z Czech i Polski, zaznajomienia 
się z miejscami historycznych wydarzeń, 
wzmocnienia roli instytucji administracji 
samorządowej oraz zwiększania 
świadomości wśród czeskich seniorów 
na temat możliwości opieki senioralnej. 
Jednocześnie projekt ten ma stanowić 
kontynuację wieloletniej współpracy nie 
tylko między partnerami jako takimi, ale 
przede wszystkim między mieszkańcami 
gmin i grupami, które do tej pory nie 
uczestniczyły w projektach (wymiana 
doświadczeń administracji, seniorzy). 
Podstawową zmianą będzie zatem 
wspieranie systematycznej współpracy 
na płaszczyźnie wybranych grup, 
pracowników urzędów poszczególnych 
wydziałów, mieszkańców gmin i instytucji. 
Innowacyjnym założeniem projektu 
jest udział dzieci w rajdzie rowerowym 
szlakiem powstań śląskich i połączenie 
grup mieszkańców z różnych kategorii 
wiekowych w celu wzmocnienia 
nowych relacji. Wzajemne czerpanie z 
doświadczeń i przenoszenie ich do struktur 
poszczególnych partnerów, będzie 

pozytywnym i stałym wpływem projektu, 
który będzie można w przyszłości rozwijać, 
właśnie dzięki intensywnemu wzmocnieniu 
roli instytucji samorządowych. Rezultatem 
realizacji projektu będzie wzrost poczucia 
przynależności, poprzez zaangażowanie 
zróżnicowanych grup wiekowych wśród 
uczestników oraz podniesienie jakości 
systemu administracji samorządowej w 
krajach UE. Rezultatem projektu będzie 
zdobycie wiedzy przez mieszkańców 
pogranicza o znaczących w dziejach historii 
wydarzeń polskich i czeskich partnerów. 
Dzieci czeskie i polskie poznają historię i 
miejsca powstań śląskich poprzez udział 
w rajdzie rowerowym. Zasadniczą zmianą 
będzie także promowanie systematycznej 
współpracy wybranych grup mieszkańców, 
seniorów, uczniów, samorządowców, 
pracowników gmin i podległych im 
instytucji. Całkowita wartość projektu: 
92 629,75 zł. Wartość dofinansowania: 
78 735,24 zł

 Projekt  ,,Łączy nas granica 
– poznajemy Czeskich przyjaciół” 
współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz ze środków budżetu 
państwa. Przekraczamy granice – 
Interreg V a. Projekt jest kontynuacją 
współpracy zawiązanej w 2016 roku przez 
partnerów z Borek Wielkich, Wysokiej i 
Wojciechowa oraz Otic, Jezkovic i Zbyslavic. 
Zrealizowany został w trzech partnerskich 
miejscowościach w Czechach. Skierowany 
był do 84 dzieci w wieku szkolnym z 
Wojciechowa, Wysokiej, Borek Wielkich, dla 
których zorganizowany został kilkudniowy 
wyjazd. Dzieci zobaczyły najciekawsze 
miejsca, poznały wspólną historię 
pogranicza i język czeski, podjęły rywalizację 
w zawodach sportowych. Ta forma 
współpracy była najlepszym środkiem na 
poznanie mentalności czeskich sąsiadów, 
życia codziennego, uświadomienia 
dzieciom i młodzieży potrzeby zdrowego 
stylu życia oraz możliwości poznania 
miejsc dziedzictwa kulturowego, nauki 
języka czeskiego poprzez zabawę. Dzieci 
zakwaterowane były w hotelu w okolicach 
Ostrawy. Codziennie odbywały się zajęcia 
sportowe: grę w tenisa stołowego, ringo, 
aerobik na świeżym powietrzu, grę w 
piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, 
zajęcia sprawnościowe, występy karaoke 
- piosenek śpiewanych w języku polskim 

75



i czeskim, turnieje gier planszowych 
XXL. Uczestnicy w dniu zakończenia 
wypoczynku otrzymali nagrodę rzeczową 
za udział w zawodach sportowych, w 
postaci gier memory dofinansowanych w 
ramach projektu Solnym szlakiem z Moraw 
do Olesna. Oprócz zajęć zaplanowano 
wyjazdy do miejsc dziedzictwa kulturowego 
i atrakcji innych turystycznych. Do zajęć na 
świeżym powietrzu zakupiono przenośny 
sprzęt sportowy - m.in. piłki, ringo, 
szarfy, przenośny zestaw do siatkówki, 
koszykówki, gry XXL, zestawy do ping 
ponga. Wartość projektu: 83.751,00 zł. 
Wartość dofinansowania: 71.188,00 
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 6: Współpraca szkół 
z innymi placówkami oraz z rodzicami 
i organizacjami działającymi na terenie 
gminy, w tym: a. aktywne włączanie 
rodziców w życie szkoły, b. organizacja 
forum wymiany doświadczeń.

