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INWESTYCJE 
współfinansowane ze środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej, zrealizowane na terenie 
Gminy Olesno  

w latach 2007-2014 

2 



3 

I. Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego 

RPO WO 2007-2013 - to jedno z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego. Oznacza to, że Program ma się przyczyniać do 

osiągnięcia celów w niej określonych poprzez podejmowanie działań, 

uznanych za najistotniejsze w latach 2007- 2013 z punktu widzenia rozwoju 

regionu. Program został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską  

4 października 2007 r. 
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Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego 

W latach 2007 – 2014  

Gmina Olesno zrealizowała zadania inwestycyjne na 

łączna kwotę 46 486 312,19 zł 

i  pozyskała łącznie  26 054 431,50 zł dotacji z RPO WO. 
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1. Budowa kompleksu rekreacyjno – 
sportowego w Oleśnie  

  
Wartość projektu –  19 138 390,00 zł  

Wartość dofinansowania -  6 564 568,82 zł 

Data podpisania umowy – 27.05.2009 r.  

w tym:  

dofinansowanie  z RPO – 3 764 568,82 zł 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu – 2 800 000,00 zł   

Cel nadrzędny projektu – wzrost atrakcyjności turystycznej regionu Opolszczyzny, 

poprzez  rozbudowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.  
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Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego 
w Oleśnie  

  Kompleks rekreacyjno – sportowego  obejmuje: 

- najdłuższą na Opolszczyźnie zjeżdżalnię rurową mierzącą 102 m, 

- halę basenową, w tym: basen pływacki (wymiary 25 x 12,5 m i głębokości od 1,2 do 1,8 m),  

- basen do nauki pływania (wymiary 10,25 x 3 m i głębokości 0,75 m), brodzik, 

- zespół odnowy biologicznej, w tym solaria, sauny – fińska i turecka, grota solna, grota 

śnieżna, 

- zespół hydroterapii, w tym: bicz szkocki, masaż płaszczowy, wanna motylkowa, wirówki rąk 

i nóg,  

- zaplecze szatniowo – sanitarne – natryskownie, przebieralnie, toalety, 

- sektor małej gastronomii. 

Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 2.702,20 m kw. 

Rocznie obiekt odwiedza ponad 100 tys. osób  
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Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego 
w Oleśnie  
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2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – „Osiedle 
Walce” 

  
Wartość projektu – 6 759 878,40 zł 

Wartość dofinansowania – 4 323 204,22 zł 

Data podpisania umowy – 30.04.2009 r. 

 

Cel nadrzędny projektu – poprawa jakości środowiska naturalnego na 

Opolszczyźnie, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  

w Gminie Olesno. 
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2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – „Osiedle 
Walce” 

  
 

Projekt polegał na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Olesna – w obrębie 

osiedla Walce.  

Ścieki odbierane od 582 gospodarstw domowych w tym 21 podmiotów 

gospodarczych, podłączonych do sieci kanalizacji w ramach realizacji opisywanego 

przedsięwzięcia trafiają  do miejskiej oczyszczalni ścieków. W wyniku realizacji 

projektu powstało: 

• 21 697,9 km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: 

 12 865,5 m grawitacyjnej sieci zbiorczej,  

 307,5 m rurociągu tłocznego, 

 8 524,9 m przyłączy kanalizacyjnych, 

 582 szt. przyłączy kanalizacyjnych. 
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – „Osiedle 
Walce” 
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3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Olesno  
(ul. Leśna) 

   
Wartość projektu – 6 100 000,00 zł 

Wartość dofinansowania – 5 185 000,00 zł 

Data podpisania umowy – 28.07.2009 r. 

 

Cel nadrzędny projektu –wyprowadzenie ruchu ciężkiego tranzytowego 

poza centrum i tereny zabudowane przy jednoczesnym szybkim 

skomunikowaniu terenów inwestycyjnych z głównymi trasami 

przelotowymi.  
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Budowa drogi gminnej w miejscowości Olesno  
(ul. Leśna) 

   
Wybudowana droga spełnia funkcję „mini obwodnicy” Olesna ze względu 

na jej lokalizację na północy miasta, poza terenami zabudowanymi                          

i połączenie poprzez nią dwóch dróg tranzytowych (dróg wojewódzkich nr 

494 i 487).   

Droga ma długość 3,12 km i skomunikowała tereny inwestycyjne Gminy 

Olesno należące do KSSE, na terenach których powstają dwa zakłady 

produkcyjne. 
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Budowa drogi gminnej w miejscowości Olesno  
(ul. Leśna) 
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4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – II etap  

Wartość projektu – 4 325 800,00 zł 

Wartość dofinansowania – 1 510 346,36 zł 

Data podpisania umowy- 22.02.2010 r. 

