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 „Raport o stanie Gminy Olesno za 2021 rok” to dokument, który jest swoistym 
podsumowaniem działalności Gminy Olesno za ubiegły rok i zawiera kompleksową 
informację o najważniejszych obszarach, które leżą w jej ges�i. Jednocześnie 
coroczne publikowanie Raportu daje możliwość ukazania w jednym dokumencie 
pełnego spektrum działań podejmowanych na rzecz rozwoju naszej wspólnoty.
Zapisy raportu odnoszą się do projektu Strategii rozwoju gminy – Olesno 2030, która 
aktualnie poddana została strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 
Zadania przez nas realizowane zgodne są także z innymi dokumentami programo-
wymi takimi jak :
 - Program ochrony środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 
   z perspektywą do 2027 roku
- Lokalny program rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023
- Gminny  Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Olesno na lata 2017-2021
- Plan wspomagania szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych 
  w Gminie Olesno
 Konieczność opracowania i przedstawienia raportu wynika z art. 28aa ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506). 
Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z dnia 11 stycznia 2018 r 
raport o stanie gminy musi zostać przygotowany i przedstawiony przez burmistrza
w terminie do 31 maja roku następującego po roku, którego dotyczy. Samo roz-
patrzenie raportu zostało przez ustawodawcę jednoznacznie powiązane z instytucją 
absolutorium. Jak bowiem stanowi w tym zakresie art. 28aa ust. 4 ustawy o 
samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na 
której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, 
następnie przeprowadza się debatę, w której głos mają prawo zabierać nie tylko 
radni, ale także mieszkańcy gminy. Debatę nad raportem kończy głosowanie nad 
udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

I. Wstęp
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 Olesno jest gminą miejsko-wiejską, położoną w północno-wschodniej części 
województwa opolskiego. Zajmuje powierzchnię 240,9 km2, z czego 15,1 km2 
przypada na miasto Olesno. Gmina jest czwartą co do wielkości z 71 gmin 
województwa opolskiego, zaś miasto Olesno jest siedzibą powiatu oleskiego 
liczącego ponad 60 tys. mieszkańców. Gmina leży na pograniczu Równiny Opolskiej
i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Sieć wodną tworzą rzeki: Stobrawa i Liswarta. 
Znajdują się tu także dwa zbiorniki wodne: Kucoby i Stare Olesno. Elementem 
wyróżniającym obszar gminy Olesno wśród gmin opolskich jest wysoki udział lasów 
(42%), przewyższający znacznie wskaźniki lesistości województwa (26.2%) i kraju. 
Lasy te należą do kompleksu podlegających ochronie Lasów Stobrawsko-Turawskich.
  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-
Dobrodzień-Gliwice. Powiązania te wspomaga linia kolejowa Lubliniec-Olesno-
Kluczbork-Poznań. W 2020 roku rozpoczęto budowę blisko 25-kilometrowego 
odcinka drogi ekspresowej S11 zwanej obwodnicą Olesna. Zakończenie budowy 
planowane jest na IV kwartał 2022 r. Docelowo będzie ona stanowić  fragment drogi 
ekspresowej S11, która ma charakter ogólnopolski i połączy porty woj. zachodniopo-
morskiego z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Oprócz wyprowadzenia cięż-
kiego transportu z miasta, ogromne znaczenia ma fakt, że węzeł obwodnicy 
zlokalizowany jest przy terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w na-
szym mieście. Wpłynie to zapewne na rozwój  gospodarczy naszej gminy. 
 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.

 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. gminy wynosiła łącznie 17.492 
osoby, z tego na pobyt stały zameldowanych jest 16.856 osób, a na pobyt czasowo 
636 osoby.
W Oleśnie mieszka łącznie 9.130 osób, z tego na pobyt stały zameldowanych jest 
8.795 osoby, a na pobyt czasowy 335 osoby.
W 18 sołectwach które leżą w granicach administracyjnych gminy sytuacja demo-
graficzna wygląda następująco :

I. Ogólna charakterystyka gminy

Położenie i powierzchnia

Dane demograficzne
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W łącznej liczbie 16 856 osób zameldowanych na stałe było 8 854 kobiet i 8 002 
mężczyzn.
Na koniec 2021 roku na terenie gminy zameldowanych było 129 cudzoziemców, 
najwięcej  bo 77 osób to obywatele Ukrainy.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych sytuacja demograficzna 
wygląda następująco:
- liczba mieszkanek (kobiet) w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła
  1.167 osób, a liczba mieszkańców (mężczyzn) w tym przedziale wiekowym
  1.233 osoby;
- liczba mieszkanek (kobiet) w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła
  5.125 osób, a liczba mieszkańców (mężczyzn) w wieku produkcyjnym (15-64 lata)
  wynosiła 5.527 osób;
- liczba mieszkanek (kobiet) w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2.562 osób,
  a liczba mieszkańców (mężczyzn) w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1.243 osób.
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 Ruch meldunkowy w 2020 roku przedstawiał się następująco : zarejestrowano 
240 osób na pobyt stały, 223 na pobyt czasowy, 65 wymeldowań, z tego 26 w formie 
decyzji administracyjnej. Dokonano też 195 zameldowań cudzoziemców (np. w 2019 
roku było 252 zameldowań, a w 2018 roku 108 zameldowań).
• liczba urodzeń na koniec 2021 roku wynosiła: 154 osób,
           z tego 76 dziewczynek i 78 chłopców.
• liczba zgonów na koniec 2020 roku wynosiła 283 osób,
           z tego 146 kobiet i 137 mężczyzn.
 Liczba urodzeń w naszej gminie od kilku lat kształtuje się na zbliżonym 
poziomie. Niestety podobnie jak w roku 2020 liczba zgonów była znacznie wyższa niż 
liczba urodzeń, na co wpływ w dużym stopniu miała pandemia COVID – 19.
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 Szczegółowe informacje na temat finansów gminy znajdują się w spra-
wozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olesno za rok 2021. Są one przedstawiane, 
oceniane i analizowane w związku z głosowaniem w przedmiocie udzielenia 
organowi wykonawczemu absolutorium. Natomiast informacje zawarte w raporcie, 
mają charakter ogólny i przedstawione są w formie przystępniejszej niż czyni się
w dokumentach czysto finansowych, a jednocześnie są bardzo istotne z perspektywy 
mieszkańców gminy. 
Podstawą gospodarki finansowej Gminy Olesno w 2021 roku był budżet ustalony 
Uchwałą Nr  XXXIII/256/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29.12.2020r. r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2021, po zmianach dokonanych w trakcie 
roku uchwałami Rady Miejskiej w Oleśnie oraz zarządzeniami Burmistrza Olesna,
w ramach posiadanych uprawnień.

 Plan dochodów budżetu gminy na rok 2021 został ustalony na poziomie 91 421 
011,63 zł. Dochody wykonane na koniec roku stanowiły kwotę 95 551 764,85 zł. 
W zakresie dochodów ogółem wyróżnić należy dochody bieżące wynoszące 83 257 
717,62 zł oraz dochody majątkowe 12 294 047,23 zł. Poniżej przedstawiamy 
procentowe wykonanie dochodów ogółem w podziale na źródła ich pozyskania. 

- dotacje - 21 303 898,00 zł
- subwencja oświatowa - 13 746 825 zł
- subwencja wyrównawcza - 7 178 310 zł 
- dochody podatkowe - 10 915 478,29 zł
- PIT + CIT - 16 513 769,29 zł
- środki zewnętrzne w tym UE - 11 307 921,08 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 594 316, 79 zł
- pozostałe dochody - 8 794 763,45 zł

III. Finanse

Dochody budżetowe
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Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych realizowane w 2021 r.
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 Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2021 został ustalony na poziomie 94 872 
437,47 zł. Wydatki wykonane na koniec roku wyniosły 87 001 601,44 zł. W zakresie 
wydatków należy wyróżnić wydatki bieżące wynoszące 76 884 024,77 zł i wydatki 
majątkowe 10 117 192,69 zł.

- oświata i wychowanie - 27 389 196,76 zł
- kultura fizyczna, sport - 1 563 381,90 zł
- gospodarka komunalna, mieszkaniowa, rolnictwo,
  łowiectwo i ochrona środowiska 14 676 612,01 zł
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę - 1 024 296,00 zł
- rodzina - 21 336 333,40 zł
- transport i łączność - 3 746 804,00 zł

Wydatki budżetowe
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- administracja - 9 835 515,16 zł 
- pomoc społeczna - 3 094 582,98 zł 
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 688 100,00 zł 
- pozostałe - 2 646 779,23 zł
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 Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są 
zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie 
warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa 
podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego 
też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób 
prawidłowy i efektywny. 18 Sołectw naszej Gminy korzysta z tego prawa i każdego 
roku realizuje przedsięwzięcia, których oczekują sami mieszkańcy.

Fundusz Sołecki

 Kolejnym przykładem budżetu partycypacyjnego jest budżet obywatelski. Nie 
było naboru do Budżetu Obywatelskiego Olesna na rok 2021, natomiast 
zrealizowano dwa zadania, które pierwotnie zaplanowane zostały w 2020 r. 
Realizacja tych zadań przesunięta została ze względów pandemicznych. Były to :

 1. Realizacja przedstawienia teatralnego. Przedstawienie przygotowane 
zostało przez Teatr Maska działający przy Zespole Szkół nr 2 w Oleśnie,
a wystawione w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie. - 38 000 zł

 2. W zdrowym ciele zdrowy duch - wsparcie rozwoju ruchowego i 
emocjonalno-społecznego dzieci. Zajęcia ruchowe z rehabilitantem oraz zajęcia
z psychologiem dla dzieci i ich rodziców. Zajęciami objętych zostało 100 dzieci
do 18 roku życia - 50 000 zł

Budżet obywatelski Olesna

RAPORT O STANIE GMINY OLESNO 2021



IV. Działalność spółek gminnych

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oleśnie
46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

 Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Oleśnie powstało w oparciu 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 28.12.2016 r. z przekształcenia samo-
rządowego zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie. 
Historia wodociągów sięga lat 20 XX wieku. Z tego okresu pochodzi istniejący zbiornik 
wieżowy zlokalizowany w centrum miasta - ul. Krzywa 11.
 Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2021 r. wynosił 11 256 500,00 zł, w Spółce 
utworzonych było łącznie 22 513 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy z nich. 
Na dzień 31.12.2021 r. udziałowcem Spółki w całości była Gmina Olesno. 

Przedmiot działalności Spółki

 Działalność Spółki związana jest głównie z zaspokajaniem w sposób bieżący
i nieprzerwany zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług tj. m.in. 
produkcji wody, zaopatrzania w wodę, utrzymania wodociągów i kanalizacji, 
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz utrzymania urządzeń 
sanitarnych.
Usługi w tym zakresie są realizowane przez spółkę z zachowaniem następujących 
priorytetów:
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· 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,
· poprawa efektywności energetycznej posiadanych urządzeń
           wodociągowych i kanalizacyjnych.

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.
 W zakresie odprowadzania ścieków: miasto Olesno oraz Świercze ul. 
Studnitza, ul Pszeniczna, ul. Weselna i część ulicy Częstochowskiej.

RAPORT O STANIE GMINY OLESNO 2021



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 oraz system 
rurociągów wodociągowych magistralnych, rozdzielczych i przyłączy wodocią-
gowych.
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.
 Wody pozyskiwane ze 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 Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowa z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294)
 W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. produkcja wody w OPWiK Sp.
z o.o. w Oleśnie ujmowana z trzech ujęć wyniosła ogółem 863 684 m3 a średnia 
dobowa 2 366 m3/d. 

Woda dostarczana była siecią wodociągową i przyłączami, których długości na dzień 
31.12.2021 r. wyniosły odpowiednio:
· Sieć wodociągowa - 218,892 km
· Przyłącza wodociągowe - 105,812 km

 W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w OPWiK Sp. z o.o. ogólna 
sprzedaż wody wyniosła 633 979,79 m3 w tym 517 101,69 m3 dla gospodarstw 
domowych, 30 411,71 m3 dla zakładów przemysłowych oraz 86 466,39 m3 dla celów 
innych.
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W 2021 roku sprzedaż wody była mniejsza o około 1,96 % niż w roku 2020.

Działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

 Obszar miejski gminy Olesno skanalizowany jest w prawie 100%, a z usług 
kanalizacyjnych korzysta około 99% mieszkańców Olesna. Niestety poza ścisłym 
obszarem miejskim o dużym zurbanizowaniu występują znaczące braki w zakresie 
możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnych poza tym obszarem. Świadczy
o tym poziom skanalizowania Gminy wynoszący 52,5 % a dla aglomeracji Oleskiej 
wynoszący 95,1 %. Terenami nieskanalizowanymi są: teren wiejski gminy Olesno
z wyjątkiem miejscowości Świercze ul. Studnitza Pszenicznej, Weselnej oraz części ul. 
Częstochowskiej.

Długość kanalizacji i przyłączy kanalizacji sanitarnej na koniec 2021 r. wyniosła 
odpowiednio:
· Sieć kanalizacji sanitarnej - 44,761 km
· Przyłącza kanalizacji sanitarnej - 18,040 km

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

Oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w 1994 roku, a w 2000 roku została 
zmodernizowana pod kątem usuwania związków biogennych. Aktualnie jest rozbu-
dowywana i modernizowana w celu spełnienia obowiązujących norm i przepisów. 

 W okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 r. ilość ścieków dopływających do 
oczyszczalni wyniosła 585 773 m3, w tym bez wód opadowych oraz infiltracyjnych 
404 918,22 m3. Natomiast ilość ścieków odebranych od poszczególnych odbiorców 
wyniosła 333 876,48 m3, w tym 256 509,16 m3 odebranych od gospodarstw 
domowych, 21 067,21 m3 ścieków odebranych z zakładów przemysłowych oraz 
56300,11 m3 od pozostałych odbiorców
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 Ponadto do oczyszczalni ścieków przyjęto 25 036,25 m3 nieczystości ciekłych  
pochodzących z zrzutu szamb.