 Projekt ,,Tradycje, kultura, 
edukacja - rozwijamy przyjaźń polsko-
czeską” realizowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach funduszu 
Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. 
Przekraczamy granice – program Interreg 
V a. Projekt obejmuje działania partnerów 
z Borek Wielkich, Wysokiej i Wojciechowa 
oraz Otic, Jezdkovic i Zbyslavic. W roku 2019 
r. realizowano projekt w dziedzinie kultury, 
edukacji, poznania tradycji, ale również 
spotkań dotychczas nierealizowanych, 
wymiany grup wokalnych i muzycznych. 
Działania projektu dotyczyły stowarzyszeń 
gminnych - jednostek OSP, związków 
łowieckich, chórów, orkiestr, mieszkańców, 
samorządowców. Zaplanowano realizację 
następujących działań:- organizację Święta 
św. Floriana w Borkach Wielkich,- udział w 
zlocie „US Car Meeting” amerykańskich 
i zabytkowych samochodów,- wyjazd 
rolników z Wysokiej do Czech,- organizację 
Hubertusa w Borkach Wielkich,- 
przyjazd chóru i orkiestry z Jezdkovic do 
Wysokiej. Całkowita wartość projektu: 
68.033,00 zł . Wartość dofinansowania: 
57.828,00 zł. 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.

 Ponadto w 2019 r. złożono wniosek o 
dofinansowanie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na dofinansowanie 
projektu ,,Prace konserwatorskie i 
restauratorskie przy zabytkowym 
budynku Ratusza Miejskiego w 
Oleśnie wraz z popularyzowaniem i 
upowszechnianiem wiedzy o 
jego znaczeniu dla historii i kultury 
Opolszczyzny”. Projekt dotyczy wykonania 
prac konserwatorskich i restauratorskich 
przy zabytkowym budynku Ratusza 
Miejskiego w Oleśnie wraz z zadaniami 
związanymi z popularyzowaniem i 
upowszechnianiem wiedzy o j e g o 
znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny. 
Ratusz jest obiektem wpisanym do rejestru 
zabytków, stanowi własność Gminy 
Olesno, zlokalizowany jest na oleskim 
rynku ,na obszarze rewitalizacji. W ramach 
projektu zaplanowano wykonanie prac 
rekonstrukcyjnych i rewaloryzacyjnych 
klasycystycznego wystroju elewacji 
frontowej Ratusza wraz z wprowadzeniem 
stolarki okiennej i drzwiowejoformach 
klasycystycznych. W ramach zadań 
edukacyjnych i informacyjnych 
przewidziano przygotowanie plansz 
edukacyjnych i aplikacji poświęconej 
historii Ratusza, a także wydanie publikacji. 
Zaplanowano organizację gry terenowej 
związanej z historią Ratusza, wraz z 
prelekcją na temat zabytku oraz warsztaty 
fotograficzne nt. fotografowania zabytków 
architektonicznych w przestrzeni miejskiej. 

KONKURS NIE ZOSTAŁ JESZCZE 
ROZSTRZYGNIĘTY. 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 410.321,28 ZŁ
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SPORT I REKREACJA
10

INFRASTRUKTURA SPORTOWA 

W Gminie Olesno dostrzega się znaczenie sportu i wspiera jego rozwój, stwarzając warunki i 
możliwości wszystkim mieszkańcom do rozwijania zainteresowań sportowych. Intensywnie 
rozbudowywana jest infrastruktura sportowa i rekreacyjna – place zabaw i zewnętrzne 
siłownie na terenie całej gminy, w tym nowa strefa rekreacyjno-wypoczynkowa znajdująca 
się na terenie „oleskiej promenady” przy ul. Murka, budowane są ścieżki rowerowe - stan na 
2019 r. to 38 km ścieżek, które pozwalają nie tylko na rekreację, ale skomunikowały gminę z 
pozostałymi miastami powiatowymi ułatwiając m.in. bezpieczny dojazd do pracy, a Olesno 
nie bez powodu nazywane jest miastem przyjaznym rowerzystom. 