 

Cel nadrzędny projektu – poprawa stanu środowiska naturalnego  

w województwie opolskim poprzez kompleksowe skanalizowanie gmin 

regionu. 
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – II etap  

Wybudowano kanalizację sanitarną przy ul. Lublinieckiej wraz 

z ul. Marii Dąbrowskiej oraz przy ul. Młyńskiej wraz  

z ul. Stromą. 

Całkowita długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

wynosi 4 341,00 mb, liczba przyłączy – 82, długość kanalizacji 

deszczowej – 589,5 mb.  
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – II etap  
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5. Zakup samochodu ratowniczo – pożarniczego przez 
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej  w Wysokiej 

  

Wartość projektu – 668 329,00 zł 

Wartość dofinansowania – 554 592,19 zł 

Data podpisania umowy – 30.11.2010 r.  

 
Cel nadrzędny projektu – wzrost bezpieczeństwa na drogach województwa 

opolskiego.  

W ramach projektu zakupiony został nowoczesny wóz ratunkowy z napędem  

4-kołowym o mocy silnika 286 KM wyposażony jest on w niezbędny sprzęt do 

akcji ratowniczo – gaśniczych.  
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Zakup samochodu ratowniczo – pożarniczego przez 
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej  w Wysokiej 
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6. Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego 

w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł 

energii     

  
Wartość projektu – 374 648,05 zł 

Wartość dofinansowania – 260 134,49 zł 

Data podpisania umowy – 16.01.2014 r.  
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Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego 

w Oleśnie   z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii     

  

Inwestycja objęła docieplenie ścian zewnętrznych budynku  

i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż solarów 

do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.  

W wyniku realizacji projektu podniesie się komfort przebywania dzieci  

w placówce, zmniejszą się koszty ogrzewania oraz zmniejszy się emisja 

szkodliwych substancji do atmosfery.  
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Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego  

w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł  energii     
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7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   
w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - 

Miejski Dom Kultury  
  
  Wartość projektu – 686 044,99 zł 

Wartość dofinansowania – 536 971,05 zł 

Data podpisania umowy – 11.04.2014 r. 
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   
w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - 

Miejski Dom Kultury  
  
  Inwestycja obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynków  

i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż solarów do 

ogrzewania wody użytkowej.  

W wyniku realizacji projektu zmniejszą się koszty ogrzewania oraz zmniejszy 

emisja szkodliwych substancji do atmosfery.  

Realizacja projektu zdecydowanie przyczyni się również do poprawy 

wizualnej naszego miasta. 
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   
w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - 

Miejski Dom Kultury  
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8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   
w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 

– Publiczne Przedszkole Nr 3  
  
  

Wartość projektu – 507 905,66 zł 

Wartość dofinansowania – 398 100,08 zł 

Data podpisania umowy – 11.04.2014 r. 

 Inwestycja obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynków i stropodachów, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż solarów do ogrzewania wody 

użytkowej.  

W wyniku realizacji projektu zmniejszą się koszty ogrzewania oraz zmniejszy emisja 

szkodliwych substancji do atmosfery oraz komfort przebywania dzieci w placówce. 
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   
w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii –

Publiczne Przedszkole Nr 3  
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9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   
w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 

  
  Wartość projektu – 834 120,09 zł 

Wartość dofinansowania – 662 288,29 zł 

Data podpisania umowy – 11.04.2014 r. 

Inwestycja obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynków i stropodachów, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż solarów do ogrzewania wody 

użytkowej.  

W wyniku realizacji projektu zmniejszą się koszty ogrzewania oraz zmniejszy emisja 

szkodliwych substancji do atmosfery oraz komfort przebywania dzieci w placówce. 
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   
w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 
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10. Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie –Koźlu  

i Oleśnie  
  
  Wartość projektu – 7 091 196,00 zł 

Wartość dofinansowania – 6 059 226,00 zł 

Data podpisania umowy – 13.09.2013 r. 

. 
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Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych  w Oleśnie  

  
  

Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z Kędzierzynem-Koźlem  

i polega na uzbrojeniu ponad 15 ha terenów inwestycyjnych należących do 

Gminy Olesno w tym 5 ha do KSSE w niezbędne media – kanalizację 

sanitarną (4825,55 m) oraz sieć wodociągową (2858,5 m).  

Pozostałe media (prąd, gaz, sieć telekomunikacyjna) znajdują się w granicy 

terenów inwestycyjnych. 
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Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych w Kędzierzynie –Koźlu  

i Oleśnie  
  
  



II. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Do celów priorytetowych PROW należą: 

• poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, 

rozwoju i innowacji, 

• poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie 

gospodarowania gruntami, 

• poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania 

działalności gospodarczej. 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

W latach 2007 – 2014 Gmina Olesno  

zrealizowała zadania inwestycyjne na terenach wiejskich  

na kwotę 4 104 776,75 zł 

i pozyskała na te projekty łącznie 2 434 172,12 zł dotacji  

z PROW. 
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1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy 
Olesno (Boroszów, Broniec, Leśna) 

Wartość projektu – 1 860 018,00 zł  

Wartość dofinansowania – 1 348 685,54 zł 

Data podpisania umowy – 09.01.2014 r. (przewidywany termin 

zakończenia 15.12.2014 r.) 