W 2021 roku sprzedaż ścieków była o około 0,23 % mniejsza niż w roku 2020. 
Natomiast odbiór nieczystości ciekłych był w 2021 roku o około 12,7 % większy niż
w roku 2020.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie

 W celu spełnienia obowiązujących standardów jakości świadczonych usług, 
Spółka wraz z rokiem 2018 r. rozpoczęła realizacje największej inwestycji w zakresie 
gospodarki wod-kan. w Gminie Olesno pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodocią-
gowej na terenie aglomeracji Olesno” Projekt o wartości ok. 29 mln zł ne�o obejmuje 
17 zadań w tym zdania dotyczące budowy nowych sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno. Jest on realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach środków Funduszu 
Spójności. Łączna wartość Projektu wynosi 28 984 024,61 zł ne�o (w tym rozbudowa  
modernizacja oczyszczalni ścieków ponad 20 663 084,00 zł) a bezzwrotne dofinan-
sowanie z funduszu Unii Europejskiej wynosi 18 996 523,62 zł.
 Środki te Spółka jako beneficjent otrzymuje w ramach umowy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i łączenie do dnia 
31.12.2021r. otrzymała 16 192 958,04 zł. w postaci zaliczki dofinansowania oraz 121 
508,63 zł. w postaci refundacji poniesionych kosztów.
 W roku 2021 wykonano szereg prac budowlano-montażowych polegających 
na wzniesieniu nowych obiektów budowlanych koniecznych do zastosowania nowej 
technologii oczyszczania ścieków polegającej na zastosowaniu niskoobciążonego 
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osadu czynnego. Wykonano również szereg prac adaptacyjnych istniejących 
obiektów między innymi osadników wtórnych.
 Z początkiem marca 2022 - przystąpiono do pierwszej fazy rozruchu tech-
nologicznego, polegającego na pracy nowej technologii oczyszczalni ścieków na 
jednym z ciągów technologicznych przy udziale Komisji Rozruchowej w tym techno-
loga z ramienia wykonawcy, jednocześnie przystąpiono do prac adaptacyjnych 
istniejących osadników Imhoffa, które po modernizacji zmienią swoją funkcję i będą 
pełniły zadanie zbiorników tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego. 
 W 2021 roku podpisano umowę i zakończono realizację zadania pn. „Budowa 
odcinków rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Oleśnie”, której wykonawcą 
była firma Hydro Marko Sp. z o.o Sp. K. W ramach zadania wykonano dwa odcinki 
rurociągu z rur PEHD Fi 400 o łącznej długości 697m wraz z konieczną armaturą
i węzłami łączącymi istniejący rurociąg  tłoczny z nowobudowanym. Z uwagi na stan
i rok powstania istniejącego kolektora, budowa odrębnej nitki rurociągu w newral-
gicznych i trudno dostępnych miejscach była konieczna z uwagi na duże ryzyko 
potencjalnej awarii, powodującej czasowe zatrzymanie dopływu ścieków do oczysz-
czalni ścieków. 

Sytuacja Ekonomiczno-Finansowa Spółki

PRZYCHODY

W okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. z tytułu sprzedaży usług uzyskano 
następujące przychody:

Pozostałe przychody na kwotę 102 752,73 zł to: przychody z odsetek, przychody
z różnych źródeł, dotacja z NFOŚiGW oraz dotacja przedmiotowa.
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KOSZTY

W okresie sprawozdawczym Spółka poniosła następujące koszty:

Rozliczenie kosztów i przychodów podatkowo ogółem:
Przychody        - 4 386 790,29 zł
Koszty        - 4 338 913,19 zł
Dochód do opodatkowania     -                47 877,10 zł
Naliczony podatek CIT      -                  4 309,00 zł

Rozliczenie kosztów i przychodów bilansowo ogółem:
Przychody        - 4 458 846,46 zł
Koszty        - 4 393 896,44 zł
Dochód do opodatkowania     -                64 950,02 zł
Naliczony podatek CIT      -                  4 309,00 zł

Spółka w okresie sprawozdawczym osiągnęła zysk w wysokości 60 641,02 zł.
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 W 2021 roku MCSiR zarządzała krytą pływalnią, kompleksem boisk ORLIK oraz 
Stadionem Miejskim w Oleśnie. Zgodnie z Umową za zarządzanie Stadionem 
Miejskim Spółka otrzymała wynagrodzenie roczne w kwocie 129.990,00 zł bru�o 
płatne w kwartalnych ratach. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w spółce zatrudnione były 
24 osoby w tym dwie na 1/2/etatu.
 Rok 2021 r. Był kolejnym rokiem panowania pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2. W tym okresie pływalnia „Oleska Laguna” była zamknięta od 
17.10.2020r do 12.02.2021 r., i od 20.03.2021 r. do 27.05.2021 r. Okres zamknięcia 
placówki  wykorzystany zastał na przeprowadzenie przeglądów maszyn i urządzeń 
jak również na przeprowadzenie drobnych prac konserwacyjnych i porządkowych. Po 
zakończeniu tych robót pracownicy pozostali w gotowości do pracy otrzymując 
stosowne świadczenia postojowe. Z uwagi na brak w tym okresie przychodów Zarząd 
wystąpił o dofinansowanie w ramach programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0”. 
Dzięki tej inicjatywie Spółka uzyskała subwencję w kwocie 359.749,00 zł. Środki te do 
31 grudnia 2021 roku nie zostały rozliczone. Oprócz tego na nasz wniosek, 
Wojewódzki Urząd Pracy przyznał na rzecz ochrony miejsc pracy z powodu trwania 
pandemii subwencję w kwocie 89.602,32 zł. Dodatkowo Spółka została zwolniona z 
opłat składek ZUS w wysokości 61.245,84 zł. W 2021 roku Spółka uzyskała przychody 
z działalności usługowej w kwocie 1.391.023,29 zł. Dla porównania w 2020 r. 
718.577,38 zł, a w 2019 roku 1.636.402,24 zł. Czasowe zamknięcie pływalni 
spowodowane pandemią miało znaczący wpływ na spadek przychodów Spółki.
 Rok obrachunkowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Spółka zamknęła stratą. 
Przychody Spółki ogółem wyniosły 1.391.023,29 zł, koszty ogółem utrzymania 
obiektu 2.608.794,27 zł.

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W OLEŚNIE SPÓŁKA Z O.O.
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V. Inwestycje gminne

Inwestycje drogowe

 Infrastruktura drogowa w gminie obejmuje aktualnie 290 km (drogi krajowe -
21 km, wojewódzkie - 40 km, powiatowe - 74 km, gminne - 155 km).
Najważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane w 2021 r. to: 

· Przebudowa ul. Cyprysowej i ul. Lipowej w Oleśnie 
Koszt: 597.788,36 zł
dofinansowanie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 418 451,85 zł

· Budowa ul. Brzozowej w Oleśnie
Koszt: 465.056,92 zł
dofinansowanie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 325 539,84 zł

· Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości 
Bodzanowice
Koszt: 257.949,83 zł

· Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Wachów
Koszt: 63.336,28 zł

· Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej w miejscowości Leśna
Koszt: 83.318,69 zł
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· Utwardzenie placu przed budynkiem DFK w Świerczu przy ulicy Zapłocie
Koszt: 10.430,56 zł

· Przebudowa ul. Kuźnickiej w miejscowości Borki Wielkie
Koszt: 36.204,48 zł

· Przebudowa ulicy w miejscowości Kucoby
Koszt: 15.710,18 zł

· Remont ul. Malinowej w Oleśnie
Stan zaawansowania: zakończono

· Przebudowa ul. Wilczej w Wojciechowie
Koszt: 258 831,82 zł

· Remont ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Kani w Oleśnie
Koszt: 21 998,55 zł

· Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kolonia Łomnicka - 
Łomnica
Koszt: 136 284,00 zł

· Oznakowanie trasy rowerowej nr 17, w ramach śląskiej sieci tras 
rowerowych
Koszt: 20.340,51 zł.

 Na terenie miasta i gminy Olesno miały miejsce w 2021 r. ważne inwestycje 
drogowe realizowane wspólnie z Powiatem Oleskim:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 O Borki Wielkie - Kucoby,
  w kwocie: 34 675 tyś zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1944 O Kolonia Łomnicka-Łomnica,
  w kwocie 64 325 tyś zł.

 W celu realizacji remontów i modernizacji dróg wojewódzkich na terenie 
naszej gminy przekazano dotacje dla Zarządu Województwa Opolskiego, w celu 
realizacji:
- projektu budowlano wykonawczego dla rozbudowy ciągu komunikacyjnego
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  łączącego drogi wojewódzkie nr 494 i 487 w m. Olesno,
  w kwocie: 97 tyś zł.
- projektu budowlano wykonawczego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej
  w m. Łowoszów,
  w kwocie: 150 tyś zł.

 W roku 2021 nastąpiła znaczna poprawa oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy. Ze środków budżetu gminnego przeznaczono na ten cel aż 320 576,16 zł.
W ramach tych środków finansowych dokonano inwestycji oświetleniowych w na-
stępujących miejscach:

· Stare Olesno ul. Starowiejska (7 lamp typu LED)
Koszt: 53.815,00 zł
· Olesno ul. Cyprysowa (6 lamp typu LED)
Koszt: 45.875,00 zł
· Wojciechów ul. Borki II etap (7 lamp typu LED)
Koszt: 18.800,00 zł
· Łowoszów ul. Słoneczna (2 lampy typu LED)
Koszt: 16.795,00 zł
· Świercze ul. Weselna (1 lampa typu LED)
Koszt: 8.474,90 zł
· Leśna Nowy Wachów
Koszt: 25.516,59 zł
· Leśna Kużnica 
Koszt: 30.400,00 zł
· Boroszów droga w kierunku Biskupic 
Koszt: 85.798,00 zł
· Sowczyce ul. Długa 
Koszt: 35.101,67 z

 Projekt polegał na modernizacji parku, zwiększeni powierzchni biologicznie 
czynnych w połączeniu z utworzeniem korytarzy ekologicznych z projektowanymi
w granicach miasta nowymi nasadzeniami drzew - łącznie 160 drzew. I Inwestycja 

Inwestycje oświetleniowe

Rewitalizacja Małego Parku w Oleśnie
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została zrealizowana w ramach Program priorytetowy NFOŚiGW nr 5.4 „Międzydzie-
dzinowe adaptacje do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środo-
wiska”.
 Całkowity koszt inwestycji wyniósł - 1 388 769,00 zł, dofinansowanie - 694 
385,00 zł.

 Inwestycja zrealizowana w ramach "Programu wyrównywania różnic między 
regionami III" w 2020 roku - obszar B. Celem projektu jest ułatwienie dostępu 
petentom do usług oferowanych przez Urząd Miejski w Oleśnie oraz Starostwo 
Powiatowe w Oleśnie.
 Całkowity koszt zadania wyniósł 329 255,63 zł, dofinansowanie - 98 776,68 zł.

 Największą inwestycją realizowaną w 2021 r. na terenie gminy Olesno jest 
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie (wartość inwestycji 28 
984 024,61 zł).
 Jest ona realizowana przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacyjne, 
dlatego dokładne informacje na temat znajdują się w rozdziale V raportu – Dzia-
łalność spółek gminnych.

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji
publicznej - siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie. 
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VI. Tereny inwestycyjne i planowanie przestrzeni

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 Obecna na terenie Gminy Olesno Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa 
opolskiego.
 Oleskie Tereny Inwestycyjne funkcjonujące w obrębie Podstrefy Gliwickiej 
KSSE cechuje wysoka atrakcyjność inwestycyjna dla projektów przemysłowych, i 
usługowych. Atutem oleskiego regionu są m.in.:
1. dostępność kilkudziesięciu hektarów terenów inwestycyjnych
           przygotowanych pod względem formalnym pod zabudowę przemysłową;
2. nowoczesna i bardzo wydajna infrastruktura techniczna;
3. dobrze rozwinięta sieć połączeń drogowych, która ulegnie zdecydowanej
           poprawie po zakończeniu budowy obwodnicy Olesna, przebiegającej
           zaledwie kilkaset metrów od centrum terenów inwestycyjnych;
4. niewielkie odległości od autostrad A-4 i A1 (czas dojazdu max.1 godz.);
5. dobrze rozwinięta sieć połączeń kolejowych - rampa kolejowa oddalona jest
           niespełna jeden kilometr od granic oleskich terenów inwestycyjnych;
 W latach 2012 do 2020 Gmina Olesno sprzedała przy ulicy Leśnej w Oleśnie
w drodze przetargów nieograniczonych zdecydowaną większość działek przemy-
słowych stanowiące jej własność o łącznej powierzchni ponad 14 ha. Działki te są 
sukcesywnie zabudowywane a na trzech z nich uruchomiona już została działalność 
produkcyjno-usługowa. 
 Do nabycia w tym rejonie pozostał teren 21 ha stanowiący własność Skarbu 
Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz około 70 ha stanowiących 
własność osób fizycznych. Zmiana przepisów o Specjalnych Strefach Ekonomicznych 
w lipcu 2019 roku spowodowała, że praktycznie każdy nowy Inwestor może 
skorzystać z ulg inwestycyjnych niezależnie od tego czy nieruchomość, której 
zakupem jest zainteresowany objęta jest granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
czy nie.
 Jest to też kolejne wyzwanie dla władz miejskich i całego regionu aby wciąż 
doinwestowywać tak ważną dla rozwoju przedsiębiorczości budowę lub moder-
nizację sieci uzbrojenia terenu - czego najlepszym, przykładem ostatnich lat jest 
rozpoczęta modernizacja oczyszczalni ścieków za niebagatelną kwotę 30 mln. 
złotych.
 W parze z ulgami w podatkach CIT nowi inwestorzy zamierzający lokować 
swoje przedsięwzięcia w granicach KSSE mogą również liczyć na zwolnienia w po-
datkach od nieruchomości w ramach pomocy „de minimis” a także na najniższe
w regionie stawki opłat lokalnych, opłat komunalnych i od środków transportu.   
 Spotkają się również z pełną życzliwością i wsparciem władz lokalnych 
zarówno na etapie projektowania inwestycji jak i opieki poinwestycyjnej.
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Mapa terenów inwestycyjnych przy ulicy leśnej 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przebieg obwodnicy Olesna
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Planowanie przestrzenne 

 W 2021 roku wydano 19 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego. 

Inwestycje te dotyczyły głównie infrastruktury technicznej: budowy i rozbudowy 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej elektroenergetycznej, dróg, parkingów, 
oświetlenia drogowego, rozbudowy obiektów użyteczności publicznej itp.

 W 2021 roku wydano 195 decyzji o warunkach zabudowy, w tym głównie 
dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 W 2021 roku wydano 390 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym 
planie zagospodarowaniu przestrzennego oraz 79 wypisów i wyrysów z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
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W 2021 roku wydano 48 postanowień podziałowych.

Obecnie w trakcie są procedury:
- sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
           zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno;
- sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
           w miejscowości Świercze w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej;
- sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
            w Świerczu w rejonie ulicy Leśnej.

W 2021 roku uchwalono:
- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
           przestrzennego Gminy Olesno,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie
           w rejonie ulicy Rolniczej,
- miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
           eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno,
           Wojciechów, Świercze, Łomnica.
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów
           w gminie Olesno w obrębach: Świercze, Łomnica i Borki Małe.