 W 2019 r. do użytku po kompleksowej modernizacji został oddany Stadion Miejski w 
Oleśnie. Nowoczesny obiekt wraz ze znajdującą się obok krytą pływalnią „Oleska Laguna” i 
kompleksem boisk „Orlik 2012” tworzą Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., które 
jest doskonałą bazą do aktywności sportowej mieszkańców oraz uczniów oleskich szkół.

W skład stadionu wchodzą:

• boisko główne o wymiarach100m x 64m

• boisko treningowe 1 o wymiarach 80m x 32,5 m

• boisko treningowe 2 o wymiarach 67m x 27,5 m

• kort do gry w tenisa ziemnego, nawierzchnia poliuretanowa

• bieżnia 6 torowa 400m (okrążenie) i 100m (prosta), nawierzchnia 
poliuretanowa

• skocznia do skoku wzwyż, nawierzchnia poliuretanowa

• skocznia do skoku w dal i trójskoku, nawierzchnia poliuretanowa

• rzutnia do pchnięcia kulą, koło betonowe
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• rzutnia do rzutu oszczepem, nawierzchnia poliuretanowa

• rzutnia do rzutu dyskiem/młotem 

• strefa sprawności – crossfit

• trybuny dla kibiców, w tym trybuny dla kibiców niepełnosprawnych (dla 528 
osób, zadaszenie części widowni 192 miejsca).

W ramach modernizacji powstało nowe zaplecze szatniowo-sanitarne dla zawodników oraz 
pomieszczenia gospodarcze. Młodzież szkolna korzysta także z przyszkolnej bazy sportowej 
będącej w zarządzie poszczególnych jednostek oświatowych, w tym z pełnowymiarowej hali 
sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2.

WSPARCIE OLESKIEGO SPORTU

Pomoc finansową w postaci dotacji z budżetu gminy Olesno w ramach otwartych konkursów 
ofert otrzymują organizacje prowadzące działalność w zakresie sportu, które prowadzą 
całoroczne zajęcia sportowe w różnych dyscyplinach (m.in. piłka nożna, gimnastyka 
artystyczna, pływanie, taekwondo) w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Gmina Olesno realizuje program stypendialny dla osób fizycznych osiągających wyniki 
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia 
sportowe mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo, 
posiadającej miejsce zamieszkania na terenie Gminy Olesno. 

DZIAŁANIA NA RZECZ SPORTU SZKOLNEGO 

 Wspieranie sportu szkolnego to zadanie realizowane przez gminę i jej jednostki w 
ścisłej współpracy z Gminnym Koordynatorem Sportu Szkolnego. 

 W roku 2019 zorganizowano 30 zawodów sportowych w kategorii Igrzyska Dzieci 
(klasy IV – VI). W takiej samej ilości imprez sportowych przedstawiciele gminy Olesno brali 
udział w zawodach na szczeblu powiatowym. W wyższym poziomie rozgrywek (półfinały i 
finały wojewódzkie w tej kategorii wiekowej) przedstawiciele naszej gminy brali udział 12 
razy. 

 W starszej kategorii wiekowej – Igrzyska Młodzieży i Gimnazjada (klasy VII, VIII i III 
gimnazjum) przeprowadzone zostały 23 zawody sportowe i tyleż samo razy przedstawiciele 
gminy Olesno brali udział w zawodach na szczeblu powiatowym. Do kolejnego poziomu 
rozgrywek (półfinały i finały wojewódzkie ) przedstawiciele gminy Olesno awansowali i 
uczestniczyli dziesięciokrotnie. 

 W 2019 roku w ministerialnym programie SKS (Szkolny Klub Sportowy) uczestniczyło 
6 szkół podstawowych z gminy Olesno. W gminie są również prowadzone zajęcia pod 
patronatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w ramach programu „Lekkoatletyka dla 
każdego” .
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WYDARZENIA SPORTOWE 

 W 2019 r. Stowarzyszenie „Pozytywka” 
przy wsparciu gminy Olesno, po raz 
pierwszy zorganizowało I Oleski Maraton 
Szosowy „Szlakiem Czerwonych 
Róż”. Impreza została bardzo pozytywnie 
oceniona przez uczestników, nie tylko 
z województwa opolskiego. Rozegrane 
zostały także konkurencje dla dzieci, które 
cieszyły się ogromnym zainteresowanie. 