 
Cel projektu: poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Stan robót na dzień 14.07.2014 r.: 

Broniec - na 33 zaplanowane do budowy gotowych  jest 30 oczyszczalni, 

Leśna - na 40 zaprojektowanych, gotowych jest 15,  

Boroszów -  do wykonania jest 60 przydomowych oczyszczalni ścieków.  
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Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie 
Gminy Olesno (Boroszów, Broniec, Leśna) 
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2. Budowa Wiejskiego Centrum Kultury  
w Grodzisku 

Wartość projektu – 518 532,72 zł 

Wartość dofinansowania – 299 913,00 zł 

Data podpisania umowy – 29.05.2013 r. (termin odebrania robót – 

02.04.2014 r.) 

Cel projektu: rozwój infrastruktury kulturowej oraz zwiększenie aktywności 

mieszkańców wsi. 
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Budowa Wiejskiego Centrum Kultury  
w Grodzisku 
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3. Budowa Wiejskiego Centrum Kultury  
w Starym Oleśnie 

Wartość projektu – 705 942,35 zł 

Wartość dofinansowania – 276 235,00 zł 

Data podpisania umowy – 17.11.2010 r.  

 
Cel projektu: rozwój infrastruktury kulturowej oraz zwiększenie aktywności 

mieszkańców wsi. 
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Budowa Wiejskiego Centrum Kultury  
w Starym Oleśnie 
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4. Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Wysokiej 

Wartość projektu – 196 046,23 zł 

Wartość dofinansowania – 86 444,00 zł 

Data podpisania umowy – 07.03.2011 r. 

 
Cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost atrakcyjności 

turystycznej, wzbogacenie oferty rekreacyjnej i kulturowej mieszkańców  

i turystów.  
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Budowa Wiejskiego Centrum Kultury  
w Wysokiej 
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5. Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie 
nieruchomości zabudowanej budynkami przedszkola 

i szkoły w Wachowie 

Wartość projektu – 26 619,28 zł 

Wartość dofinansowania – 24 080,72 zł 

Data podpisania umowy – 30.09.2011 r. 

 
Cel projektu: stworzenie bezpiecznego miejsca na wspólne zabawy, wypełnienie 

wolnego czasu, zapewnienie sprawności fizycznej i zdobywanie nowych 

umiejętności oraz stworzenie okazji do nawiązywania nowych znajomości i zabaw 

grupowych.  
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Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie 
nieruchomości zabudowanej budynkami przedszkola  

i szkoły w Wachowie 
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6. Ogólnodostępny plac zabaw przy boisku  
w Łomnicy 

Wartość projektu – 42 773,12 zł 

Wartość dofinansowania – 26 081,18 zł 

Data podpisania umowy – 30.09.2011 r.  

 
Cel projektu: stworzenie bezpiecznego miejsca na wspólne zabawy, wypełnienie 

wolnego czasu, zapewnienie sprawności fizycznej i zdobywanie nowych 

umiejętności oraz stworzenie okazji do nawiązywania nowych znajomości i zabaw 

grupowych.  
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Ogólnodostępny plac zabaw przy boisku  
w Łomnicy 
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7. Wykonanie nowego ogólnodostępnego placu zabaw 
na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami 

przedszkola i szkoły podstawowej  
w Sowczycach   

Wartość projektu – 29 619,29 zł 

Wartość dofinansowania – 19 264,58 zł 

Data podpisania umowy – 13.12.2011 r. 

 
Cel projektu: stworzenie bezpiecznego miejsca na wspólne zabawy, wypełnienie 

wolnego czasu, zapewnienie sprawności fizycznej i zdobywanie nowych 

umiejętności oraz stworzenie okazji do nawiązywania nowych znajomości i zabaw 

grupowych 
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Wykonanie nowego ogólnodostępnego placu zabaw 
na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami 

przedszkola i szkoły podstawowej  
w Sowczycach   
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8. Wykonanie nowego ogólnodostępnego placu zabaw na 
terenie nieruchomości zabudowanej budynkami 

przedszkola i szkoły podstawowej w Borkach Wielkich 

Wartość projektu – 26 619,29 zł 

Wartość dofinansowania – 19 264,58 zł 

Data podpisania umowy – 21.02.2012 r.  

