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DOTACJE POZYSKANE PRZEZ
GMINĘ OLESNO
W 2009 ROKU

Urząd Miejski w Oleśnie
2010

* Dofinansowania w oparciu o zawarte umowy

Na przestrzeni 2008 – 2009 Gmina Olesno pozyskała rekordową kwotę 20,5 mln zł
bezzwrotnych dotacji z funduszy unijnych i krajowych, które pozwoliły na realizację wielu
gminnych projektów inwestycyjnych w dziedzinie kultury, edukacji, sportu, rozwoju bazy
sportowej, inwestycji drogowych i kanalizacji.
W 2009 r. Gmina Olesno zajęła IV miejsce w rankingu 73 gmin Województwa Opolskiego
pod względem bezwzględnego dofinansowania podpisanych umów z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (dane Urzędu Marszałkowskiego, stan na dzieo 31
grudnia 2009 r.). Przed Olesnem znalazły się tylko Miasto Opole oraz Gminy Brzeg i Ujazd.

PROJEKTY TWARDE
Wartośd inwestycji:

18.088.952,20 zł

Dofinansowanie z RPO WO 2007-2013
Działanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny:
3.014.590,91 zł

1
Budowa kompleksu
rekreacyjno –
sportowego
w Oleśnie

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na rok 2008:
2.800.000,00 zł
Planowany termin oddania do użytku: 05.2010 r.

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego jest największą realizowaną dotychczas
samorządową inwestycją na terenie Gminy Olesno. Na częśd sportową kompleksu złożą się:
basen sportowy o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości od 1,2m do 1,8m, basen rekreacyjny
do nauki pływania, brodzik dla najmłodszych oraz zjeżdżalnia. W części rekreacyjnej
powstaną: gabinety hydroterapii, hydromasażu i odnowy biologicznej, solarium, sauny, grota
solna, grota lodowa, bar – bufet, sklepik sportowy oraz szatnie z zapleczem dla zespołów
piłkarskich.
Obok basenu powstał również kompleks boisk z programu Orlik 2012. Docelowo ma tam
zostad wybudowany także Hotel SPA.

Kryta pływalnia w Oleśnie w trakcie realizacji

Kryta pływalnia w Oleśnie - wizualizacja projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłośd”

Wartośd inwestycji:

2
Budowa kanalizacji
sanitarnej w Oleśnie –
osiedle „Walce”

6.040.751,52 zł

Dofinansowanie z RPO WO 2007-2013
Działanie 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami:
4.327.252,85 zł
Plan realizacji na lata 2009-2011
Prace nad budową kanalizacji ruszyły w koocu 2009 r. a mają zakooczyd się w pierwszym półroczu roku
2011.

Inwestycja obejmuje wykonanie 21,70 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym: 12,8 km
grawitacyjnej sieci zbiorczej, 0,3 km rurociągu tłocznego, 8,6 km przyłączy. W wyniku realizacji
projektu do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych zostanie 582 gospodarstw
domowych i podmiotów gospodarczych.

Kanalizacja sanitarna w Oleśnie w trakcie realizacji

Wartośd inwestycji:

3
Budowa kanalizacji
sanitarnej w Oleśnie –
II etap

5.338.138,02 zł

Dofinansowanie z RPO WO 2007-2013
Działanie 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami:
1.522.048,61 zł
Dotacja przyznana, początek realizacji inwestycji w 2010 r.

Kanalizacja sanitarna: ul. Młyoska ze Stromą, Lubliniecka z Marii Dąbrowskiej. Długośd
całkowita projektowanej sieci wraz z przyłączami to 4,5 km, liczba przyłączy 84 szt. Projektem
objętych zostanie 435 mieszkaoców gminy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłośd”

4
Drogi osiedlowe
ul. Arnsberska,
Paderewskiego,
Broniewskiego w
Oleśnie
(tzw. Schetynówka)

Wartośd inwestycji:

1.000.074,86 zł

Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011:
500.037,43 zł

Nawierzchnia asfaltowa o szerokości od 4,5 - 5,5 m, powierzchnia jezdni 5.778 m2,
długośd 1290 mb, jezdnia dwuwarstwowa

ul. Arnsberska w trakcie realizacji

ul. Arnsberska zrealizowana
Wartośd inwestycji:

5
ul. Leśna w Oleśnie

5.990.200,00 zł

Dofinansowanie z RPO WO 2007-2013
Działanie 3.1.2 Drogi Lokalne:
5.185.000,00 zł
Nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 10.000 m2, jezdnia dwuwarstwowa, długośd 3,1 km

łącząca ul.
Częstochowską z ul.
Gorzowską

Plan realizacji na lata 2009-2011
Pierwsza droga w gminie, która wybudowana zostanie w nowatorskim systemie „zaprojektuj
i wybuduj”. Droga łącząca ul. Częstochowską z ul. Gorzowską - dojazdowa do obszaru ok.
60 ha oleskich terenów inwestycyjnych.

ul. Leśna w Oleśnie przed realizacją

Wartośd inwestycji:

1.058.910,56 zł

Dofinansowanie z rządowego programu „Moje boisko - Orlik 2012”:
333.000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego:
333.000,00 zł

6
Budowa kompleksu
boisk sportowych
ORLIK 2012
w Oleśnie

Planowany termin oddania do użytku: 05.2010 r.
Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych
kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na
terenie całego kraju. Głównym założeniem programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży
nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu, niezależnie od
statusu majątkowego czy pozycji społecznej.
Inwestycji obejmuje budowę:
• boiska do piłki nożnej - o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszywa i
wymiarach 30m x 62m o pow. całkowitej 1860m2 (pole gry 26m x 56m),
• boiska wielofunkcyjnego - o wymiarach 19,10m x 32,10m (pole gry 15,1m x 28,0 m),
przeznaczonego do piłki koszykowej i piłki siatkowej, z nawierzchnią poliuretanową,
• wykonanie oświetlenia, budynku zaplecza socjalnego oraz ogrodzenia.