 W ramach otwarcia Stadionu Miejskiego po modernizacji, 7 października 2019 r. 
na obiekcie zorganizowano V Oleski Festiwal „Pchnięcia Kulą”, którego pomysłodawcą 
jest Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”. Każdego roku na imprezę zapraszany jest gość 
specjalny - sportowiec, lekkoatleta, który dzięki bezpośredniemu kontaktowi z najmłodszymi 
uczestnikami imprezy, dzieląc się swoją wiedzą, opowiadając o swojej karierze sportowej, 
motywuje ich do jeszcze większej aktywności fizycznej. Dzięki powstałej bazie sportowej, 
po raz pierwszy istniała możliwość wykonania pokazowego rzutu oszczepem oraz 

treningów dzieci bezpiecznym oszczepem 
treningowym. 

 Na korcie tenisowym odbyły się 
pokazowe lekcje gry w tenisa dla wszystkich 
grup wiekowych. Dzięki nim zainteresowanie 
tą dyscypliną sportu wśród mieszkańców 
widocznie wzrosło 

 Od kilku lat gmina organizuje także 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

„Tropem Wilczym”, który wpisał się w 
kalendarz sportowych wydarzeń i w okolicy 
uroczyska „Siedmiu Źródeł” gromadzi 
amatorów zimowego biegania. 

 W 2019 r. uzyskaliśmy także 
dodatkowe fundusze zewnętrzne na 
realizację projektu  „Cieszy nas piłka” 
Był to projekt współfinansowany ze 
środków  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu 
Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad 
– Interreg Va. Przekraczamy granice. Celem projektu był rozwój współpracy klubów 
sportowych, piłkarzy ze wszystkich miejscowości objętych projektem, nabycie wzorców 
zdrowego stylu życia. Wszystkie działania projektowe odbywały się w Borkach Wielkich:

- Turniej Old Bojów, Sparing drużyn ligowych, Turniej piłki nożnej w Borkach Wielkich.

 Na potrzeby organizacji turniejów sportowych wykonany został remont szatni dla 
sportowców w Borkach Wielkich polegający na: poprawie izolacji budynku, dociepleniu, 
położeniu nowej posadzki (42m2) – izolacji, płytkowaniu, dociepleniu dachu, wymianie 
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drzwi i okien, wymianie oświetlenia. Malowanie ścian wewnątrz budynku i wymiana okien 
wykonana została w ramach wolontariatu. Zakupiono sprzęt niezbędny do rozegrania 
rozgrywek sportowych. Grupę docelową stanowili:- piłkarze: młodzież i dorośli z miejscowości 
Zbyslavice, Jezdkovice, Otice, Borki Wielkie, Wojciechów, Wysoka,- sędziowie piłkarscy,- 
trenerzy,- kibice,- kadra medyczna,- mieszkańcy Gminy Olesno. 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 81 823,00ZŁ. 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 69 549,00 ZŁ
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WSPÓŁPRACA Z 
ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI

11
 Głównym celem programu  „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” 
było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców Gminy, wspieranie organizacji 
pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych, budowanie partnerstwa oraz 
stworzenie warunków do efektywniejszego współdziałania organizacji pozarządowych 
z organami Gminy Olesno.

 Program przewidywał w 2019 r. priorytetowe dla gminy Olesno zadania publiczne, 
które mogą być realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami, obejmujące zagadnienia:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

4. wypoczynku dzieci i młodzieży;

5. działalności kulturalnej, upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa 
narodowego;

6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
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W 2019 r. Gmina Olesno ogłosiła 7 otwartych konkursów ofert. W następujących 
obszarach: 

• pomocy społecznej (1 konkurs) – 60 000 zł 

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (1 konkurs) – 19 000 zł 

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (2 konkursy ) – 13.000 
zł 

• działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego (1 konkurs) – 28 000 zł 

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (2 konkursy) – 390 000 zł 

 
LICZBA 
ZŁOŻONYCH 
OFERT

LICZBA 
PODPISANYCH 
UMÓW

LICZBA OFERT, KTÓRE 
NIE OTRZYMAŁY 
DOFINANSOWANIA

POMOC SPOŁECZNA (1 KONKURS) 1 1 0
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH (1 KONKURS)