Gmina posiada 20 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, co stanowi około 5% powierzchni gminy.
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VII. Ochrona środowiska

 Podobnie jak w latach poprzednich w roku 2021 Gmina Olesno realizowała 
wiele projektów mających na celu ograniczenie źródeł niskiej emisji:

Ochrona ekosystemów wodnych

 Projekt realizowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 Liderem tego projektu jest Gmina Olesno, natomiast 
partnerami: Nadleśnictwo Olesno i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) 
w Opolu. 
 Projekt obejmuje remont grobli w RP,,Kamieniec”, renaturalizację zbiornika 
wodnego w Kucobach i odtworzenie zbiornika wodnego w Bodzanowicach. Ponadto 
skanalizowanie ruchu turystycznego i rekreacyjnego w celu ochrony zespołu 
przyrodniczo krajobrazowego ,,Pradolina i Źródliska rzeki Stobrawa". Zaplanowane 
zostały także zadania z zakresu edukacji ekologicznej, w tym wydanie ,,Przewodnika 
po opolskich rezerwatach” i organizację obchodów Dnia Ochrony Środowiska.
Całkowite koszty projektu: 1 499 077,00 zł
Wnioskowana kwota wsparcia: 1 274 215,44 zł

„Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno”

 Projekt ten kontynuowany jest od 2019 r i jest współfinansowany przez Gminę 
Olesno i Regionalny Program Operacyjne Województwa Opolskiego. Obejmuje on 
likwidację i wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Olesno na bardziej 
ekologiczne rodzaje ogrzewania, zgodnie z preferencjami mieszkańców oraz hierar-
chią 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 od-
działywanie substancji emitowanych przez wysokoemisyjne kotły i piece. Działania 
inwestycyjne w nieruchomościach mieszkańców naszej gminy (beneficjentów koń-
cowych) obejmują likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych głównie 
paliwem stałym. Projektem objęto już ponad 150 lokalizacji. Rodzaj prac objętych 
dofinansowaniem obejmuje: demontaż dotychczasowych źródeł ciepła, projekt i bu-
dowę wewnętrznych odcinków przyłączy gazowych, montaż kotłów gazowych, pomp 
ciepła, paneli fotowoltaicznych, dostosowanie istniejących instalacji centralnego 
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ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz układu  odprowadzania spalin.
Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w kwocie 67 % inwestycji.
Całkowite koszty projektu wynoszą: 4 290 983,30 zł
Wnioskowana kwota wsparcia 1 300 834,32 zł

Wymiana źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej 
przy ulicy Pieloka 21 w Oleśnie

 Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został
w 2021 r. zaakceptowany. Projekt obejmuje likwidację wysokoemisyjnego źródła cie-
pła w budynku użyteczności publicznej w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21 i podłączenie 
budynku do sieci gazowej wraz z częściową wymianą instalacji CO oraz dociepleniem 
stropodachu pod nieogrzewanym poddaszem. 
Całkowity koszt projektu : 928 946,50 zł
Wnioskowana kwota wsparcia: 578 916,32 zł

,,Punkt Czyste powietrze”

 Na mocy porozumienia Gminy Olesno z WFOŚiGW w Opolu, w Urzędzie 
Miejskim w Oleśnie działał przez cały 2021 r. stały punkt konsultacyjny, w którym 
urzędnicy pomagają przygotować wniosek o dofinansowanie pod kątem spełnienia 
wymagań określonych w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze. Punkt ten 
funkcjonuje już lipca 2019 r. Program Czyste Powietrze oferuje dofinansowanie 
wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł 
gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, 
kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa- tzw. kołty ecodesign), jak i przeprowadzenie 
niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Adresatami Programu są 
właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub 
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. Z pomocy przy wypisaniu wniosku skorzystało w 2021 r. ponad 500 
osób, udzielono kilkaset konsultacji telefonicznych.
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,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035”

 Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035 
dofinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego GEPARD II - transport 
niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Wartość 44 895,00 zł 
(100 % dofinansowania). Przyjęta Strategia służy realizacji celów wynikających 
m.in.: z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju na obszarze Gminy Olesno. Celem głównym przedsięwzięcia jest 
stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju elektromobilności w Gminie 
Olesno. Strategia ta przyczyni się do likwidacji barier ograniczających rozwój 
elektromobilności w Gminie, poprzez zapewnienie stałych punków ładowania, 
poprawę stanu dróg i parkingów publicznych, budowę szybkich łączy bezprzewo-
dowych, wprowadzenie katalogu zachęt dla właścicieli pojazdów elektrycznych; 
budowy i rozwoju publicznego transportu zbiorowego; poprawy standardu usług 
przewozu pasażerów, w szczególności dzieci - w tym dzieci niepełnosprawnych; 
popularyzacja elektromobilności wśród mieszkańców; poprawy wizerunku Gminy 
jako otwartej na nowoczesne technologie, dążącej do poprawy standardu życia 
mieszkańców; poprawy stanu jakości powietrza w Gminie, obniżenie poziomu hałasu 
w Gminie. W ramach realizacji tej strategii Gmina Olesno złożyła w 2021 r. wnioski
o dofinansowanie kolejnych ścieżek rowerowych do Funduszu Inwestycji Strate-
gicznych.

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 2021 r. zgłoszonych było do systemu 13.281 osób.
 W 2021 r. opłata za odpady segregowane wynosiła 28 zł od osoby, a jeżeli 
mieszkańcy sami zagospodarowali bioodpady wytworzone na swoich posesjach 
opłatność wynosiła 24 zł od osoby. Jeżeli mieszkańcy nie będą segregować, wówczas 
zostanie nałożona na nich opłata podwyższona w wysokości 58 zł od osoby.
 Stawki opłat na przestrzeli lat 2013-2021 zmieniały się (ulegały wzrostowi). 
Możemy zaobserwować to na poniższym wykresie. W 2021 roku stawki pozostały na 
takim samym poziomie. 
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 Od czerwcu 2017 r. obowiązuje  zniżka za odbiór odpadów w wysokości 20 % 
dla każdej wielodzietnej rodziny, na zasadach Karty Dużej Rodziny. W 2021 r.
z budżetu Gminy w ramach wprowadzonej zniżki została dokonana dopłata, w wy-
sokości 80 531,20 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 2021 r. wysokość faktur wystawiona 
obciążająca gminę Olesno opiewała na sumę 4 412 729,05 zł, natomiast wpłaty no 
konto gminy Olesno pochodzące od odbiorców indywidualnych wyniosły 3 996 
494,36 zł.
 Wszystkie odpady odbierane od mieszkańców są ważone, a ich ilości poda-
wane w sprawozdaniach rocznych. 
 W roku 2021 ilość odebranych odpadów zmieszanych (2 848,36 t) była niemal 
taka sama jak w roku 2020, natomiast segregowanych 2 817,3 ton (w roku 2020 
odpady zmieszane - 2.848,00 ton, odpady segregowane - 1 923,57 ton).
 W ramach świadczonych usług trzy razy w roku była prowadzona akcja odbioru 
gabarytów sprzed posesji mieszkańców. W 2020 r. zostało odebranych 352,28 t, a w 
2021 r. 354,54 t czyli o ok. 0,6% więcej niż w roku poprzednim. 
 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 
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miesięcznej opłaty wnoszącej przez mieszkańca. W 2020 r. w PSZOK-u przyjęto 
780,035 ton odpadów, a w 2021 - 801,54 t. Mieszkańcy najczęściej pozbywali się 
odpadów wielkogabarytowych (pomimo akcji odbioru tych odpadów sprzed 
posesji), odpadów budowlano-remontowych a także odpadów zielonych. 
 Jak wynika z poniższego wykresu podobnie kształtowała się ilość odpadów 
segregowanych wytworzonych przez mieszkańców Gminy Olesno w 2021 roku
w porównaniu do odpadów zmieszanych. W dalszym ciągu zbyt mała ilość odpadów 
zostaje poddana recyklingowi, a zbyt wiele odpadów zbieranych jest jako odpad 
zmieszany. Jeśli ta tendencja utrzyma się w kolejnych latach Gmina Olesno może 
mieć problem z osiągnięciem wymaganych poziomów recyklingu. 

 W 2021 roku Gmina Olesno przystąpiła do projektu „Czyste Olesno”. Celem 
projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie 
gospodarki odpadami. Zadanie polega na zakupie specjalistycznych koszy służących 
segregacji odpadów, w tym szczególnie niebezpiecznych elektroodpadów w miej-
scach publicznych wraz z kampanią na temat sposobów unikania odpadów, 
segregowania oraz wyjątkowej szkodliwości części z nich na terenie gminy Olesno 
oraz promocja procesu powtórnego użycia zbędnych przedmiotów.
 Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
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VIII. Pomoc społeczna

 Jednostką organizacyjną realizującą zadania pomocy społecznej w gminie jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie (OPS) Podstawową działalnością Ośrodka jest 
rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które 
własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie 
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna 
wspiera w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. Potrzeby osób korzystających z po-
mocy społecznej mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się 
w możliwościach pomocy społecznej. W swoich założeniach pomoc społeczna po-
winna bowiem, w miarę możliwości, doprowadzić osoby z niej korzystające do życio-
wego usamodzielnienia się i pełnej integracji ze społeczeństwem.
 Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje szereg zadań, w szczególności w za-
kresie:
1. pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
            społecznej z uwzględnieniem podziału na następujący typ zadań:
 a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,
 b) zadania własne gminy,
 c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
2. dodatków mieszkaniowych, które są realizowane jako zadanie własne gminy
            zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; 
3. dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
           energetyczne;
4. świadczeń rodzinnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu
           administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r.
           o świadczeniach rodzinnych; 
5. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane jako zadanie
           zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 7 września
           2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 
6. zasiłków dla opiekunów, które są wykonywane jako zadanie zlecone
           z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r.
           o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 
7. Karty Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
           Rodziny; 
8. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą
           z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
9. wsparcia rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
           rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
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10. stypendiów szkolnych zgodnie z ustawa z dnia 7 września 1991 r.
           o systemie oświaty;
11. Ustawy o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci;  
12. Ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
13. wydawania decyzji wg ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
           zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
 System pomocy społecznej w roku 2021 objął wsparciem 421 osób w 231 
rodzinach. (w roku 2020 liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej to 486 
osób w 255 rodzinach)
 Przyznanie świadczeń następuje w formie decyzji administracyjnej i poprze-
dzone jest wywiadem środowiskowym, przeprowadzonym w miejscu zamieszkania 
osoby lub rodziny lub docelowo w miejscu ich pobytu.
 Powody przyznawania świadczeń mogą współwystępować ze sobą, wobec 
tego nie sumują się.
 W roku 2021 wydano 721 decyzji administracyjnych, w tym 5 odmawiających 
przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni przeprowadzili 744 wywiady środo-
wiskowe, dla porównania w roku 2020 wydano 888 decyzji administracyjnych, w tym 
10 odmawiających przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni przeprowadzili 802 
wywiady środowiskowe.
 Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, po-
radnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie biletu 
kredytowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
 W 2021 roku głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo 
124 rodziny, niepełnosprawność 136 rodzin, bezrobocie 71 rodzin, długotrwała lub 
ciężka choroba 148 rodzin, potrzeba ochrony macierzyństwa 37 rodzin, a w tym z po-
wodu wielodzietności 20 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych i prowadzenia gospodarstwa domowego 15 rodzin, alkoholizm 12 rodzin, 
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 13 rodzin, 
bezdomność 10 osób, przemoc w rodzinie 1 rodzina.
 Dla podkreślenia efektywnych działań programów rządowych w Gminie 
Olesno wskazuje się dane w roku 2020 gdzie głównymi powodami przyznawania 
świadczeń były: ubóstwo 116 rodzin, niepełnosprawność 153 rodziny, bezrobocie 83 
rodziny, długotrwała lub ciężka choroba 149 rodzin, potrzeba ochrony macierzyń-
stwa 47 rodzin, a w tym z powodu wielodzietności 28 rodzin, bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 18 rodzin, 
alkoholizm 15 rodzin, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego 14 rodzin, bezdomność 9 osób, przemoc w rodzinie 3.
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Rodzaje  udzielonych świadczeń wraz z liczbą osób, którym przyznano świadczenia 
i wykonanymi wydatkami

Rodzaje udzielonych świadczeń wraz z liczbą osób, którym przyznano
świadczenia i wykonanymi wydatkami
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Świadczenia w ramach Ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie
Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2021 roku 
pobierały 33 rodziny. Wydano w tym zakresie 75 decyzji administracyjnych. Na 
ostatni dzień roku sprawozdawczego na terenie Gminy Olesno zamieszkiwało 17 
dłużników alimentacyjnych.
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Realizacja usług opiekuńczych
 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 2021 r. na umowy zlecenie 
18 osób świadczących usługi opiekuńcze u 40 mieszkańców gminy Olesno.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie przy współpracy z Bankiem Żywności
w Opolu z siedzibą w Luboszycach realizował program współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapew-
nienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa
w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od grudnia 2020 r. – 
października 2021 r.
 Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze, pomoc 
żywnościowa trafiła do 480 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z te-
renu Gminy Olesno. Wydaliśmy osobom potrzebującym 21, 99212 ton żywności, tj. 
1860 paczek żywnościowych.

 Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych oraz 
rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 
zidentyfikowanych potrzeb.

 Klub Senior +
 Głównym celem spotkań Seniorów jest doniosły problem aktywności w star-
szym wieku. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju było wiele obostrzeń, które 
miały wpływ na działalność Klubu. Mimo tych ograniczeń działalność Klubu była 
bardzo różnorodna, odbywały się zajęcia z nauki języka angielskiego jak i niemiec-
kiego, funkcjonowały dwie grupy zarówno podstawowa jak i zaawansowana. 
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Prowadzone były zajęcia cykliczne z psychologiem oraz  terapeutą uzależnień. Dla 
seniorów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i mają potrzebę sko-
rzystania z porad prawnika uruchomiono bezpłatne porady prawne. Bardzo 
sprawnie działa klub czytelniczy, spotkania odbywają się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej oraz z członkami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie. Członkowie 
Klubu biorą czynny udział w życiu kulturalnym naszego miasta, jak również 
uczestniczą w różnych, licznych uroczystościach.  Ponadto dbając o własne zdrowie 
dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu 
prowadzone przez animatora osób starszych. Seniorzy uczestniczyli również w bez-
płatnych zajęciach Nordic Walking prowadzonych przez wykwalifikowane in-
struktorki. 
 Klub Senior + otwarty jest na podejmowanie wszelkich działań zmierzających 
do poprawy życia i funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym.

Monitoring osób bezdomnych
 Monitoring osób bezdomnych z gminy Olesno przeprowadzony był przy 
współudziale pracowników socjalnych, straży miejskiej oraz policji w celu zła-
godzenia negatywnych skutków bezdomności. W wyniku przeprowadzonej inter-
wencji 9 osób bezdomnych usytuowanych w różnych miejscach m. in. pustostany, 
ogródki działkowe, klatki schodowe, w domach przeznaczonych do rozbiórki, w ga-
rażach i piwnicach, zostało poinformowanych o możliwości skorzystania z form 
wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie a także ze schroniska lub noclegowni 
w Miejskim Ośrodku dla Osób Bezdomnych i Uzależnionych w Opolu, z którym 
w/wym Ośrodek ma podpisane porozumienie.