 
Cel projektu: stworzenie bezpiecznego miejsca na wspólne zabawy, wypełnienie 

wolnego czasu, zapewnienie sprawności fizycznej i zdobywanie nowych 

umiejętności oraz stworzenie okazji do nawiązywania nowych znajomości i zabaw 

grupowych.  
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Wykonanie nowego ogólnodostępnego placu zabaw na 
terenie nieruchomości zabudowanej budynkami 

przedszkola i szkoły podstawowej  
w Borkach Wielkich 
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9. Niwelacja terenu i wykonanie nowej murawy wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie boiska do gry 

w piłkę nożną w Sowczycach   

Wartość projektu – 46 000,00 zł 

Wartość dofinansowania – 36 800,00 zł 

Data podpisania umowy – 21.02.2012 r.  

  
Cel projektu: zwiększenie dostępności do infrastruktury i rekreacji 

mieszkańcom terenów wiejskich. 
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Niwelacja terenu i wykonanie nowej murawy wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie boiska do gry  

w piłkę nożną w Sowczycach   
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10. Adaptacja pomieszczenia przedszkola na 
pomieszczenie socjalne dla boiska piłki nożnej  

w Borkach Małych 

Wartość projektu – 87 209,12 zł 

Wartość dofinansowania – 56 721,38 zł 

Data podpisania umowy – 21.02.2012 r.  

 

Cel projektu: podniesienie standardu infrastruktury sportowej poprzez 

modernizację i adaptację pomieszczenia przedszkola na pomieszczenie socjalne dla 

boiska piłki nożnej w Borkach Małych jak również poprawa dostępności 

mieszkańców Borek do bazy rekreacyjno-sportowej. 
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Adaptacja pomieszczenia przedszkola na 
pomieszczenie socjalne dla boiska piłki nożnej  

w Borkach Małych 
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11. Niwelacja terenu i wykonanie nowego boiska do 
gry w piłkę nożną w Kolonii Łomnickiej 

Wartość projektu – 28 775,12 zł 

Wartość dofinansowania – 16 869,00 zł 

Data podpisania umowy – 20.06.2012 r. (oddanie do użytku - 

         28.05.2014 r.) 

 

Cel projektu: wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 26 x 56  m (analogia 

boiska Orlik) 
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Niwelacja terenu i wykonanie nowego boiska do gry 
w piłkę nożną w Kolonii Łomnickiej 
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12. Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej  
w Borkach Małych 

Wartość projektu – 20 632,91 zł 

Wartość dofinansowania – 11 742,30 zł 

Data podpisania umowy – 20.06.2012 r. 

 

Cel projektu: propagowanie twórczości kulturowej i artystycznej wśród 

społeczności lokalnej w tym stworzenie warunków rozwoju artystycznego 

młodemu pokoleniu. 
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Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej  
w Borkach Małych 

Zakupiono następujące instrumenty: 

• Saksofon altowy – AS-201 Roy Benson  

• Baryton  BH – 202 Roy Benson Student 

PRO Series  

• Tenor TH – 202 Roy Benson 

• Tuba TB – 202 Roy Benson  

• Trąbka TR – 501 – 2 szt.  

• Puzon tenorowy w stroju Bb/F,  TT-242 F  

• Ustnik do puzonu basowy i tenorowy  

roz. 1 ¼ GM, Vincent Bach  

• Werbel marszowy  roz. 14 x 6,5 Chester  

• Pulpit do nut, F900722 Gewa – 25 szt. 
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13. Modernizacja ogólnodostępnych boisk  
w Wojciechowie i Wysokiej 

Wartość projektu – 27 172,05 zł  

Wartość dofinansowania – 14 768,92 zł 

Data podpisania umowy – 04.07.2012 r. 

 

Cel projektu: zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

mieszkańców terenów wiejskich, co wpłynie na rozwój sprawności fizycznej i 

zdobywania nowych umiejętności sprawnościowych. Inwestycja wpłynie na 

poprawę jakości na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i 

kulturowych mieszkańców. 
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Modernizacja ogólnodostępnych boisk  
w Wojciechowie i Wysokiej 

Wojciechów Wysoka 
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14. Zakup instrumentów dla orkiestry  
w Wysokiej 

Wartość projektu – 49 600,00 zł  

Wartość dofinansowania – 30 243,90 zł 

Data podpisania umowy – 30.09.2011 r.  

 

Cel projektu: umożliwienie rozwijania pasji i talentów członków orkiestry, 

wzrost kompetencji kulturalnych mieszkańców terenów wiejskich. 
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15. Wykorzystanie potencjału turystycznego terenów 
zielonych położonych na obszarze LGD Górna Prosna 

na przykładzie „Siedmiu Źródeł” 

Wartość projektu – 27 754,20 zł  

Wartość dofinansowania – 15 918,00 zł 

Data podpisania umowy – 19.01.2011 r.  