2 2 0

DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU 
EMERYTALNYM (2 KONKURSY )

5 1 4

DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ KULTURY, SZTUKI, 
OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO (1 KONKURS)

2 1 1

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY 
FIZYCZNEJ (II KONKURS KONKURSY)

11 11 0
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 W 2019 r. zrealizowano w ramach Programu współpracy łącznie 16 zadań w 
ramach otwartych konkursów ofert (art. 13 ustawy). W realizacji zadań publicznych w 
ramach Programu współpracy uczestniczyło 15 organizacji pozarządowych. 

 W ramach Programu Gmina Olesno udzieliła organizacjom pozarządowym 
dotacji w łącznej wysokości 491.421,94 zł, w tym z zakresu:

LP. NAZWA PRZYZNANA 
DOTACJA

WYKORZYSTANA 
DOTACJA 

ZWROT 
DOTACJI

Konkurs 1

Caritas Diecezji Opolskiej ul. 
Szpitalna 5A, 45-010 Opole 60 000 zł

Konkurs 2

1 Fundacja na Rzecz Rozwoju 
Hipoterapii ,, KONIE-DZIECIOM” 9 500 zł 9 500 zł

2 Stowarzyszenie Pozytywka 
Olesno 9 496 zł 9 496 zł

Konkurs 3

1 Stowarzyszenie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Oleśnie 8 500 zł 8 500 zł

Konkurs 4

1 Stowarzyszenie

 ,,Pro Musica Viva” przy PSM I st. 
W Oleśnie 28 000 zł 28 000 zł

 Konkurs 5

1 Sportowy Klub Taekwon- do 
,,Niedźwiedź”

10 000 zł 10 000 zł -

2 Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska

10 000 zł 10 000 zł -

3 Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska

20 000 zł 20 000 zł -

4 Uczniowski Klub Sportowy 
,,Gwiazda”

30 000 zł 30 000 zł -

5 Uczniowski Klub Sportowy 
,,Trójka”

5 000 zł 4 251,99 zł 748,01 zł

6 Ludowy Zespół Sportowy 
Łowoszów

Przyznano: 

17 584,70 zł

Wypłacono 1 
transzę:

8 584,70 zł

5 271,26 zł 3 313,44 zł

7 Ludowy Zespół Sportowy Borki 
Wielkie

18 000 zł 18 000 zł
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8 Stowarzyszenie KS Bodzanowice 8 964,32 zł

Aneks 

8 903,28 zł

8 903,23 zł 61,09 zł

9 LZS Albor Borki Małe 19 000 zł 19 000 zł -

10 LZS ,,Stobrawa Wachowice” 17 999,48 zł 17 999,46 zł 0,02 zł

11 Oleski Klub Sportowy 232 500 zł 232 500 zł -
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BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

12
 Jak wynika z rocznego sprawozdania Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie na 
terenie gminy Olesno w 2019 r. stwierdzono:

• 1 rozbój, 

• 15 kradzieży z włamaniem,

• 29 kradzieży, 

• 2 kradzieże samochodu,

• 3 bójki z pobiciem,

• 12 przypadków uszkodzeń mienia, 

• 9 przypadków uszczerbku na zdrowiu.

 Łącznie w 7 wybranych kategoriach stwierdzono 71 przestępstw (spadek o 7 
czynów analogicznie do 2018 r.). 

 Policjanci Wydziału Prewencji KPP w Oleśnie ujawnili 3406 wykroczeń, w tym: 
nałożyli 1510 mandatów karnych, skierowali 314 wniosków o ukaranie do sądu oraz 
zastosowali środek poza karny (pouczenie) wobec 1582 sprawców. Policjanci wzywani 
byli do 1710 interwencji, w tym do 94 domowych z czego 26 dotyczyły przemocy w 
rodzinie, w której wdrożono procedurę „Niebieskie Karty”. Funkcjonariusze ujawnili 
oraz zatrzymali 41 nietrzeźwych kierujących pojazdami oraz 21 kierujących w stanie po 
zużyciu alkoholu.