 Potrzeby w zakresie pomocy społecznej
 Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza 
problemów społecznych prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi 
dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców korzys-
tających z pomocy oraz dane przekazywane przez inne podmioty, działające w sys-
temie pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie określa następu-
jące, najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej:
· z uwagi na wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym i tym samym 
starzenie się społeczności lokalnej, zabezpieczenie środków finansowych na 
utrzymanie osób starszych w domach pomocy społecznej i zabezpieczenie usług 
opiekuńczych, 
· zabezpieczenie środków finansowych na podnoszenie poziomu i 

RAPORT O STANIE GMINY OLESNO 2021



doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez stałe 
podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej,
· prowadzenie profilaktyki, prewencji w rodzinach zagrożonych wykluczeniem 
społecznym - asystentura rodziny,
· wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie
w zakresie opieki i wychowywania dzieci,
· prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności dotkniętymi 
bezradnością opiekuńczo–wychowawczą, zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci 
i młodzieży z rodzin ubogich (organizacja i finansowanie dożywiania w trakcie 
nauki w szkole),
· wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodku pomocy społecznej przez 
nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta (wypracowanie modelu realizacji 
usług o określonym standardzie),
· podejmowanie inicjatyw i nowatorskich rozwiązań na rzecz ochrony 
macierzyństwa i dziecka w rodzinie,
· inicjowanie grup samopomocowych oraz grup wsparcia których celem jest 
wzajemna pomoc w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zapewnienie 
wsparcia i integracji lokalnej rodziców dzieci niepełnosprawnych (wymiana 
doświadczeń i informacji),
· współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi
w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy domowej w ramach 
zawartych porozumień,
· inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do ograniczenia zjawisk 
patologicznych jako konsekwencja bezrobocia,
· wzmocnienie wsparcia finansowego rodzin wielodzietnych znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej,
· zapewnianie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, 
prawnego oraz dostępu do usług medycznych poprzez próbę utworzenia punktu 
konsultacyjnego,
· wzmożona współpraca z organizacjami pozarządowymi, Powiatowym 
Urzędem Pracy w Oleśnie, Policją, Sądami oraz z Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych jak również Powiatowym Centrum Pomocy społecznej 
w Oleśnie w celu nawiązania bezpośredniej współpracy i wypracowania w ramach 
działań Zespołu Interdyscyplinarnego korzyści płynących z programów korekcyjno - 
edukacyjnych dla sprawców przemocy.
· utrzymanie ścisłej współpracy ze środowiskiem edukacyjnym w ramach 
szerzenia dobrych praktyk oraz programów proedukacyjnych, 
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· pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizacje zadań wynikających 
z rozeznanych potrzeb społecznych, 
· analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej, 
· rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 
zidentyfikowanych potrzeb.
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IX. Realizacja polityki prorodzinnej

Realizacja programów rządowych

 Program Rodzina 500 plus
 Świadczenia z Programu z Rodzina 500+ wypłacane są zgodnie z ustawą z dnia 
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, 
bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzin.

Świadczenia wychowawcze za 2021 r. od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r

 Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie wykonując swoje 
obowiązki służbowe w ramach ustawy o pomocy społecznej w znacznym stopniu 
podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych w rodzinach korzystających 
ze stałych form pomocy ośrodka zwracali uwagę na rzetelne wydatkowanie 
przyznawanych środków z Programu 500 plus aby wyeliminować przypadki nadużyć 
lub marnotrawienia. W związku z powyższym pracownicy omawiali potrzeby, które 
mogłyby być realizowane przy pomocy środków z Programu. Do działań również był 
zaangażowany asystent rodziny, który współpracując z rodzinami w szczególnej 
sytuacji jako pracownik pierwszego kontaktu miał 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 
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pozaszkolne, na organizowanie przez szkoły wycieczki (w których dziecko wcześniej 
nie brało udziału) zakup podręczników czy przyborów szkolnych co w znacznym 
stopniu wpłynęło na zmniejszenie świadczeniobiorców stypendium socjalnego
o charakterze materialnym. Rodzice organizują również wspólne rodzinne wyjazdy 
z dziećmi co sprzyja zaciśnięciu więzi rodzinnych. Obecnie asystent rodziny i pra-
cownicy socjalni wspólnie z rodzinami, które wymagają wsparcia każdego miesiąca 
omawiają potrzeby i sposób ich realizacji, wspólnie realizują najważniejsze potrzeby. 
W okresie, gdy zbliżały się ferie zimowe pracownicy socjalni i asystent rodziny 
pracowali w rodzinach pod kątem zainwestowania w wypoczynek zimowy dla dzieci. 
Wiele dzieci z rodzin wielodzietnych i o niskich dochodach do wprowadzenia Pro-
gramu 500+ nie miało możliwości skorzystania z wypoczynku. Działania były podej-
mowane 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 ro-
dzinach 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 podej-
mowane przez pracowników socjalnych i asystenta mają charakter ciągły i 
ewaluacyjny. Poprzez nieustanną edukację, rodziny do tej pory niezaradne życiowo, 
coraz lepiej radzą sobie z racjonalnym planowaniem wydatków. Po roku czasu 
korzystania z Programu 500 plus można stwierdzić ze sytuacja materialna rodzin 
ustabilizowała się w zakresie racjonalnego gospodarowania otrzymywanymi 
środkami. Nie mniej jednak Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie analizuje na 
bieżąco sytuacje rodzin oraz podejmuje stosowane działania w celu uświadamiania 
świadczeniobiorców ośrodka o zagrożeniach płynących w sytuacji niewłaściwego 
wykorzystania otrzymanych świadczeń. 
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Realizacja stypendiów szkolnych  na podstawie ustawy o systemie oświaty

Realizacja Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej gmina zatrudnia jednego asystenta rodziny na pełny etat w ramach 
zadaniowego czasu pracy. 
 W 2021 roku pod bezpośrednim wpływem pracy asystenta rodziny znalazło się 
dziesięć rodzin, w tym trzy rodziny zobowiązane do współpracy na mocy posta-
nowienia Sądu. Zadania asystenta rodziny realizowane były zgodnie z przepisami 
ustawowymi i polegały przede wszystkim na prowadzeniu pracy z rodzinami, u któ-
rych występuje wiele sprzężonych problemów do których należą m. in. niskie 
umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz prowadzenia gospodarstwa 
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domowego, uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo, przewlekła choroba, niepełno-
sprawność, przemoc, wyuczona bezradność, zaburzenia psychiczne, a których 
występowanie powoduje trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wycho-
wawczych. 
 W rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny prowadzone były nas-
tępujące działania:
1. Udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
           w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
           domowego:
2. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów
           psychologicznych:
4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów
           wychowawczych z dziećmi
5. Wspieranie aktywności społecznej rodzin
6. Motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
7. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu
           pracy zarobkowej

 Wspieranie rodziny jest procesem długotrwałym, dającym bardzo trudno 
osiągalne i wymierne efekty działania, powodującym doprowadzenie rodziny do 
istotnych zmian postępowania członków rodziny i ich sytuacji  życiowej, niwelowania 
destruktywnych zachowań członków rodziny, samodzielności w realizowaniu spraw 
rodzinnych, podniesieniu jakości życia członków.

Realizacja Ustawy o świadczeniach rodzinnych

 Świadczenia rodzinne pobierały w 2021 roku 625 rodziny. Wydano w tym 
zakresie 977 decyzji administracyjnych.
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Działalność Żłobka Miejskiego w Oleśnie.

 Aktualnie do Żłobka Miejskiego w Oleśnie uczęszcza 90 dzieci. Stało się to 
możliwe dzięki rozbudowie i modernizacji placówki w 2019 r. Wówczas oleski żłobek 
powiększono o dwie nowe sale. Dzięki temu liczba miejsc dla maluchów zwiększyła 
się o dodatkowe 30 miejsc. Zadanie to zostało wykonane dzięki realizacji projektu 
dofinansowanego z Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
„Maluch +” na rzecz rozwoju instytucji opieki  nad dziećmi w wieku do 3 lat. W 2021 r. 
kontynuowaliśmy projekt „Gmina Olesno na rzecz zapewnienia opieki dzieciom
w wieku 1-2 lat.” polegający na utrzymaniu dodatkowych 40 miejsc w Żłobku. 
Wartość dofinansowania wyniosła 48 480,00 zł.
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X. Oświata

Publiczne Szkoły Podstawowe

 W Gminie Olesno funkcjonowało w 2021 r. 8 szkół podstawowych, w tym:
1 z dwoma oddziałami przedszkolnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Powstańców Śląskich w Oleśnie oraz 1 funkcjonująca w ramach Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wachowie. Trzy szkoły mieszczą się na terenie miasta Olesna, 
natomiast pięć na terenach wiejskich. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Tadeusza Kościuszki w Oleśnie funkcjonował 1 oddział przysposabiający uczniów do 
pracy. Natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie funkcjonowały 2 oddziały specjalne. 
 W 2021 r. wydatki na szkoły podstawowe wyniosły 19 104 130,73 zł, z czego 12 
615 753,16 zł (66,04%) pokryte zostało z subwencji oświatowej przekazanej z bu-
dżetu państwa.
 W przeliczeniu na 1 ucznia/uczennicę, wydatki na poszczególne szkoły z bu-
dżetu gminy w 2021 r. kształtowały się następująco:

*w związku z tym, że uczniowie klas IV-VIII PSP nr 3 w Oleśnie funkcjonują w budynku PSP nr 1 w Oleśnie, dane dotyczące tych szkół są wspólne

 Na podstawie przedstawionej tabeli można zauważyć, że w 2021 roku Gmina 
dopłaciła do funkcjonowania szkół 6 488 377,57 zł, co stanowi w ujęciu pro-
centowym 33,96 %.
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 W roku szkolnym 2021/2022 naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło
1 229 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 781 uczniów. 

We wszystkich szkołach zatrudniono w przeliczeniu na etaty - 167,46 nauczycieli,
w tym;
1) PSP nr 1 Olesno – 12,37 etatu
2) PSP nr 2 Olesno – 45,97 etatu
3) PSP nr 3 Olesno – 52,73 etatu
4) PSP Bodzanowice – 12,58 etatu
5) PSP Borki Wielkie – 14,38 etatu
6) PSP Sowczyce – 9,44 etatu
7) PSP Wachów – 10,40 etatu
8) PSP Wojciechów – 9,59 etatu
RAZEM: 167,46 etatu

W 2021 roku średnio na jeden etat nauczycielski przypadało 7,4 ucznia. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w szkołach prowadzonych przez Gminę Olesno

 Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony został w dniach od 25 do 27 maja
2021 r. Do egzaminu na terenie Gminy Olesno przystąpili uczniowie klas VIII z czte-
rech szkół podstawowych: PSP w Bodzanowicach, PSP w Borkach Wielkich, PSP nr 1 
w Oleśnie i PSP nr 2 w Oleśnie. Tabela poniżej ukazuje średnie wyniki % z poszcze-
gólnych przedmiotów w porównaniu do wyników z powiatu, województwa i kraju. 
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Stypendia motywacyjne za osiągnięcia edukacyjne i sportowe

 Stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, finansowane są
z budżetu Gminy Olesno. W roku szkolnym 2020/2021 wydano łącznie 35 decyzji
w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. Na realiza-
cję tego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 10 900,00 zł.

Przedszkola

 W 2021 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. 
W 2021 r. do gminnych przedszkoli uczęszczało 583 dzieci, z następujących rocz-
ników:
- 3-latki - rocznik 2018   –  135 dzieci
- 4-latki - rocznik 2017    – 145 dzieci
- 5-latki - rocznik 2016    – 142 dzieci
- 6-latki - rocznik 2015 i starsze    – 161 dzieci
Udział % dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli gminnych, w stosunku 
do dzieci urodzonych wynosił ponad 88%.
 W 2021 roku na prowadzenie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 
gmina wydała 5 959 041,59 zł, z czego 1 627 436,84 zł (27,31%) zostało pokrytych
z subwencji oświatowej i dotacji, przekazanej z budżetu państwa.

Realizacja projektów edukacyjnych w ramach programów UE

 W 2021 roku realizowano projekt pod nazwą „Kraina wiedzy w przedszkolach 
Gminy Olesno” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020. W ramach projektu we wszystkich 11 placówkach wychowania przedszkolnego 
realizowane były 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. W ramach projektu zaplanowano także 
studia podyplomowe z logopedii. 
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Dochody gminy, w związku z działalnością oświatową

 Dochody gminy w 2021 r. z tytułu wpłat za wyżywienie w szkołach i przed-
szkolach oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin 
dziennie wyglądały następująco:

 Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i innych opłat w 2021 r. wyniosły
69 850,98 zł.

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: Bodza-
nowice, 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 2020/2021 
wydatkowano kwotę w wysokości 492 882,67 zł.

Podsumowanie wszystkich wydatków oświatowych

 Podsumowując wydatki związane z edukacją i wychowaniem w 2021 roku 
wyniosły łącznie 27 389 196,76 zł, w tym zostały uwzględnione następujące dochody 
gminy:
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 Wydatki po odjęciu otrzymanych subwencji, dotacji oraz dochodów w 2021 r. 
wyniosły 10 819 982,32 zł z czego:

- na funkcjonowanie szkół ze środków jst wydatkowo kwotę w wysokości –
6 488 377,57 zł

- na funkcjonowanie przedszkoli ze środków jst wydatkowo kwotę w wysokości –
4 331 604,75 zł

Pozostałe wydatki oświatowe (WE):

- dowóz uczniów do szkół – 492 882,67 zł
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – 43 726,00 zł
- pozostała działalność – 65 796,12 zł
- stypendia Burmistrza Olesna – 10 900,00 zł
- kultura fizyczna – 13 559,50 zł

Razem: 626 864,29 zł

RAPORT O STANIE GMINY OLESNO 2021



XI. Kultura, sport i rekreacja

 Działalność gminnych jednostek organizacyjnych za pomocą których reali-
zowane są zadania w zakresie kultury:

Oleskie muzeum regionalne

 Budżet Oleskiego Muzeum Regionalnego za rok 2021 wynosił 310.053,91 zł.
Muzeum prowadziło działalność w ramach 3 działów:
- dział archeologii obejmuje zabytki kultury materialnej pochodzących z wykopalisk 
prowadzonych na terenie regionu (garnki, wazy, czerpaki, biżuteria, przedmioty że-
lazne, fragmenty szkieletów ludzkich - rekonstrukcja grobu szkieletowego z Kar-
monek Starych, cegły palcówki, żużle z pieca kaflowego z badań na płycie Rynku),
- dział etnografii składa się z zabytków kultury ludowej ziemi oleskiej i kultur 
pozaeuropejskich (przedmioty związane z hodowlą zwierząt, uprawą roślin, obróbką 
wici i włókna - warsztat tkacki z 1852 r., sprzęty gospodarstwa domowego, rzeźba 
ludowa, oleski strój ludowy i inne stroje ludowe z regionu, wyposażenie wiejskiej izby 
oleskiej z końca XIX w., figurka Dzieciątka z Peru, kamienna stajenka 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. 
 W związku z pandemią, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się virusa 
COVID-19, decyzją Rządu RP dwukrotnie została zawieszona działalność muzeum. 
Placówka była nieczynna dla zwiedzających, ale administracja muzeum nieprzer-
wanie funkcjonowała, a także prowadzono na bieżąco opracowywanie zbiorów, 
tekstów i ikonografii do publikacji online, aktualizowanie strony muzealnej w in-
ternecie, opracowanie zadań i projektów. Muzeum było otwarte dla zwiedzających
w dniach od 1 lutego do 10 marca i od 4 maja 2021 r. 