 

Cel projektu: podkreślenie potencjału przyrodniczego na terenie LGD Górna 

Prosna, jako obszarów atrakcyjnych turystycznie.  

W ramach projektu wydane zostały foldery promujące „Siedem  Źródeł”, a wokół 

źródliska ustawiono tablice informacyjne na temat walorów przyrodniczych 

obszaru. 

61 

javascript: void(null);
http://www.bing.com/images/search?q=ZNAK+LEAdER&id=8ADA344E85ACAB9240ECE68732E1302628A97672&FORM=IQFRBA


Wykorzystanie potencjału turystycznego terenów 
zielonych położonych na obszarze LGD Górna Prosna 

na przykładzie „Siedmiu Źródeł” 
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16. Remont pomostów na Kucobach  

Wartość projektu – 29 036,00 zł  

Wartość dofinansowania – 16 660,00 zł 

Data podpisania umowy – 05.01.2011 r. 

 

Cel projektu: poprawa jakości małej infrastruktury turystycznej.  

Dzięki wyremontowanym pomostom, poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców  

i turystów spędzających czas w okolicach ośrodka wypoczynkowego.  
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Remont pomostów na Kucobach  
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17. Remont placu przy remizie OSP w Borkach 
Małych 

Wartość projektu – 37 014 ,17 zł  

Wartość dofinansowania – 22 569,61 zł 

Data podpisania umowy – 30.09.2011 r. 

 

Cel projektu: poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni społeczno-kulturalnej 

obszarów wiejskich.  
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Remont placu przy remizie OSP w Borkach Małych 
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18. Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami  
w Gminie Olesno  

Wartość projektu – 347 741,65 zł  

Wartość dofinansowania – 114 179,00 zł 

Data podpisania umowy – 24.02.2010 r. 

 

Cel projektu: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich Gminy Olesno . 

 

Projekt obejmował budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Nowy 

Wachów, Wachowice-Wachów, Stare Olesno. 
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19. Organizacja kursu origami dla mieszkańców 
gminy Olesno 

Wartość projektu – 5 649,42 zł  

Wartość dofinansowania – 3 641,02 zł 

Data podpisania umowy – 04.07.2012 r. (termin realizacji – 06.03.-

27.03.2013 r.) 

Cel projektu: umożliwienie zdobycia wiedzy na temat podstaw sztuki origami oraz  

rozwijanie pasji.  
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Organizacja kursu origami dla mieszkańców gminy 
Olesno 
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III. Pozostałe projekty 

W latach 2007 – 2014 Gmina Olesno zrealizowała „projekty 

miękkie”  

za kwotę  3 926 986,14 zł 

na realizację których otrzymała łącznie 3 190 903,19 zł dotacji. 
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1. Dzieci są naszą przyszłością – warto w nie 
inwestować 

 
 
 
 
 
 
 
   

Wartość projektu – 484 078,80 zł  

Wartość dofinansowania – 411 466,98 zł 

Data podpisania umowy – 12.06.2012 r.  

 

 

Celem projektu było zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej oraz podnoszenie jakości usług kształcenia i niwelowania barier 

edukacyjnych na terenie Gminy Olesno, dostosowanie ofert placówek przedszkolnych 

do potrzeb mieszkańców Gminy Olesno poprzez zapewnienie wydłużonej opieki 

przedszkolnej dzieciom w wieku 3-5 i 6 lat, a także rozszerzenie oferty placówek 

przedszkolnych poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjno-

wychowawczych. 
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2. Opolska @Szkoła, szkołą ku przyszłości 
 
 
 
 
 
 
 
   

Wartość projektu – 1 000 000,00 zł  

Wartość dofinansowania – 850 000,00 zł 

Data podpisania umowy – 10.11.2009 r.  

 

 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2007 – 2013 został zrealizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 Dwujęzycznej 

im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie i w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza 

Kościuszki w Oleśnie projekt „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”.  
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3. Rozbudowa i wyposażenie pracowni w zakresie 
kształcenia  nauk matematyczno- przyrodniczych  

w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Oleśnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Wartość projektu – 474 296,78 zł  

Wartość dofinansowania – 380 467,14 zł 

Data podpisania umowy – 31.03.2010 r. 

 

 

 

Głównym celem projektu było zdobywanie dodatkowej wiedzy  

i umiejętności przez uczniów. Ułatwienie im dalszej edukacji, wzmocnienie 

motywacji do nauki poprzez uatrakcyjnienie zajęć, stworzenie większego 

komfort nauki oraz zdobycie i rozszerzenie umiejętności w zakresie obsługi 

komputera.  
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Rozbudowa i wyposażenie pracowni w zakresie 
kształcenia  nauk matematyczno- przyrodniczych w 

Publicznym Gimnazjum nr 1 w Oleśnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

4. Równy Start w Przyszłość 

75 

Wartość projektu – 337 165,00 zł  

Wartość dofinansowania – 337 165,00 zł 

Data podpisania umowy – 29.01.2009 r.  