 Na terenie miasta i gminy Olesno w 2019 r. zaistniało 176 zdarzeń drogowych, w 
tym 160 kolizji drogowych oraz 16 wypadków drogowych (rannych – 19 osób, zabitych 
– 3 osoby). Policjanci pełnili służbę zewnętrzną patrolową w liczbie 3463, a w obchodzie 
– 814. Realizowano działania prewencyjne ukierunkowane na różne zagrożenia, 
wynikające przede wszystkim z następujących akcji: „Bezpieczne Wakacje”, „Kręci mnie 
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bezpieczeństwo nad wodą”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Pieszy”, 
„Bezpieczny rowerzysta”, „Rowerem bezpiecznie do celu”, „Bezpieczny weekend”, 
„Pomiar”, „Pasy bezpieczeństwa”, „Prędkość”, „Trzeźwy poranek”, „Wiosenna i jesienna 
lustracja dróg”, „Znicz”. Ponadto korzystano z działającej od dnia 20.09.2016 r. na terenie 
Opolszczyzny aplikacji Krajowa Mapa Bezpieczeństwa.

 Z informacji KP Policji w Oleśnie wynika, że przyjęte cele i priorytety policyjne 
w 2019 r. będą w dalszym ciągu realizowane. 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. 

 Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy Olesno w 1992 r. została 
utworzona Straż Miejska, będąca samorządową umundurowaną formacją, spełniającą 
służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonująca swe zadania wynikające z ustaw 
i aktów prawa miejscowego z poszanowaniem godności i praw obywateli. Straż Miejska 
w Oleśnie funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie (na 
dzień 31.12.2019 r. liczyła 4 etaty, w tym: komendant – 1, inspektor – 2, specjalista – 1). 

 W 2019 r. ujawniono 415 wykroczeń, w tym: 413 – zawartych w Kodeksie wykroczeń 
(wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji), 1 – w ustawie o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach i 1 – ustawie o odpadach. 

 Wobec sprawców wykroczeń zastosowano: środki oddziaływania wychowawczego 
(art. 41 k.w.) – 340, grzywnę nałożoną w drodze mandatu karnego – 72 (na kwotę 
7 250 zł) oraz wnioski o ukaranie do sądu – 3. Ponadto wykonano inne działania w 
zakresie: osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania – 4, 
zabezpieczenia miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 
miejsca zagrożonego takim zdarzeniem – 1, konwojowania dokumentów, przedmiotów 
wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy – 334. Przyjęto zgłoszenia 
od mieszkańców dotyczące: zakłócenia porządku publicznego i spokoju – 2, zagrożeń w 
ruchu drogowym – 2, ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 20, zagrożeń życia i 
zdrowia – 5, zwierząt – 15, pozostałe – 1.

 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”.
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 Na terenie gminy Olesno w 2019 r. realizowano przede wszystkim zadania 
w zakresie zapewnienia ładu oraz porządku publicznego, w tym przeciwdziałaniu 
zjawiskom uciążliwym społecznie. Przeprowadzono 93 służby patrolowe 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 odbyli szkolenia 
w zakresie BHP, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego oraz uczestniczyli 
w kontrolach: stanu zimowego utrzymania dróg publicznych i chodników, stanu 
oznakowania poziomego i pionowego dróg publicznych oraz palenisk osób fizycznych 
i prawnych w związku z możliwością spalania w nich odpadów. Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej uczestniczyli w akcji monitoringu osób bezdomnych, wykonywali zadania 
sędziów etapu strefowego Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Oleśnie, przeprowadzili pogadankę w zakresie bezpieczeństwa i działań Straży Miejskiej 
w Publicznym Przedszkolu w Wysokiej, patrol przed Zespołem Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących w Oleśnie w związku z zagrożeniem atakami bombowymi, czynności 
porządkowe w rejonie cmentarza komunalnego w Oleśnie w ramach policyjnej akcji 
„Znicz 2019 ” oraz w rejonie ul. Pieloka/Dworcowa w Oleśnie podczas uroczystości 
cywilno-wojskowej – ślubowanie uczniów ZSEiO w Oleśnie. 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

  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 OSP łącznie liczą 897 członków (w tym 652 członków 
czynnych OSP: 159 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 32 honorowych i 54 
wspierających). Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze funkcjonują w 11 jednostkach OSP. 

 Uprawnionych do działań ratowniczych : jest 310 strażaków,  z tego z OSP w 
Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym: 126.

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 (łącznie 
40 tys. l wody), w tym 4 nowe samochody zakupione w latach: 2010, 2011, 2014, 2018.