Zorganizowano następujące wystawy:
- 15 lutego do 23 kwietnia 2021 r wystawa: „Obrazy święte w domach naszych 
starzyków” ze zbiorów własnych,
- od 18 maja do 30 czerwca 2021 r. wystawa: „Pamięć i Wdzięczność. W 100-lecie 
III Powstania Śląskiego” ze zbiorów Stowarzyszenia Sympatyków Odry-Opole 
„Jedna Odra” i Stowarzyszenia „Biało-Czerwone Opole” oraz ze zbiorów własnych,
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- od 12 lipca do 20 września 2021 r. wystawa: „Józef Lompa - wielki człowiek 
rodem z Olesna” ze zbiorów Lubiteki (Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu)  
i zbiorów własnych,
- od 18 października do 31 grudnia wystawa: „Lata dwudzieste, lata trzydzieste -
oleskie międzywojnie” ze zbiorów własnych z okazji jubileuszu 60-lecia muzeum
w Oleśnie.

Czwartkowe Spotkania Muzealne i inne prelekcje i projekty:
- 17 września XL Czwartkowe Spotkanie Muzealne: „Oleski ratusz na tle dziedzictwa 
niematerialnego regionu” prelekcja dyrektora muzeum Ewy Cichoń w ramach 
projektu nr.: RPO.05.03.01-16-0009/19 realizowanego w partnerstwie z Gminą 
Olesno i NID. Prezentacja mul�medialna i filmik o III Powstaniu Śląskim na Ziemi 
Oleskiej,
- w ramach projektu „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym 
budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszech-
nianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach 
poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura zostały przygotowane i zorga-
nizowane:
- publikacja „Oleski ratusz na tle dziedzictwa niematerialnego regionu” opraco-
wana przez dyrektoria muzeum,
- gra terenowa „GRATUSZ” opracowana przez pracownika Muzeum, która odbyła się 
10 września,
- prelekcja „Oleski ratusz na tle dziedzictwa niematerialnego regionu” wygłoszona 
przez dyrektora muzeum w dniu 17 września w MDK w Oleśnie.
Partnerami wszystkich wydarzeń byli: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Miejski 
w Oleśnie i Oleskie Muzeum Regionalne.
- 16 czerwca prelekcja „Powstańczy rozdział Ziemi Oleskiej w 100-lecie wybuchu 
III Powstania Śląskiego” wygłoszona przez dyrektora Muzeum w ramach 
uroczystości upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego 
zorganizowanej przez Urząd Gminy Olesno i PSP nr 3 im. Powstańców Śląskich,
- 28 lipca 2021 r. prelekcja w kościele św. Anny pt.: „Kościół św. Anny w Oleśnie 
miejscem kultu” dla ogólnopolskiej grupy rekolekcyjnej, 
- 29 lipca 2021 r. prelekcja w kościele św. Anny pt.: „Kościół św. Anny drewnianą 
perłą architektury” dla dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,
- 27 sierpnia prelekcja w kościele św. Anny pt.: „Kościół św. Anny w Oleśnie 
Pomnikiem Historii” dla zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
Marka Surmacza,
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- 21 października prelekcja w kościele św. Anny pt.: „Dzieje i architektura pątniczego 
kościoła św. Anny”  dla delegacji Sejmiku Województwa Opolskiego.

Odbyły się lekcje muzealne na temat:
- pradzieje Olesna,
- wygląd średniowiecznego miasta na podstawie makiety Olesna,
- wybitni Oleśnianie,
- Olesno w okresie międzywojnia,
- obrzędy i zwyczaje ludowe Ziemi Oleskiej. 

Muzeum pozyskało nowe  eksponaty: 

· monety polskie i niemieckie,
· wspomnienia Hugo Jendrzejczyka – maszynopis w j. niemieckim,
· legitymacja Związek Weteranów Powstań Śląskich dot. Ligendza Józef,
· legitymacja Odznaczenia „Śląski Krzyż Powstańczy” dot. Gajek Tomasz,
· legitymacja Odznaczenia „Śląski Krzyż Powstańczy” dot. Maliński Henryk,
· legitymacja Odznaczenia „Śląski Krzyż Powstańczy” dot. Niewolik Nikodem,
· odznaczenie „Śląski Krzyż Powstańczy”,
· odznaczenie za uczestnictwo w Powstaniach Śląskich,
· legitymacja Górnośląskiej Komisji Odznaczeń upoważnienia do noszenia 
„Krzyża na śląskiej wstędze waleczności…” dot. Łyp Ignacy, 
· legitymacja Górnośląskiej Komisji Odznaczeń upoważnienia do noszenia 
„Krzyża na śląskiej wstędze waleczności…” dot. Maliński Henryk,
· legitymacja odznaczenia „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, 
rok 1967 dot. Henryk Maliński,
· Antoni Kościelny, maszynopis pt.: Mój powrót i wspomnienia mego 
urzędowania do czasów pójścia na emeryturę,
· pocztówka z okresu powstań śląskich,
· karta do przekraczania granicy z pieczęcią Rosenberg, rok 1924,
· dyplomy dla Stanisława Bojarskiego dot. lotów gołębi rok 1973 i 1969,
· dokumenty dotyczące rodziny Karkos z Łomnicy (świadectwa szkolne, akty 
metrykalne, zapiski, rachunki, pamiętniki, dokumenty, zegar, zestaw sztućców, 
makatki drukowane, misa na wodę, obrazy święte, książki, itp.),
· wyszywane makatki,
· obraz w owalnej złotej ramie przedstawiający Matkę Boską z dzieciątkiem
i aniołkami, okres międzywojenny,
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· obraz Matka Boska Częstochowska w sukience w kolorze złota
wymiar 47x60,
· obraz Matka Boska Częstochowska w sukience w kolorze złota (mały),
· obraz Niepokalane Serce Maryi, okres międzywojenny,
· obraz Najświętsze Serce Pana Jezusa, okres międzywojenny,
· obraz Święta Rodzina, okres międzywojenny,
· figura Matki Boskiej,
· zestaw kolędowy: krzyż i świecznik x 2, okres międzywojenny.

 W roku 2021 Muzeum odwiedziło łącznie 1640 osób, w tym 53 grupy. 
Indywidualnie muzeum odwiedziło 471 osób. Na spotkaniu muzealnym było 230 
osób. Ta frekwencja zwiedzających wynika z dwukrotnego zawieszenia działalności 
muzeum dla zwiedzających spowodowanego pandemią - do 31 stycznia i od 11 
marca do 4 maja 2021 r. Od 4 maja muzeum było otwarte dla zwiedzających w ry-
gorze sanitarnym zgodnym z aktualnymi wytycznymi MKiDN.

Miejski dom kultury 

 Budżet Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie za rok 2021 wyniósł: 940 070,24 zł 
Wpływ na działalność tej instytucji w roku 2021 miała panująca pandemia COVID-19. 
Wszystkie wydarzenia były organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
sanitarno-epidemiologicznymi, co wymusiło stosowanie ograniczeń oraz nowych 
procedur. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 Praca Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie w roku 2021 prowadzona była
w czterech kategoriach: 
I. Stałe formy działalności kulturalnej (tj. zajęcia artystyczne)
II. Organizacja wydarzeń 
III. Współorganizowanie wydarzeń z podmiotami zewnętrznymi 
IV. Wynajem pomieszczeń 

I. Stałe formy działalności kulturalnej
1. Taniec: 
a. Klub Tańca Towarzyskiego „Róża” 
b. Dziecięca grupa taneczna „Omega” 
2. Zajęcia plastyczne: 
a. Młodzieżowy Klub Plastyczny „Nowy styl” 
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b. Klub Plastyków Nieprofesjonalnych 
c. Zajęcia plastyczne dla dzieci 

3. Zajęcia teatralne: 
a. Młodzieżowa grupa teatralna 
b. Grupa teatralna dorosłych 
c. Dziecięca grupa teatralna „Teatrzaki”

4. Zajęcia muzyczne 
a. Chór Miejskiego Domu Kultury „Olensis” 

5. Zajęcia kreatywno-edukacyjne 
a. Klub małego odkrywcy 
b. Mały klub planszówkowy

6. Zajęcia dla seniorów 
a. Klub seniora 
b. Aerobik 
c. Spotkania artystyczno-integrujące 

W stałych zajęciach  MDK Olesno regularnie bierze udział około 300 osób. 

Zorganizowane  wydarzenia w 2021 r.  

1. Wydarzenia muzyczne 

・ Koncert zespołu „CreARTive Projekt”

・ Koncert solowy Dawida Chyża 

・ Koncert zespołu „DOBS”

・ Koncert Chóru MDK „OlenSis” pt. Dla Franciszka 

・ Koncert improwizowany uczestników XXII Ogólnopolskiego Przeglądu

           Piosenki Poetyckiej

・ Koncert: Maciej Maleńczuk + Rythm Sec�on (w ramach XXII

           Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Poetyckiej) 

・ Koncert Edyty Geppert (w ramach obchodów rocznicy Odzyskania

           Niepodległości)
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・ Koncert profilaktyczny w wykonaniu Sebas�ana Riedela i Michała Kielaka 

・ Koncert profilaktyczny w wykonaniu Michała Kielaka

           i Jakuba Andrzejewskiego

・ Koncert w ramach fes�walu „Dobrodzień Classic Fes�wal”  

・ Koncert pt. „Fiasko” w wykonaniu Romana Odoja 

2. Wydarzenia teatralne: 

・ Spektakl plenerowy pt. „Skarb Wdowy Schadenfreude” w wykonaniu Teatru

           im. H. Modrzejewskiej z Legnicy (w ramach projektu MKiDN: Teatr polska)

・ Spektakl teatralny pt. „Ballada o Wołyniu”

・ Spektakl pt. „Świtezianki” w wykonaniu uczniów PSP nr 2 w Oleśnie

・ Spektakl muzyczny pt. „Piękna i Bes�a” w wykonaniu uczniów

           i instruktorów GBP w Skarbimierzu

・ Prezentacje teatralne pt. „Od dzieci dla dzieci”

・ Spektakl „Nastrojowo i z humorem”

3. Konkursy 

・ XXII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej 

・ XXIII Oleski Konkurs Fotograficzny

・ Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny

・ „Fantastyczny Konkurs” Plastyczny

・ „Fantastyczny Konkurs” Literacki 

・ „Fantastyczny Konkurs” Kosmiczny

・ „Fantastyczny Konkurs” Hasło

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, audiowizualne oraz e-booki w ramach kon-
sorcjum Legimi opolskich bibliotek.
 OBP prowadziła działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną. Tworzyła 
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Oleską Regionalną Bibliografię Internetową (ORBI) oraz Kartotekę Zagadnieniową. 
Budżet na rok 2021 wynosił: 691.284,23 zł
 Biblioteka gromadzi wszystkie ukazujące się wydawnictwa oraz materiały 
dotyczące ziemi oleskiej i ważniejsze publikacje na temat Śląska. Zbiera również 
dokumenty życia społecznego: plakaty ulotki, zaproszenia itp.
 Oleska Biblioteka Publiczna posiada własną stronę internetową, udostępnia 
on-line katalog zbiorów, ORBI i Kartotekę Zagadnieniową. Posiada też profil na 
Facebooku i Instagramie oraz całkowicie skomputeryzowany system wypożyczeń 
umożliwiający zdalny zapis do biblioteki, a także rezerwowanie i zamawianie mater-
iałów bibliotecznych. Użytkownicy OBP mogą nieodpłatnie korzystać z czytelni inter-
netowej.

Sieć biblioteczna
Sieć bibliotek publicznych gminy w 2021 r.:
1) Wypożyczalnia Główna OBP, Olesno,
2) Filia dla Dzieci ,Olesno,
3) Filia w Bodzanowicach,
4) Filia w Borkach Wielkich,
5) Filia w Łomnicy,

Zbiory biblioteczne
1. W roku 2021 r. zakupiono:
- 2033 wol. książek za kwotę: 33 503,35zł
- zbiory specjalne w liczbie 30 za kwotę: 540,56 zł
Łączna suma zakupu zbiorów: 34 043,91zł w tym: dotacja Biblioteki Narodowej:
11 038,00 zł (program pn. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do 
nowości wydawniczych)

2. Wskaźnik zakupu książek na stu mieszkańców gminy wynosił 12,06 wol
- książki: 857 wol.
- zbiory specjalne: 53 wol.
- 17 kodów do systemu Legimi: za kwotę 269,14 zł 

3. Biblioteka w 2021 r. oferowała 63 tytułów czasopism (regionalne, ogólnopolskie, 
literackie, kobiece, sportowe, dla dzieci i młodzieży, popularnonaukowe) 27 z pre-
numeraty, 36 z darów
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4.  Dla czytelników niedowidzących i niepełnosprawnych biblioteka otrzymała ze 
Stowarzyszenia Larix urządzenie Czytak4, wraz z dostępem do 2800 tytułów 
audiobooków zapisanych w formacie Czytaka.

Czytelnictwo 
1. Czytelnicy zarejestrowani w 2021 roku: 4063
w tym:

2.  Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece w 2021 r.: 3 379,
w tym: dzieci i młodzież do 19. roku życia: 1 307

3. Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem: 38 127
w tym:
- w wypożyczalni: 28 023,
- w czytelni: 3 179,
- inne odwiedziny (wycieczki, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, 
zwiedzanie wystaw, spotkania klubowe, imprezy biblioteczne i in.): 6 925,

4. Ogólna liczba wypożyczeń zbiorów (książki + zbiory specjalne) wynosiła: 95.828,
w tym:
- wypożyczenia na zewnątrz: 90 405
- wypożyczenia na miejscu: 5 423
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5. Liczba wypożyczeń na jednego zarejestrowanego czytelnika: 2 358 wol.