 

Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych, 

zwiększenie poziomu wiedzy i wzmocnienie motywacji  uczniów do nauki.  
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Równy Start w Przyszłość 
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5. Aktywnie poznaję świat 

77 

Wartość projektu – 399 842,00 zł  

Wartość dofinansowania – 399 842,00 zł 

Okres realizacji projektu – rok szkolny 2009/2010 
 

Głównym celem projektu było stworzenie możliwości równego dostępu 

uczniom szkół gminy Olesno do edukacji poza godzinami lekcyjnymi 

poprzez opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych, 

uwzględniających rozwój umiejętności kluczowych zgodnie  

z zapotrzebowaniem uczniów. 
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Aktywnie poznaję świat 
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6. Aktywizacja społeczno – zawodowa 
bezrobotnych i nie pracujących w gminie Olesno 

 

79 

Wartość projektu – 163 097,00 zł  

Wartość dofinansowania – 145 962,07 zł 

Termin realizacji projektu – 2010 r. 
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7. Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 
w Oleśnie  

 
 
 
 
 
 
   

Wartość projektu – 1 068 506,56 zł  

Wartość dofinansowania – 666 000,00 zł 

Data oddania do użytku – 15.07.2010 r.  

 

 
Kompleks boisk sportowych przy ul. Wachowskiej,  powstał w ramach programu 

„Moje boisko Orlik 2012”. Od momentu oddania do użytku korzystają z niego 

uczniowie oleskich szkół oraz mieszkańcy miasta, którzy aktywnie chcą spędzić swój 

czas wolny.  
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Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012  
w Oleśnie  

 
 
 
 
 
 
   



 
 
 

 IV. Narodowy Program Przebudowy  
Dróg Lokalnych 

 tzw. „Schetynówki” 

82 

Program ma na celu wsparcie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego  

z budżetu państwa w zakresie budowy, przebudowy lub remontu kluczowych 

odcinków dróg gminnych i powiatowych, zmierzających do zwiększenia płynności 

ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.  

Program ten przewiduje również wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg 

powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzących do 

zwiększenia komfortu życia mieszkańców oraz dostępności lokalnych ośrodków 

gospodarczych. 

 



 
 
 

Narodowy Program Przebudowy  
Dróg Lokalnych 

 tzw. „Schetynówki” 
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W latach 2007 – 2014 Gmina Olesno  

wybudowała drogi   

za kwotę 3 715 007,62 zł 

na realizację których pozyskała łącznie 

 2 029 180,085 zł dotacji. 
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1. Przebudowa dróg gminnych – ul. Arnsberska,  
ul. Paderewskiego, ul. Broniewskiego 

 
   

Wartość projektu – 1 000 074,86 zł 

Wartość dofinansowania – 500 037,43 zł 

Wykonanie - 2009 r. 

Wyremontowane drogi zdecydowanie poprawiły komfort 

życia mieszkańców oraz estetykę osiedla.  
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Przebudowa dróg gminnych – ul. Arnsberska,  
ul. Paderewskiego, ul. Broniewskiego 
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2. Remont drogi gminnej Olesno – Wojciechów  
(ul. Sosnowa, ul. Siedem Źródeł, ul. Zdroje) 

 
 
   

Wartość projektu – 584 737,94 zł 

Wartość dofinansowania – 292 368,96 zł 

Data oddania do użytku – 14.07.2010 r. 

 Wyremontowana droga została wzmocniona, wykonano nową nawierzchnię z betonu 

asfaltowego, odnowiono nawierzchnię powierzchniową jezdni, wzmocniono pobocza 

kruszywem, wykonano 7 mijanek oraz dokonano wycinki drzew i krzewów wokół 

remontowanej drogi na odcinkach o ograniczonej widoczności. 

Droga ta może stanowić objazd dla kierunków Olesno - Praszka - Byczyna, a także dla 

kierunków Olesno - Kluczbork - Poznań - Kołobrzeg. 
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Remont drogi gminnej Olesno – Wojciechów  
(ul. Sosnowa, ul. Siedem Źródeł, ul. Zdroje) 
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3. Remont drogi na terenie miasta Olesno  
(ul. Kościuszki, ul. Rynek, ul. Kościelna, ul. 