Najważniejszy sprzęt:

• Radiostacje samochodowe:       21

• Radiostacje nasobne:        23

• Selektywne alarmowanie:       14

• Alarmowanie do sieci komórkowych:     6

• Motopompy pływające:       17

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

• Agregaty prądotwórcze:       13

• Zestawy do pomocy przedmedycznej:     12 (9 OSP)
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• 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

BUDŻET

Wydatki przeznaczone na działalność OSP:   697.890,- zł.

z tego fundusz sołecki:      138.348,- zł.

Dofinansowanie do jednostek KSRG:      53.500,- zł.

Dotacja MSWiA dla OSP spoza KSRG:      22.500,- zł.

Dotacja WFOŚiGW:       31.000,- zł.

Dotacja ZW ZOSP RP Opole:       4.020,- zł.

Dotacja KG PSP, tzw. 5.000 +:     89.000,- zł.

Darowizny KRUS:       4.000,- zł.

Razem dodatkowe dofinansowania:   204.020,- zł. 

Łączny	budżet	gminy	wraz	z	dofinansowaniami	na	
OSP	w	2019	roku	wyniósł:	901	910,-	zł.

 W ramach projektów współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zakupiono nożyce hydrauliczne dla 
OSP w Bodzanowicach ( Wartość nożyc: 21 117,00 zł dofinansowanie Gminy: 10 558,50 
zł; dofinansowanie WFOŚiGW: 10 558,50 zł) oraz motopompę pożarniczą dla OSP w 
Łomnicy”( wartość motopompy: 41 000,00 zł dofinansowanie Gminy: 20 500,00 zł.; 
dofinansowanie WFOŚiGW:20 500,00 zł)

 Projekty stanowi realizację ,,Strategii rozwoju Gminy Olesna na lata 2014-2020, 
cel operacyjny II.1.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego, kierunek działania nr 2: 
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Poprawa wyposażenia służb bezpieczeństwa publicznego.

Statystyka zdarzeń w gminie Olesno za 2019 rok :

(na podstawie materiałów KP PSP Olesno)

• Ilość pożarów: 66 (w powiecie:197) 

• Ilość miejscowych zagrożeń (wypadki, anomalie pogodowe, szerszenie, 
itp.): 207   (w powiecie: 570)

• Ilość alarmów fałszywych: 8 (w powiecie: 19)

Łącznie: w gminie Olesno: 292 zdarzenia (w powiecie: 786)

Udział OSP gminy Olesno w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2019 roku

Łączna liczba wyjazdów OSP: 212 z tego:

• do pożarów: 97 

• do miejscowych zagrożeń: 92 

12
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REALIZACJA UCHWAŁ 
RADY MIEJSKIEJ

12
 Rada Miejska w Oleśnie obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego 
Rady co najmniej raz w miesiącu. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się 
do wiadomości mieszkańców na stronie internetow

  W 2019r. odbyło się 17 posiedzeń Sesji Rady Miejskiej w Oleśnie . Podczas tych 
posiedzeń , podjęto 132 uchwały.  90 uchwał zostało przekazanych do nadzoru Wojewody 
Opolskiego, natomiast 42 uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 59 
uchwał zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5 
uchwał podlegało konsultacjom. 2 uchwały zostały uchylone.

 Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Oleśnie zostały przekazane do realizacji 
Burmistrzowi Olesna, komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym Gminy 
Olesno.
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 Wśród podjętych przez Radę uchwał: 46 dotyczyło finansów, 11 oświaty, 3 
geodezji i planowania przestrzennego, 6 ochrony środowiska, 7 pomocy społecznej, 11 
projektów, programów , regulaminów, sprawozdań, 21 gospodarki nieruchomościami i 
lokalami, 27 innych obszarów działalności gminy  