6. Liczba  wypożyczeń na 1 mieszkańca gminy: 5,68 wol.

7. Wskaźnik liczby zarejestrowanych w bibliotece:
- czytelnicy na stu mieszkańców gminy: 24,7,
- użytkownicy na stu mieszkańców gminy: 20,04
(liczba mieszkańców gminy na 31.12.2021 r.: 16 858)

8. W serwisie Legimi (72 kody/ rok) wypożyczono: 1 237 książek,

9. Wejść do baz danych (bibliografia regionalna i zagadnieniowa): 3.256

Promocja czytelnictwa i biblioteki.
Zorganizowano w bibliotekach :
1. 11 wystaw, w tym min.:
· Agnieszka Osiecka: Jak już będę tam na górze... 
· Opowieści oleskich ulic, 
· Tradycje Wielkanocne na Opolszczyźnie; 
· Jeżycjada – V Ogólnopolskie Czytanie 
· Słowa jak kwiaty
· Gabriela Zapolska
· Opowieści niesamowite. Literackie oblicza strachu
· Mikołajek i inne chłopaki
· Portret pięknej kobiety. Fotografie za zbiorów Bogusława Szybkowskiego
Liczba uczestników: 1 150

2. Konkursy czytelnicze i plastyczne: 3
- „Laurka dla Pluszowego Misia”
- „Zakładka do książki z postacią misia” x 2
Liczba uczestników 27;

3. 6 spotkań autorskich, w tym:
- 4 dla dorosłych: Agnieszka Lis, Maciej Płaza, Michał Drab, Mateusz 
Pawełczyk
- 2 dla młodzieży: Marcin Szczygielski, Mateusz Pawełczyk
Liczba uczestników: 185
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4. 474 innych imprez bibliotecznych, w tym: spotkania dyskusyjne, gry i zabawy, 
prelekcje, wycieczki, happeningi i inne: (Dyskusyjny Klub Książki x 5, wycieczki x 7, 
Biblioteczny Klub Robótek Ręcznych x 10, Narodowe Czytanie: Moralność pani 
Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, Jeżycjada -spotkanie online, Spotkania z żywym 
słowem WTZ x 1, Z biblioteczną wizytą w ŚDS x 8, Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom online, (Ty)dzień Pluszowego Misia x 7, Głośne czytania x 12,  Spotkajmy 
się w strefie gier x 41, Noc bibliotek, wakacje w bibliotece m-c sierpień: x 6, 
Bibliobajki wizyty w przedszkolach x 4; Spotkania numizmatyków x 4, Bibliokwiatki 
- akcja czytelnicza, Europejskie dni dziedzictwa Gratusz - zadania do gry 64 
uczestników, współpraca z KGW Łomniczanki - spotkania z bajkami x 3, Warsztaty 
„Świat  fantastyki i Śródziemie Tolkiena” x 4
Liczba uczestników: 5 161,

5. 30 imprez/wydarzeń on-line m. in. : V Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady 11 nagrań 
- wyświetleń 17.156, lekcja biblioteczna i czytanie Jeżycjady - 60 osób, Tydzień 
bibliotek: Co to za miejsce – 2661 wyświetleń, gra i quiz Zwiadowcy – 44 uczestników,  
Ferie w bibliotece x 2 łącznie wyświetleń 20 045

 Oleska Biblioteka Publiczna zajęła 1 miejsce w woj. opolskim, 33 miejsce
w kraju w RANKINGU BIBLIOTEK 2021.
Organizatorem rankingu jest  Instytut Książki i Dziennik Rzeczpospolita.

Wydarzenia kulturalne, rocznicowe

 Gmina Olesno szczególny nacisk kładzie na organizację corocznych 
uroczystości związanych ze świętami narodowymi oraz innych rocznic nawiązujących 
do historii lokalnej.
 Kolejny rok pandemii koronawirusa i wynikające z tego powodu obostrzenia 
spowodowały, że wiele z planowanych na 2021 rok wydarzeń zostało odwołanych lub 
zorganizowanych na mniejszą skalę. Gmina Olesno upamiętniła wszystkie święta 
państwowe tj. Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Wojska Polskiego oraz Narodowe 
Święto Niepodległości. 
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 Z okazji Święta Niepodległości na scenie MDK - wystąpił Chór i Orkiestra 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oleśnie, a Gwiazdą wieczoru była Edyta 
Geppert, która porwała oleską publiczność niesamowitą interpretacją swoich 
utworów!

 Zorganizowane zostały także obchody dni Olesna w terminie 23-25 lipca. Na 
scenach oleskiej promenady, Rynku oraz amfiteatru odbyły się liczne koncerty, które 
zgromadziły liczną widownię (między innymi: koncert uczniów Młodzieżowego 
Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie oraz Wind Band'u, koncert Książęcej 
Orkiestry Symfonicznej z Brzegu i Wind Bandu, w utworach Krzysztofa Krawczyka i 
Zbigniewa Wodeckiego, występy gwiazd tegorocznych Dni Olesna – wokalista 
MROZU oraz kabaret Smile). W wakacyjne wieczory na promenadzie odbywały się 
seanse kina pod chmurką, a na rynku plenerowe koncerty. 
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 2 października Burmistrz Olesna był gospodarzem obchodów wojewódzkich 
jubileuszu 100-lecia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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 Jak każdego roku, mieszkańcy Olesna mogli uczestniczyć także w wyda-
rzeniach organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Oleśnie oraz 
Młodzieżowe Studium Muzyki Rozrywkowej. 27 października odbyła się kolejna 
edycja Fes�walu Jazzobranie, którego gwiazdą był zespół Yellowjackets. 

SPORT I REKREACJA

 W 2021 roku pomimo różnych ograniczeń pozostałych w związku z obowią-
zującymi jeszcze obostrzeniami sanitarnymi, Gmina Olesno cały czas wspierała 
rozwój sportu. Kompleksowo zmodernizowany w 2019 roku Stadion Miejski
w Oleśnie wzbogacił ofertę sportowo-rekreacyjną gminy i znacząco wpłynął na 
intensywność korzystania z jego infrastruktury przez mieszkańców Gminy Olesno
w 2021 r. 
 Pomimo tego, iż dominującą dyscypliną sportową na terenie Gminy Olesno, 
zarówno pod względem liczby odbiorców jak i ilości klubów, jest piłka nożna, z której 
zajęcia i rozgrywki prowadziło 6 stowarzyszeń sportowych, tj. Ludowy Zespół 
Sportowy Albor Borki Małe, Ludowy Zespół Sportowy Borki Wielkie, Oleski Klub 
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Sportowy, LZS „Stobrawa Wachowice, Stowarzyszenie KS Bodzanowice oraz Start 
Olesno, to również dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy cieszyły się 
takie stowarzyszenia jak: Klub Sportów Walki RATEL, Uczniowski Klub Sportowy 
„Gwiazda” (gimnastyka), klub siatkarski UKS „Korona Olesno”, Ludowy Klub 
Sportowy Victoria Olesno (lekkoatletyka), Klub Jeździecki „Equiteam”. Największym 
klubem piłkarskim jest czwartoligowy Oleski Klub Sportowy, który łącznie w 2021 
roku prowadził regularne zajęcia dla ok. 190 piłkarzy, w tym dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Klub ten również w 2021 roku otworzył nową sekcję - lekkiej atletyki. 
 Ponadto, rok 2021 to także bardzo duża popularyzacja tenisa ziemnego. 
Wybudowanie kortu tenisowego na terenie Stadionu Miejskiego zaowocowało 
zwiększeniem zainteresowania tą dyscypliną wśród mieszkańców gminy. Odbyła się 
II edycja Oleskiej Ligi Tenisa, wydarzenie aktywizujące mieszkańców Olesna i okolic 
do współzawodnictwa tenisowego prowadzonego w formule rozgrywki ligowej. 

Wydarzenia sportowe i sportowo-rekreacyjne

 W 2021 r. na terenie uroczyska „Siedem Źródeł” jak co roku odbył się Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który z przyczyn niezależnych od organizatorów był 
dwukrotnie przekładany. Zwykle bieg odbywał się w okolicy 1 marca, ale w 2021 r.
z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i obowiązujące regulacje prawne było 
to niemożliwe. Ostatecznie data biegu padła na Święto Wojska Polskiego (15 
sierpnia), a uczestnicy mimo wysokiej temperatury pobiegli by uczcić pamięć o Żoł-
nierzach Wyklętych. IX Edycja Biegu Tropem Wilczym była wyjątkowa również z po-
wodu obecności ppłk Arkadego Smolińskiego - Wojskowego Komendanta Uzupeł-
nień w Opolu, oraz państwa Krystyny i Tadeusza Kukułów. 
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 Państwo Kukuła w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i uma-
cniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz wychowania trzech synów, którzy 
nienagannie pełnili czynną służbę wojskową, decyzją Ministra Obrony Narodowej,
z rąk ppłk Arkadego Smolińskiego zostali odznaczeni srebrnym medalem za zasługi 
dla obronności kraju. 

 W słoneczną niedzielę 6 czerwca 2021 r. na terenie Miejskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji w Oleśnie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka Przygotowanych 
zostało mnóstwo atrakcji, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W or-
ganizację tego wydarzenia włączył się Oleski Klub Sportowy, w tym rodzice najmłod-
szych piłkarzy, którzy przygotowali stoiska z łakociami, ArKademia Tenisa z panem 
Arkadiuszem Frączykiem na czele, który przygotował zabawy na korcie tenisowym 
dla dzieci i dorosłych. 
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Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych w postaci wielu dmuchawców i różnych 
animacji. 

W tym dniu odbył się również turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży na Stadionie 
Miejskim, a cały dzień dziecka zakończył się meczem piłkarskim seniorów Oleskiego 
Klubu Sportowego z Klubem Sportowym „Start Olesno”. 
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Z kolei w piątek 23 lipca podczas Dni Olesna 2021 na oleskiej promenadzie 
mieszkańcy miasta i gminy Olesno mieli możliwość udziału w otwartym treningu 
siłowym z profesjonalnym trenerem personalnym oraz przedstawicielami Fundacji 
Aktywnym Być. 

 Ponadto 25 lipca 2022 r. na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji 
odbył się IX Turniej Koszykówki Ulicznej „Streetbasket” upamiętniający Klaudię 
Brodacką. W turnieju wzięło udział 15 drużyn. Po zaciętej i bardzo wyrównanej 
rywalizacji pierwsze miejsce zajęła drużyna WEST BALL ze Zduńskiej Woli, drugie 
miejsce The Naturat  z Otmuchowa a trzecie zespół Cieńkie Bolki z Częstochowy. 
Uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami jak i medalami, które wręczył prezes 
MCSiR – Jerzy Minkiewicz.
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 W niedzielę, 19 września 2021 r., na kortach tenisowych „U Wąsińskich” 
odbyło się zakończenie II Oleskiej Ligi Tenisa wspieranej przez Gminę Olesno i lo-
kalnych przedsiębiorców. Rozgrywki odbywały się w czterech kategoriach: open, dla 
pań, panów oraz początkujących. We wszystkich 4 kategoriach rywalizowało 58 
osób. Uczestnicy ligi trenowali i prowadzili rozgrywki nie tylko na prywatnych 
kortach, ale również na korcie miejskim znajdującym się na terenie Miejskiego 
Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie.

 Zawody sportowo-pożarnicze to jeden z ważniejszych elementów szkolenia 
pożarniczego strażaków. Jednak ze względu na epidemię koronawirusa zawody 
odbyły się po półtorarocznej przerwie, w nietypowym czasie, późnej jesieni 9 paź-
dziernika 2021 r. na stadionie miejskim. W zawodach wystartowało 18 drużyn (około 
180 zawodników) z jednostek ochotniczych straży pożarnych z gminy Olesno. Po raz 
pierwszy w historii zawodów strażackich gminy zadanie bojowe „na mokro” 
wykonywane było na dwóch nowoczesnych motopompach Tohatsu VE 1500. Do tej 
pory zawodnicy startowali na własnych przestarzałych już motopompach typu PO-5. 
Najlepsze drużyny z rąk Sylwestra Lewickiego – Burmistrza Olesna, w poszczególnych 
kategoriach otrzymały puchar.
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 Co roku w Oleśnie odbywa się również Oleski Fes�wal Tańca pod patronatem 
honorowym Burmistrza Olesna. W 2021 r. na hali sportowej Zespołu Szkół w Oleśnie 
odbyła się już szósta edycja. W jej ramach został zorganizowany XXXI Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego oraz Grand Prix Polski w kategoriach seniorskich. 
Pomysłodawcą fes�walu jest działający od ponad 60 lat klub tańca towarzyskiego 
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„Róża”, a współorganizatorami: Zespół Szkół w Oleśnie, Fundacja Aktywnym Być, 
Miejski Dom Kultury w Oleśnie oraz Studio Tańca i Rozrywki „”Dancer”.

Infrastruktura sportowa 

 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna jest stale rozbudowywana. Na terenie 
całej gminy znajdują się liczne place zabaw i zewnętrzne siłownie, w tym strefa 
rekreacyjno-wypoczynkowa znajdująca się na terenie „oleskiej promenady” przy ul. 
Murka. Wybudowano ścieżki rowerowe – ok. 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. 

 Kompleksowo zmodernizowany 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 2021 r. Stadion Miejski otrzymał certyfikat Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki w kategorii V B, co potwierdziło, że parametry urządzeń znajdujących się na 
terenie stadionu spełniają wszystkie wymagania World Athle�cs i PZLA. Dzięki 
otrzymanej certyfikacji Olesno jest trzecią miejscowością w woj. opolskim 
posiadającą stadion ze świadectwem PZLA, a wyniki uzyskiwane w poszczególnych 
konkurencjach będą mogły być podstawą do przyznania zawodnikom klas 
sportowych, z mistrzowską międzynarodową włącznie. Świadectwo jest ważne do 31 
grudnia 2026 r.
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W skład stadionu wchodzą:
- boisko główne o wymiarach 100m 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
- 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).

Przy stadionie znajduje się zaplecze szatniowo-sanitarne dla zawodników oraz 
pomieszczenia gospodarcze.