Lompy, ul. Steina) 
 
 
 
   

Wartość projektu – 997 128,21 zł 

Wartość dofinansowania – 436 300,00 zł 

Wykonanie - 2011 r. 
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Remont drogi na terenie miasta Olesno  
(ul. Kościuszki, ul. Rynek, ul. Kościelna,  

ul. Lompy, ul. Steina) 
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4. Remont drogi na terenie miasta Olesno  
(ul. Rynek, ul. Armii Krajowej) 

 
 
 
 
   

Wartość projektu – 1 080 298,03 zł 

Wartość dofinansowania – 324 089,41 zł 

Wykonanie - 2012 r. 
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Remont drogi na terenie miasta Olesno  
(ul. Rynek, ul. Armii Krajowej) 
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5. Budowa dróg na terenie Olesna wraz z kanalizacją 
deszczową (ul. Piłkarska, ul. Sportowa, ul. Klubowa, 

ul. Rodziny Ligendzów) 
 
 
 
 
   

Wartość projektu – 609 240,61 zł 

Wartość dofinansowania – 304 620,30 zł 

Wykonanie - 2013 r. 

Wybudowano 559,5 mb drogi asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową. 

Poprawiło to zdecydowanie komfort życia mieszkańców oraz estetykę 

osiedla. 
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Budowa dróg na terenie Olesna wraz z kanalizacją 
deszczową (ul. Piłkarska, ul. Sportowa, ul. Klubowa,  

ul. Rodziny Ligendzów) 
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6. Przebudowa dróg gminnych w Oleśnie  
(ul. Graniczna) oraz w Wachowicach (ul. Szkolna) 

 
 
 
 
   

Przewidywana wartość inwestycji – 343 527,97 zł 

Wartość dofinansowania – 171 763,99 zł 

Wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 

3213 m2. 

Data podpisania umowy – 24.07.2014 r.  

Zadanie w trakcie przekazywania placu budowy. 
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 IV. Terenowy Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych 

Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych tworzą środki pochodzące  

z należności i oraz dziesięciu opłat rocznych, jakie wnoszą inwestorzy 

realizujący inwestycje na gruntach rolnych klas I-III oraz IV-VI 

wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, położonych na obszarach 

wiejskich.   
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 IV. Terenowy Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych 

 

W latach 2007 – 2014 Gmina Olesno  wybudowała drogi 

dojazdowe do gruntów rolnych za kwotę 1 874 996,98 zł   

na co pozyskała łącznie  

 935 850,09 zł dotacji. 
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1. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości  
Borki Wielkie - I etap  

 
 
 
 
 
   

Wartość projektu – 247 092,00 zł 

Wartość dofinansowania – 94 100,00 zł 

Data podpisania umowy – 8.06.2012 r. 
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Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości  
Borki Wielkie - I etap  

 
 
 
 
 
   

Przed remontem 
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2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w Łowoszowie 

 
 
 
 
 
   

Wartość projektu – 280 743,44 zł 

Wartość dofinansowania – 192 418,61 zł 

Data realizacji inwestycji– 2008 r. 
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Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w Łowoszowie 
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3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
obręb Boroszów 

 
 
 
 
 
   

Wartość projektu – 285 660,72 zł 

Wartość dofinansowania – 124 845,43 zł 

Data realizacji inwestycji – 2009 r. 
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Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
obręb Boroszów 
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4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w miejscowości Łowoszów 

 
 
 
 
 
   

Wartość projektu – 143 665,60 zł 

Wartość dofinansowania – 45 968,78 zł 

Data realizacji inwestycji – 2011 r. 
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Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w miejscowości Łowoszów 
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5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
obręb Borki Małe – Świercze 

 
 
 
 
 
 
   

Wartość projektu – 280 743,44 zł  

Wartość dofinansowania – 192 418,61 zł 

Data realizacji inwestycji – 2007 r. 
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Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb 
Borki Małe – Świercze 
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6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na 
terenie miejscowości Borki Wielkie – II etap 

 
 
 
 
 
 
   

Wartość projektu – 163 460,33 zł  

Wartość dofinansowania – 100 848,66 zł 

Data podpisania umowy – 17.05.2013 r. 
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7. Remont drogi w Sowczycach (ul. Oleska) 
 
 
 
 
 
 
   

Wartość projektu – 251 515,00 zł  

Wartość dofinansowania – 100 650,00 zł 

Data podpisania umowy – 26.05.2014 r.  

 

 

Wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 2500 m2 



109 

8. Remont drogi Świercze – Kolonia Świercze 
 
 
 
 
 
   

Przewidywana wartość inwestycji – 222 116,45 zł  

Wartość dofinansowania – 84 600 zł 

Data podpisania umowy – 26.05.2014 r.  

 

 

Wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 2163 m2  wraz 

z odwodnieniem rowów oraz wykonaniem zjazdów na pola.  
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Olesno w rankingach 

Pieniądze pochodzące z budżetu Unii Europejskiej są olbrzymim 

wsparciem dla tak niewielkich gmin jak nasza. Tylko dzięki nim 

mogliśmy zrealizować wszystkie wcześniej wymienione projekty.  

Za ilość pozyskanych środków, Olesno bardzo wysoko oceniane jest  

w wielu rankingach dot. stopnia wykorzystania tychże pieniędzy. 