PROJEKTY 8%
11

FINANSE  35%

46

OSWIATA 8%

11

5%

7

5%

6

20%

27

GEODEZJA
I PLANOWANIE

PRZESTRZENNE 2% 3

16%

21
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	 Informacje	 zawarte	 w	 przedstawionym	 Państwu	 raporcie	 miały	 w	 naszej	 intencji	
pokazać	aktualną	sytuację	gminy,	 jej	sukcesy	 i	osiągnięcia,	ale	 także	 istniejące	problemy	
wpływające	na	życie	mieszkańców.	
	 Naszym	 priorytetem	 w	 ostatnich	 latach	 jest	 pozyskiwanie	 jak	 największej	 ilości	
funduszy	 zewnętrznych	 .	 Jak	wynika	 z	 treści	 raportu,	 podjęliśmy	 szereg	działań	w	wielu	
obszarach,	 mając	 na	 celu	 ich	 pozyskanie.	 Zdecydowana	 większość	 naszych	 wniosków	
zakończyła	się	sukcesem,	a	niektóre	z	nich	czekają	jeszcze	na	rozstrzygnięcie.	Nasza	gmina		
rozwija	się	bardzo	intensywnie.	Wydatki	inwestycyjne	w	2019	r	wyniosły	18	681	018	zł	.	Jest	
to	kolejny	rok,	tak	bogaty	w	inwestycje.	Warto	w	tym	miejscu	zaznaczyć,	że	w	ciągu	ostatnich	
dwóch	lat	wydatki	inwestycyjne	w	naszym	gminnym	budżecie	wyniosły	ponad	38	000	000	
zł.
	 Rozwój	 społeczno	 –	 gospodarczy	 Gminy	 Olesno	 jest	 możliwy	 dzięki	 skutecznej		
współpracy	 z	 samorządowymi	 partnerami	 .	 	 Realizujemy	 wspólne	 inwestycje	 w	
ramach	 	 	 Subregionu	 Północnego	Województwa	Opolskiego	 (powiat	 kluczborski,	 oleski,	
namysłowski),	 aktywnie	 uczestniczymy	 w	 pracach	 	 Związku	 Gmin	 Śląska	 Opolskiego	 ,	
jak	 również	 w	 Stowarzyszeniu	 Lokalna	 Grupa	 Działania	 „Dolina	 Stobrawy”.	 Efektywnie	
współpracujemy		z	administracją	rządową.	Wielką	szansą	na	rozwój	naszego	miasta	i	gminy	
jest	 	budowa	obwodnicy	Olesna	w	ciągu	drogi	krajowej	nr	11	o	długości	24,8	km	.	 	 	W	jej	
ramach		powstaną	24	obiekty	mostowe,	węzeł	„Olesno”	na	skrzyżowaniu	z	drogą	wojewódzką	
nr	 487	 wraz	 z	 dwoma	 rondami	 oraz	 kolejne	 dwa	 ronda	 w	 ciągu	 przebiegu	 obwodnicy.	
Powstaną	 także	urządzenia	ochrony	środowiska	 i	bezpieczeństwa	ruchu	drogowego	oraz	
przebudowana	 zostanie	 infrastruktura	 techniczna	 (sieć	 wodno-kanalizacyjna,	 gazowa,	
elektroenergetyczna,	telekomunikacyjna	i	urządzenia	melioracyjne).	Będzie	to	największa	
inwestycja		w	historii	naszego	miasta	.	Jej	wartość		wyniesie		667	692	363,55	zł.
	 Raport	potwierdza	także,	że	w	naszej	gminie	jest	jeszcze	bardzo	dużo	do	zrobienia.	
Trzeba	zrealizować	jeszcze	wiele	zadań	inwestycyjnych,	aby	zaspokoić	podstawowe	potrzeby	
mieszkańców.	 Chcemy	 kontynuować	 inwestycje	 związane	 z	 rozbudową	 infrastruktury	
komunalnej	 oraz	 drogowej.	 Najważniejszym	 aktualnie	 realizowanym	 	 zadaniem	
inwestycyjnym	 jest	 budowa	 nowej	 oczyszczalni	 ścieków,	 na	 którą	 także	 pozyskujemy	
znaczne	środki	finansowe	z	zewnątrz.	
	 	Należy	przy	tym	pamiętać	,	że	biorąc	pod	uwagę	ilość	i	różnorodność	czekających	
nas	zadań,	bardzo	ważne	jest	racjonalne	wydatkowanie	środków	budżetowych	i	dbanie	o	
stabilizację	finansową.	Zapewniam,	że	uwagi	mieszkańców	będą	miały	wpływ	na	bieżące	i	
strategiczne	decyzje	gminy.	Wierzę,	że	wspólnie	będziemy	rozwijać	Naszą	Małą	Ojczyznę	dla	
dobra	jej	mieszkańców.

Sylwester Lewicki
Burmistrz Olesna

PODSUMOWANIE 
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