 Młodzież szkolna korzysta także z przyszkolnej bazy sportowej będącej w za-
rządzie poszczególnych jednostek oświatowych, w tym z pełnowymiarowej hali spor-
towej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2.
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XII. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Policja

 Trwająca światowa pandemia wywołana wirusem Sars-CoV-2 znacząco 
wpłynęła na działalność Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie. Policjanci oprócz 
wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o Policji, dodatkowo zobligowani 
zostali do wykonywania czynności związanych z weryfikacją czy społeczeństwo 
stosuje się do ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku ze stanem 
epidemii. Policjanci w przedmiotowym okresie codziennie wykonali średnio 150 
sprawdzeń osób przebywających na kwarantannie i izolacji domowej. Ponadto 
policjanci przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnie oraz Strażą 
Miejską w Oleśnie wielokrotnie udzielali pomocy osobom starszym i potrzebującym, 
przebywającym w izolacji domowej, dostarczając im najpotrzebniejsze środki do 
życia. Pomimo trwającej pandemii wywołanej Sars-Cov-2 i licznymi ograniczeniami 
wynikającymi z obowiązujących przepisów policjanci z KPP w Oleśnie realizowali 
działania profilaktyczne w czasie wakacji.
 Działania podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży w czasie wakacji letnich to: udział w ogólnokrajowej akcji „Bezpieczne 
Wakacje”, udział w akacji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, podjęcie działań 
celem zapewnienia bezpieczeństwa na obozach i biwakach harcerskich, wzmożone 
kontrole niestrzeżonych akwenów wodnych oraz „dzikich kąpielisk”, udział w akcji 
„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” oraz udział w akcjach „Pieszy”, „Bez-
pieczny rowerzysta” i „Rowerem Bezpiecznie do celu”.
 Ponadto w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie systematycznie 
organizowano działania prewencyjne ukierunkowane na różne zagrożenia. 
Organizowanie tego typu działań sprzyja poprawie bezpieczeństwa. W 2021 r. 
policjanci powiatu oleskiego przeprowadzili niestepujące działania: „Niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego”, „Pomiar”, „Pasy bezpieczeństwa”, „Prędkość”, 
„Trzeźwy Poranek”, „Pieszy”, „Wiosenna i jesienna lustracja dróg”.
 Istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, 
realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym jest Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Informacje prezentowane na KMZB uwzględniają 
zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w su-
biektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie 
bezpieczeństwa. Mieszkańcy gminy Olesno w 2021 r. korzystali z tego narzędzia, a 
KPP w Oleśnie odnotowała 57 zgłoszeń KMZB, których zakres dotyczył: przekroczenie 
dopuszczalnej prędkości – 19 zgłoszeń, nieprawidłowe parkowanie – 14 zgłoszeń, 
niewłaściwa infrastruktura – 9 zgłoszeń, spożywanie alkoholu – 6 zgłoszeń, zła 
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organizacja ruchu drogowego – 5 zgłoszeń, dzikie wysypiska śmieci – 2 zgłoszenia , 
wypalanie traw – 1 zgłoszenie, żebractwo – 1 zgłoszenie. Wszystkie zgłoszenia 
przekazane za pomocą KMZB były niezwłocznie podejmowane do weryfikacji przez 
policjantów.
 Jak wynika z rocznego sprawozdania Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie na 
terenie miasta i gminy w 2021 r., w 7 kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie 
przestępstw kryminalnych, stwierdzono: 1 rozbój, 26 kradzieży z włamaniem, 35 
kradzieży, 0 kradzieży samochodu, 2 bójki z pobiciem, 17 przypadków uszkodzeń 
mienia i 10 przypadków uszczerbku na zdrowiu. 
 Łącznie w 7 wybranych kategoriach stwierdzono 91 przestępstw. Nastąpił 
wzrost o 17 czynów analogicznie do 2020 r.  
 Podczas wykonywania obowiązków służbowych policjanci Wydziału Prewencji 
i Ruchu Drogowego podczas pełnienia służby patrolowej oraz obchodowej ujawnili 
5037 wykroczeń, w tym: nałożyli 2567 mandaty karne, skierowali 397 wniosków
o ukaranie do Sądu i zastosowali środek poza karny (pouczenie) wobec 2594 
sprawców.
 W 2021 r. funkcjonariusze WPIRD KPP Olesno dużą część swojej uwagi 
skierowali na eliminowanie zagrożeń związanych ze stanem epidemii COVID-19. 
Wzmożone kontrole na terenie Miasta i Gminy Olesno pozwoliły ograniczyć ilość 
osób nie stosujących się do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii. Policjanci ujawnili 485 wykroczeń związanych z niestosowaniem się do 
rzeczonego rozporządzenia, w tym: nałożyli 316 mandatów karnych, skierowali 40 
wniosków o ukaranie i zastosowali poza karny środek wychowawczy w 129 
przypadkach.
 Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie w ramach współdziałała z Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnie prowadziła wspólne kontrole 
placówek handlowych, gastronomicznych oraz hoteli w celu zdyscyplinowania 
zarówno właścicieli jak i ich klientów poprzez egzekwowanie stosowania się do 
aktualnego reżimu sanitarnego.
 W 2021 r. policjanci na terenie gminy Olesno wzywani byli do 871 interwencji, 
w tym do 211 domowych z czego 21 dotyczyło przemocy w rodzinie, w której 
wdrożono procedurę Niebieskiej Karty. Funkcjonariusze pełnili służbę zewnętrzną 
patrolową w liczbie 2074 służby, natomiast w obchodzie 782 służby. 
 Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie ujawnili oraz zatrzymali 35 
nietrzeźwych kierujących pojazdami oraz 7 kierujących w stanie po użyciu alkoholu. 
Na terenie gminy Olesno w ubiegłym roku zaistniały 192 zdarzenia drogowe, w tym: 
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183 kolizji drogowych (w odniesieniu do 2020 r. wzrost o 5), 9 wypadków drogowych 
(w doniesieniu do 2020 r. spadek o 1), rannych – 10 osób (w odniesieniu do 2020 r. 
liczba nie zmieniła się), 1 ofiara śmiertelna (w odniesieniu do 2020 r. wzrost o 1).
 Z podsumowania sprawozdania Policji wynika, że w 2021 r. pomimo panującej 
pandemii Covid-19 policjanci z KPP Olesno realizowali wszystkie obowiązki 
wynikające z ustawy o Policji, dodatkowo zobligowani zostali do wykonywania 
czynności związanych z weryfikacją czy społeczeństwo stosuje się do ograniczeń, 
nakazów i zakazów wprowadzonych w związku ze stanem epidemii. Mając na uwadze 
zagrożenia oraz oczekiwania społeczne w zakresie bezpieczeństwa przyjęte dotych-
czas cele i priorytety w 2021 r. będą w dalszym ciągu realizowane. 

Straż Miejska

 Straż Miejska w Oleśnie wykonuje zadania z poszanowaniem prawa i godności 
obywateli w zakresie ochrony porządku publicznego na terenie gminy Olesno, 
wynikające z: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych i aktów 
wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2022 r. 
poz. 530) i aktów wykonawczych do ustawy, innych ustaw i rozporządzeń, które 
wymieniają straż, jako podmiot uprawniony do podejmowania czynności w spra-
wach określonych przez te akty prawne oraz aktów prawa miejscowego. 
 Straż Miejska w Oleśnie funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Urzędu 
Miejskiego w Oleśnie (na dzień 31.12.2021 r. formalnie 5 etatów, w tym: komendant 
– 1, inspektor – 2, specjalista – 1, strażnik – 1 wakat). Czas pracy Straży Miejskiej 
zasadniczo jest równoznaczny z pracą Urzędu Miejskiego, z zastrzeżeniem służb 
doraźnych wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy, jak np. zabezpieczenie 
imprez i uroczystości gminnych.
 W 2021 r. ujawniono 63 wykroczeń, w tym: 62 – zawartych w Kodeksie 
wykroczeń (wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji)
i 1 – w ustawie o odpadach. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano: środki 
oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.) – 49 i grzywnę nałożoną w drodze 
mandatu karnego – 14 (na kwotę 1400 zł). Wykonano 110 działań służbowych 
dotyczących konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 
pieniężnych na potrzeby gminy. Przyjęto zgłoszenia od mieszkańców w zakresie: 
zagrożeń w ruchu drogowym – 2, ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 20, 
zagrożeń życia i zdrowia – 5 i zwierząt – 4.
 W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 
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Olesno oraz dla optymalnego wykorzystania posiadanych sił i środków Straż Miejska 
współpracuje z Policją. Formy współpracy określają właściwe przepisy prawne i za-
warte „Porozumienie o współpracy Straży Miejskiej w Oleśnie z Komendą Powia-
tową Policji w Oleśnie na rzecz bezpieczeństwa gminy Olesno”.
 Na terenie gminy Olesno w 2021 r. realizowano zadania w zakresie zapew-
nienia ładu oraz porządku publicznego, w tym przeciwdziałaniu zjawiskom ucią-
żliwym społecznie. Przeprowadzono 54 służb patrolowych dot. kontroli targowiska 
„Solny Rynek” w Oleśnie w dni targowe (wtorek i piątek). Zgodnie z zarządzeniem 
Wojewody Opolskiego dokonywano dyslokacji patroli Straży Miejskiej zgodnie ze 
wskazaniem KP Policji w Oleśnie, realizując zadania w zakresie weryfikacji nakazów, 
zakazów i obowiązków wynikających z prawa powszechnie obowiązującego, 
dotyczącego zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-
19; na polecenie Policji 2. strażników prowadziło kontrolę izolacji domowej i kwa-
rantanny (zarządzenie Wojewody Opolskiego nr 138/2020 z dnia 5 grudnia 2020 r.
w sprawie użycia straży gminnych (miejskich) do wspólnych działań z Policją w stanie 
epidemii COVID-19, zarządzenie Wojewody Opolskiego nr 157/2021 z dnia 8 
listopada 2021 r. w sprawie użycia straży gminnych (miejskich) do wspólnych działań 
z Policją w stanie epidemii COVID-19). Odprawy odbywały się w KP Policji w Oleśnie / 
w Straży Miejskiej w Oleśnie.
 Szkolenia strażników Straży Miejskiej w Oleśnie odbywające się w 2021 r. 
prowadzone były w formie instruktaży na odprawie przed przystąpieniem strażnika 
do pełnienia służby patrolowej w zakresie wykonywania podstawowych zadań straży 
gminnej oraz należytego postępowania w czasie pandemii koronawirusa, w tym 
stosowania środków ochrony osobistej. 2 strażników uczestniczyło w szkoleniu 
wewnętrznym w zakresie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz 
wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego. 2 strażników uczestniczyło w szkoleniach z zakresu 
kodeksu postępowania administracyjnego i zarządzania kryzysowego. 3 strażników 
uczestniczyło w szkoleniu obronnym w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.
 W dziale akcje prewencyjne Straży Miejskiej: 3 strażników uczestniczyło w re-
alizacji zadań dotyczących przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19, 
w szczególności dotyczących: egzekwowania wprowadzonych w czasie epidemii 
zakazów i nakazów, prowadzenia za pomocą plakatów działań informacyjnych z za-
leceniami służb sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2, dostarczania osobom objętych kwarantanną żywności i innych 
produktów oraz dostarczanie do określonych podmiotów środków do dezynfekcji
i ochrony osobistej. 3 strażników uczestniczyło w kontroli stanu zimowego 
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utrzymania dróg publicznych i chodników na terenie gminy. 3 strażników 
uczestniczyło w kontroli stanu oznakowania poziomego i pionowego dróg 
publicznych na terenie gminy. 2 strażników kontrolowało na terenie gminy Olesno 
paleniska osób fizycznych i prawnych w związku z możliwością spalania w nich 
odpadów (20). 1 strażnik uczestniczył w akcji monitoringu osób bezdomnych.
2 strażników uczestniczyło w akcji pomocowej w zakresie dostarczania paczek 
żywnościowych dla potrzebujących, zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Oleśnie. 2 strażników w dni nauki w godzinach porannych prowadziło 
patrol przed oleskimi szkołami podstawowymi. 2 strażników wykonywało czynności 
porządkowe w Oleśnie ul. Pieloka/Dworcowa podczas uroczystości cywilno-wojsko-
wej przed pomnikiem Powrotu Ziem Piastowskich do Macierzy.
 Wspólne dziania z Policją w zakresie zabezpieczenia ładu i porządku realizo-
wano podczas następujących imprez gminnych: „Tropem wilczym. Bieg pamięci 
żołnierzy wyklętych” w Oleśnie (1 strażnik), „Dni Olesna 2021” (3 strażników), 
„Dożynki Gminne w Grodzisku (2 strażników).

Ochotnicze Straże Pożarne – 2022 r.

 Na terenie gminy funkcjonuje 16 OSP w tym 4 w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym (Borki Małe, Borki Wielkie, Wysoka, Bodzanowice). 
 Łącznie w OSP: 834 członków (w tym 634 czynnych 558 mężczyzn i 76 kobiet), 
116 członków MDP (67 chłopców i 49 dziewczyny), 30 honorowych i 54 
wspierających). Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze funkcjonują w 11 jednostkach.

Wyposażenie
Jednostki OSP wyposażone są w 21 pojazdów pożarniczych, z tego: ciężkie – 2, 
średnie – 13, lekkie – 6; samochody ze zbiornikami na wodę i autopompami: 15 
(łącznie 35 tys. l wody), w tym 5 nowych samochodów zakupionych w latach: 2010, 
2011, 2014, 2018 i 2021.

Najważniejszy sprzęt:
· Radiostacje samochodowe: 21
· Radiostacje nasobne: 41
· Selektywne alarmowanie: 15
· Alarmowanie do sieci komórkowych: 8
· Motopompy pływające: 17
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· Piły do drewna (22), podkrzesywarki (2), do betonu i ratownicze (5): 29
· Agregaty prądotwórcze: 16
· Zestawy do pomocy przedmedycznej: 13 (10 OSP)
· Defibrylator AED: 5
· Aparaty oddechowe: 19 
· Motopompy szlamowe: 5
· Zestawy do ratownictwa drogowego: 5 
· Wentylatory oddymiające: 4
· Kombinezony na owady: 3 kpl.
· Łódź motorowa z silnikiem pozaburtowym i saniami lodowymi : 1
· Syreny elektroniczne: 2

Rodzaj działań OSP:
- pożary
- ratownictwo techniczne (wypadki)
- pomoc przedmedyczna
- usuwanie skutków anomalii pogodowych (podtopienia, powalone drzewa)
- usuwanie kokonów agresywnych owadów
Dodatkowo KSRG:
- Borki Małe – ratownictwo poszukiwawczo-ratownicze
- Borki Wielkie – ratownictwo wodne
- Wysoka – ratownictwo wysokościowe

Zagrożenia: Gmina Olesno – III stopień zagrożenia, m.in.: gazociąg wysokiego 
ciśnienia, przypadki przewozu koleją towarów niebezpiecznych, lasy kompleksowe 
pow. 1000 ha.

 Gmina Olesno jest jedną z największych terytorialnie (241 km2 powierzchni) 
gmin województwa opolskiego i największą gminą ludnościowo w powiecie oleskim 
(ponad 17 tys. ludzi, w tym w mieście 9 tys. osób). 
 Elementem wyróżniającym wśród gmin opolskich – co stanowi duże 
zagrożenie pożarowe – jest wysoki, 42 %, wskaźnik lesistości (przewyższający zna-
cznie wskaźnik lesistości województwa – 26,2 %). Kolejne zagrożenie wynika z faktu, 
że Olesno jest ważnym węzłem komunikacyjnym, przez który przebiegają drogi 
krajowe, wojewódzkie oraz linia kolejowa. Inne zagrożenia związane są z gęstą 
zabudową osiedli mieszkaniowych w mieście (bloki mieszkalne), szlakiem 
zabytkowych kościółków drewnianych (7 kościołów) oraz ciekami rzecznymi.
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W ostatnich latach obserwowany jest też wzrost interwencji spowodowany warun-
kami pogodowymi. 