 

Jesteśmy także w czołówce w województwie opolskim, gdzie w 2009 r. 

zajęliśmy 4 miejsce wśród 73 gmin woj. Opolskiego pozyskując 1 milion 

200 tysięcy zł dotacji unijnych na 1000 mieszkańców gminy.  



I. W 2010 roku w rankingu samorządów Gmina Olesno, w grupie gmin miejskich 

i miejsko-wiejskich, w kategorii Fundusze Unijne, zajęła 38 miejsce w Polsce,  

a tym samym 1 miejsce w województwie opolskim. 
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Gminy Miejsko-Wiejskie           

poz. 

2011 

poz. 

2010 Gmina   Suma Dochody/Osoba 

Wartość umów w 

2010/osoba Liczba umów w 2010 

1 2 Hel pomorskie 51,65 1 502,34 9 988,21 2 

2 39 Żywiec śląskie 49,30 0,54 18 479,20 9 

3   Karpacz dolnośląskie 48,49 2 562,82 1 043,57 2 

4 8 Krynica Morska pomorskie 43,30 0,00 17 196,23 3 

5 21 Działoszyce świętokrzyskie 34,96 1 412,16 3 781,32 2 

6 10 Skoki wielkopolskie 30,67 35,51 11 947,07 2 

7 11 Szczawnica małopolskie 28,01 1 048,52 2 768,82 6 

8   Pasym warmińsko-mazurskie 26,67 1 486,25 39,15 1 

9   Lubniewice lubuskie 26,62 1 279,10 1 318,84 2 

10   Glinojeck mazowieckie 24,42 18,94 7 155,75 14 

11 34 Gołdap warmińsko-mazurskie 21,67 791,05 2 020,10 6 

12 42 Witnica lubuskie 21,19 841,21 1 268,79 7 

. . …
 

              

27 40 Cieszyn śląskie 14,33 130,80 3 180,45 9 

28   Myszyniec mazowieckie 13,95 350,15 2 616,79 3 

29 15 Śmigiel wielkopolskie 13,72 603,69 106,38 6 

30   Suchań zachodniopomorskie 13,52 724,29 132,83 1 

31 62 Muszyna małopolskie 13,37 322,05 1 605,39 8 

32   Suchedniów świętokrzyskie 13,34 411,40 1 143,14 7 

33 92 Sieradz  łódzkie 13,31 450,73 259,51 10 

34   Przemków dolnośląskie 13,29 570,46 367,83 5 

35 37 Brodnica  kujawsko-pomorskie 12,64 461,18 886,90 5 

36 86 Dobczyce małopolskie 12,53 37,90 3 306,52 8 

37   Skaryszew mazowieckie 12,49 454,44 485,34 7 

38   Olesno opolskie 12,30 500,84 460,63 5 
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II. 61 miejsce w rankingu miast powiatowych Inwestycje w infrastrukturę techniczną 

opublikowanym w numerze 21/2013 WSPÓLNOTY 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: Wspólnota 21/2013 

 

Olesno z wydatkami inwestycyjnymi poprawiającymi standard życia mieszkańców oraz 

stwarzającymi warunki do rozwoju gospodarczego – w wysokości 504,45 zł na jednego 

mieszkańca, pozostawiło daleko w tyle m.in. Namysłów (110), Kluczbork (137), Brzeg (250), czy 

Krapkowice (253) z wydatkami odpowiednio 395 zł, 351 zł, 151 zł, i 142 zł na mieszkańca.  

 

 



III. 80 miejsce w rankingu miast powiatowych Wykorzystanie środków zagranicznych przez 

samorządy  opublikowanym w numerze 22/2013 WSPÓLNOTY 
 

 

Olesno z wydatkami finansowanymi ze środków unijnych w wysokości 850,83 zł na 1 mieszkańca 

wyprzedziło m.in. Namysłów (84), Kluczbork (117), Brzeg (148), Kędzierzyn-Koźle (161), 

Krapkowice (240) z wydatkami odpowiednio – 829 zł, 626 zł, 507 zł, 473 zł i 213 zł na 

mieszkańca. 

Żródło: Wspólnota 22/2013 
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W latach 2007 – 2014 zrealizowaliśmy inwestycje za 

łączną kwotę 78 mln zł, z czego  

 aż 34 644 536,99 zł  

pochodziło z dotacji unijnych i innych środków 

zewnętrznych.   
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 5 272 964,30 zł  

 29 783 039,67 zł  

 34 644 536,99 zł  

 78 000 000,00 zł  INWESTYCJE ogółem 

Środki unijne i inne zewnętrzne 

Środki unijne 
(RPO+PROW+Kapitał Ludzki) 

Pozostałe środki zewnętrzne 

1.948 zł / 

dotacji  
mieszkańca gminy 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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O l e s n o   l i p i e c  2 0 1 4  