Budżet
Budżet gminy Olesno na OSP w 2021 roku:    - 957.476,00 zł.
Fundusz sołecki na OSP w 2021 roku:    = 119.358,23 zł.

Najważniejszy zakup inwestycyjny: lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault-
Master dla OSP Stare Olesno o wartości: 247.999,00 zł., z tego gmina Olesno: 
197.990,00 zł., dotacja MSWiA: 50.000,00 zł. 

Ważniejsze pozyskane finansowe środki zewnętrzne na rozwój  OSP w 2021 roku
1.Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy: 4 x 4.688,00 zł.   = 18.752,00 zł.
   (sprzęt pożarniczy i umundurowanie ochronne)
2. Dotacja MSWiA dla OSP spoza KSRG    = 70.898,00 zł.
- Stare Olesno – dotacja do samochodu (50.000,-)
- Olesno – przyczepa transportowa i radiostacje nasobne (15.000,-)
- Łowoszów – tor przeszkód na zawody MDP (5.630,-)
3. Dofinansowanie WFOŚiGW w Opolu    = 73.860,00 zł.
- Stare Olesno – syrena elektroniczna (17.000,-)
- Wysoka – umundurowanie bojowe (17.000,-)
- Bodzanowice – umundurowanie bojowe (20.000,-)
- Borki Małe – umundurowanie bojowe (19.860,-)
4. Projekt UM Opole (Stare Olesno)     =   6.000,00 zł.
    (szafy na umundurowanie)
5. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników = 17.000,00 zł.
- Wysoka – sprzęt poż. (6.000,-)
- Bodzanowice – sprzęt poż. (5.500,-)
6. Dotacja MSWiA dla OSP w ramach „5000+” 15 x 5.000,- = 75.000,00 zł.
7. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (Borki Wielkie, Kucoby, 
    Łomnica, Wachowice, Wachów)     = 30.000,00 zł.
    (piła ratownicza, zestawy mulimedialne i nagłaśniające, AGD)
8. Dotacje ZOSP RP Opole (Łomnica, Łowoszów,
   Sowczyce, Olesno)       = 17.703,00 zł.
    (radiostacje nasobne, aparaty oddechowe)
9. Środki ochrony indywidualnej z rezerw Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 
dla OSP do przewozu na szczepienia: Borki Wielkie, Olesno, Stare Olesno, 
Wachowice.
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10. Sprzęt i wyposażenie pozyskane:
- pożarniczy samochód osobowy Skoda Octavia Combi z KP PSP Olesno
  dla OSP Olesno
- garaż na wyposażenie: jedno pomieszczenie w ciągu garaży przy MDK w Oleśnie

Razem pozyskane  środki zewnętrzne:     = 309.213,00 zł.

Razem środki budżetu gminy oraz dotacje zewnętrzne – 1.266.689,00 zł.

Statystyka zdarzeń w gminie Olesno za 2021 rok:

(na podstawie materiałów KP PSP Olesno)
· Ilość pożarów: 36 (w powiecie:137) 
· Ilość miejscowych zagrożeń
           (wypadki, anomalie pogodowe, szerszenie, itp.): 215 (w powiecie: 770)
· Ilość alarmów fałszywych: 11 (w powiecie: 21)
Łącznie: w gminie Olesno: 262 zdarzenia (w powiecie: 928)

Ilość osób poszkodowanych podczas zdarzeń:
- osoby śmiertelne: 14
- osoby ranne: 104 (w tym 7 dzieci)
- udzielona pomoc przedmedyczna przez strażaków: 78 osób.

Udział OSP gminy Olesno w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2021 roku
Łączna liczba wyjazdów OSP: 147 
z tego
- do pożarów: 33 
- do miejscowych zagrożeń: 101 
- alarmy fałszywe: 3
- zabezpieczenia terenu: 10
Na łączną liczbę 147 wyjazdów alarmowych, aż 100 wyjazdów należy do 4 jednostek 
KSRG (z tego do pożarów: 20, do miejscowych zagrożeń: 68, alarmów fałszywych: 0 i 
zabezpieczeń terenu: 10).

Działalność społeczno-sportowo-kulturalna
 Niezależnie od dofinansowań gminy i dotacji wiele prac wykonują strażacy 
społecznie na rzecz poprawy swoich baz lokalowych i estetyki otoczenia, nie tylko 
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strażnicy ale i całej miejscowości. Coraz częściej też starają się pozyskiwać środki 
zewnętrzne (np. z LGD):

 Statutowym celem strażaków jest również działalność kulturalno-sportowo-
oświatowa. Strażacy organizują festyny, rozgrywki sportowe, spotkania oko-
licznościowe. Współpracują z sołectwami, szkołami i przedszkolami przy organizacji 
festynów czy dożynek wiejskich. Organizują pokazy sprzętu i ratownictwa 
pożarniczego, udostępniają sale młodzieży do gier sportowych, udostępniają sale na 
spotkania i szkolenia organizacjom działającym w poszczególnych miejscowościach 
(np. KGW).

 Strażacy w galowych mundurach i z pocztami sztandarowymi widoczni są 
podczas wszystkich ważniejszych uroczystości kościelnych w gminie, poza nią oraz 
przede wszystkim we własnych miejscowościach. Strażacy włączają się także w róż-
norakie prace porządkowe przy swoich parafiach i kościołach.
Własne sztandary posiada 11 OSP z gminy Olesno.
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XIV. Realizacja Uchwał Rady Miejskiej

 Rada Miejska w Oleśnie obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewod-
niczącego Rady co najmniej raz w miesiącu. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad 
podaje się do wiadomości mieszkańców na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Oleśnie.
 W 2021 r. odbyło się 17 posiedzeń Sesji Rady Miejskiej w Oleśnie . Podczas tych 
posiedzeń, podjęto 108 uchwał. 66 uchwał zostało przekazanych do nadzoru 
Wojewody Opolskiego, natomiast 42 uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu. 47 uchwał zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 3 uchwały podlegały konsultacjom.
 Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Oleśnie zostały przekazane do 
realizacji Burmistrzowi Olesna, komórkom organizacyjnym i jednostkom organi-
zacyjnym Gminy Olesno.

 Wśród podjętych przez Radę uchwał: 42 dotyczyły finansów, 3 oświaty,
5 geodezji i planowania przestrzennego, 4 ochrony środowiska, 3 pomocy 
społecznej, 15 projektów, programów, regulaminów, sprawozdań, 24 gospodarki 
nieruchomościami i lokalami, 12 innych obszarów działalności gminy.

RAPORT O STANIE GMINY OLESNO 2021



Współpraca z organizacjami  pozarządowymi

 Program Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021 został przyjęty uchwałą nr 
XXIX/243/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2020 r. 

 Głównym celem Programu było zaangażowanie organizacji pozarządowych
w rozwój gminy Olesno i poprawę jakości życia mieszkańców, a także zwiększenie 
aktywności mieszkańców poprzez współdziałanie.

Celami szczegółowymi programu były:
1) określenie priorytetowych zadań publicznych;
2) aktywizacja i wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań;
3) tworzenie warunków sprzyjających zwiększaniu aktywności społecznej
           mieszkańców Gminy;
4) umożliwianie społeczności lokalnej współdecydowania o kierunkach
           rozwoju Gminy w zakresie realizacji
5) zadań publicznych, tym samym umocnienie w świadomości mieszkańców
           Gminy poczucia
6) odpowiedzialności za lokalną wspólnotę;
7) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
8) wspieranie rozwoju Organizacji i innych podmiotów.

 Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Gminy Olesno z pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku były zadania 
związane z:
1) Pomocą społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
2) Działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) Działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4) Turystyką i krajoznawstwem;
5) Ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego;
6) Działalnością kulturalną, upowszechnianiem kultury, sztuki i dziedzictwa 
narodowego;
7) Wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej.

Zadania realizowane w ramach „Rocznego programu współpracy Gminy Olesno 
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z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 us-
tawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2021 r.

 W 2021 r. Burmistrz Olesna ogłosił 2 otwarte konkursy ofert, w następujących 
obszarach:

1) Pomocy społecznej – przeznaczono 60.000 zł
2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – przeznaczono 320.000 zł

 W 2021 r. zrealizowano łącznie 14 zadań w ramach otwartych konkursów ofert 
(art. 13 ustawy).
W realizacji zadań publicznych w ramach Programu współpracy uczestniczyło 14 
organizacji pozarządowych.
W ramach przeprowadzonych konkursów Gmina Olesno udzieliła organizacjom 
pozarządowym dotacji i podpisała umowy na łączną kwotę 357.000,00 zł. 
Ze względu na panującą w 2021 roku epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 i 
wynikające z tego faktu ograniczenia, kilka organizacji nie zrealizowało w pełni 
swoich zaplanowanych działań i dokonały zwrotu niewykorzystanych środków, 
zgodnie z zapisami umowy. 
 Jedna z organizacji poniosła wydatki niezgodne z umową, w związku z czym 
również dokonała zwrotu nienależnie pobranych środków. 
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Rozliczenie dotacji 
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1. Realizacja działań wspierających i promujących organizacje pozarządowe oraz 
inne podmioty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2021 r.:

a. udostępnianie strony internetowej (www.olesno.pl) w celu promocji
           działalności statutowej organizacji pożytku publicznego, promocji projektów
           organizacji pozarządowych, zamieszczanie ogłoszeń i informacji;
b. przekazywanie informacji w zakresie oferowanych przez inne podmioty
           szkoleń i publikacji dla organizacji pozarządowych;
c. wymiany informacji pomiędzy Gminą i podmiotami prowadzącymi
           działalność pożytku publicznego o kierunkach planowanych działań. 
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XV. Współpraca Gminy Olesno z innymi samorządami.

 Gmina Olesno wraz z gminami Gorzów Śląski, Radłów, Zębowice oraz 
Powiatem Oleskim, zawiązała partnerstwo samorządów Ziemi Oleskiej w celu 
przystąpienia do projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” prowadzonego 
przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 Projekt jest skierowany był do partnerstw zawieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego i obejmuje obszary zagrożone trwałą marginalizacją oraz 
obszary funkcjonalne małych miast powiatowych liczących do 20 tys. mieszkańców.
 Podczas spotkania, które miało miejsce 26 listopada 2020 r. w Urzędzie 
Miejskim w Oleśnie, przedstawiciele samorządów podpisali porozumienie, w którym 
zadeklarowali współpracę w celu realizacji wspólnych działań zmierzających do 
równomiernego rozwoju gospodarczego terenów objętych partnerstwem. Liderem 
Partnerstwa został Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki.
 Celem projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” było wzmocnienie 
sprawności administracyjnej samorządów, w tym w szczególności zwiększenie ich 
skuteczności w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków oraz poprawa ich 
kompetencji związanych z realizowaniem kompleksowych przedsięwzięć 
rozwojowych w partnerstwie z innymi samorządami poprzez specjalistyczne 
wsparcie doradcze.
 Podstawą zawiązania partnerstwa samorządów Ziemi Oleskiej jest 
świadomość potrzeby pogłębiania współpracy pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego w powiecie oleskim, a także opracowania spójnej wizji rozwoju 
obszaru funkcjonalnego tworzonego przez gminy położone na obszarze powiatu. 
Liderzy samorządowi dostrzegają, iż szereg problemów diagnozowanych do tej pory 
na poziomie pojedynczych samorządów ma charakter szerszy i dotyczy większego 
obszaru, zaś próba ich samodzielnego rozwiązania jest mniej skuteczna, niż podjęcie 
działań wspólnych.
 Nawiązane partnerstwo ma więc za zadanie rozwiązywanie problemów 
przekraczających granice pojedynczych gmin, a należą do nich m.in. :
· niski stopień rozwoju gospodarczego Ziemi Oleskiej, w tym niedostateczne 
wsparcie istniejących i potencjalnych inwestorów, niedostatecznie przygotowana 
oferta inwestycyjna,
· niedostateczna infrastruktura ochrony środowiska
· deficyty w polityce transportowej, w tym szczególnie w zakresie transportu 
zbiorowego,
· pogłębiające się rozwarstwienie dochodowe mieszkańców, skutkujące 
niewystarczającą integracją społeczną.
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Przedstawiciele samorządów za priorytetowe uznali  podjęcie wspólnych działań dla 
rozwiązywania. 
 W ramach ponad 18 miesięcznej współpracy została zrealizowana w listo-
padzie 2021r. Strategia Rozwoju Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej. Wraz
z nią przygotowano cztery ambitne, kompleksowe projekty rozwojowe, które 
partnerzy - gminy Olesno, Gorzów Śląski, Radłów i Zębowice oraz powiat oleski - za-
mierzają wspólnie zrealizować do 2030 roku. Są to kompleksowe przedsięwzięcia
o nazwach:
Fit Partnerstwo
· Partnerstwo z klimatem
· Mobilne Partnerstwo
· Wody partnerskie.
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 Raport o Stanie Gminy za rok 2021 to kompendium wiedzy faktograficznej
i statystycznej, w którym zaprezentowaliśmy najważniejsze zadania realizowane
w naszej gminie w ubiegłym roku. Ujęto w nim informacje przekazane przez gminne 
jednostki organizacyjne, spółki miejskie, jak również pochodzące z poszczególnych 
wydziałów Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Na ich podstawie opracowany został 
syntetyczny zbiór różnorodnych danych, dotyczących wielu obszarów funkcjono-
wania naszej gminy.

 Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym nasze życie zostało podporządko-
wane wielu nakazom i zakazom w związku z pandemią koronawirusa. Mimo tych 
ograniczeń, przestrzegając reżimu sanitarnego, realizowaliśmy zaplanowane zada-
nia. Jak wynika z informacji zawartych w raporcie, wiele realizowanych zadań i pro-
cesów to działania wieloletnie związane z realizacją różnorodnych programów i po-
lityk. Niektóre z nich zostały zrealizowane, niektóre kontynuowane, a niektóre 
rozpoczęte i wdrożone do realizacji.

 Naszym priorytetem, podobnie jak w poprzednich latach, było i jest pozyski-
wanie jak największej ilości funduszy zewnętrznych. Dlatego też staramy się jak 
najlepiej przygotować do absorpcji środków UE z nowej perspektywy finansowej.
W nowej strategii rozwoju naszej gminy Olesno - 2030, która już została opracowana
i będzie w tym roku przyjęta do realizacji, wyznaczyliśmy kierunki rozwoju zapew-
niające naszym mieszkańcom infrastrukturę odpowiadającą ich potrzebom, czyste 
powietrze, wzrost dostępności komunikacyjnej i stały rozwój gospodarczy.

 W tym miejscu chciałbym przekazać wyrazy uznania i podziękowania 
wszystkim pracownikom instytucji i jednostek organizacyjnych gminy, stowarzyszeń 
oraz organizacji pozarządowych, którzy służyli nam swoją pomocą i wsparciem.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki
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