Kompleks boisk w systemie Orlik w Oleśnie w trakcie realizacji

Kompleks boisk w systemie Orlik - wizualizacje projektu

Wartośd inwestycji:

42.000,00 zł

7
Wykonanie II etapu
prac konserwatorskich
XVII w. Kolumny
Maryjnej w Oleśnie

Dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego:

20.000,00 zł

Zabytkowa kolumna Maryjna z 1697 r. postawiona została przez mieszczan oleskich nękanych
przez wojny, żywioły, kataklizmy i choroby.
Więcej o kolumnie http://www.olesno.pl/aktualnosci/338

Odrestaurowana Kolumna Maryjna w Rynku w Oleśnie
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Adaptacja
pomieszczenia
przedszkola na szatnie i
zagospodarowanie
terenu przedszkola w
Borkach Małych jako
boisko do gry w piłkę
nożną

Wartośd inwestycji:

179.937,00 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

56.092,00 zł

9
Droga dojazdowa do
gruntów rolnych w
Boroszowie

Wartośd inwestycji:

285.660,72 zł

Dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:

124.845,00 zł

Nawierzchnia asfaltowa powierzchni 3.552 m2, długośd 840 mb, jezdnia dwuwarstwowa.

Droga transportu rolnego w Boroszowie zrealizowana

PROJEKTY MIĘKKIE
Wartośd projektu

21 365,67 zł

Dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie:
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Organizacja XV
Międzynarodowych
Oleskich Ulicznych
Biegów Pokoju

6.000,00 zł

W 12 biegach dzieci i młodzieży udział wzięło 347 zawodników. W biegu głównym „O Różę
Olesna” startowało ponad 260 zawodników. Biegi oleskie, dzięki piętnastoletniej tradycji
wpisały się na stałe w kalendarz największych imprez cyklicznych w naszym regionie. Poprzez
uczestnictwo w imprezie zawodników krajowej czołówki w biegach średnio- i
długodystansowych, przedstawicieli świata sportu z Ministerstwa Sportu, Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,
biegi zyskały rangę imprezy prestiżowej. Gościem honorowym XV biegów była olimpijka
Urszula Włodarczyk, a impreza zgromadziła nie tylko wielu sportowców z całej Polski oraz z
zagranicy (Niemiec, Ukrainy, Kenii), ale także rzesze kibiców.

XV Międzynarodowe Oleskie Uliczne Biegi Pokoju, 9.05.2010r.
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Równy Start w
Przyszłośd

Projekt finansowany ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego PO KL
2007-2013 Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach / Działanie: 9.1:
Wyrównanie szans
edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty / Poddziałanie
9.1.2: Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług
edukacyjnych.

Wartośd projektu:

337 165,00 zł

Dofinansowanie z programu „Kapitał Ludzki”: 337 165,00 zł
Projekt realizowany był od 2.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
Szkoła koordynująca realizację projektu - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Oleśnie
Koordynator projektu - Janusz Wojczyszyn
Asystent koordynatora - Małgorzata Peciak
Projekt realizowany był w sześciu szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach Gminy Olesno:
PG nr1 w Olesno, ZSD w Olesno, PSP Bodzanowice, PSP Borki Wielkie, PSP nr 3 Olesno, PSP
Sowczyce, PSP Wojciechów. W trakcie jego realizacji organizowane były zajęcia wyrównawcze
z matematyki oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją, które miały
na celu podniesienie ich sprawności w zakresie poprawnego pisania i czytania ze
zrozumieniem.
Dla uczniów i uczennic wykazujących zainteresowania poszerzaniem wiedzy lekcyjnej z
poszczególnych dziedzin, organizowane były zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne i pozaszkolne).
Były to zajęcia z informatyki, języków obcych oraz nauk matematyczno – przyrodniczych .
Więcej informacji o projekcie: http://www.gim1.olesno.pl/rownystart

Zajęcia szkolne w ramach projektu ”Równy start w przyszłośd”

Wartośd projektu:
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Aktywnie poznaję
świat
Projekt finansowany jest ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego PO KL
2007-2013 Priorytet IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach” Działanie: 9.1
„Wyrównanie szans
edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty” Poddziałanie
9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług
edukacyjnych”

399 842,00 zł

Dofinansowanie z programu „Kapitał Ludzki”: 399 842,00 zł
Projekt realizowany jest od 1.09.2009 r. do 10.06.2010 r.
Szkoła koordynująca realizację projektu - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Oleśnie
Koordynator projektu - Janusz Wojczyszyn
Asystent koordynatora - Małgorzata Peciak
Projekt realizowany jest w siedmiu szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach Gminy
Olesno: PG nr1 w Olesno, ZSD w Olesno, PSP Bodzanowice, PSP Borki Wielkie, PSP nr 3
Olesno, PSP Sowczyce, PSP Wachów, PSP Wojciechów. Celem głównym projektu jest
zapewnienie szans rozwoju uczniom wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy
Olesno w roku szkolnym 2009/2010.
W trakcie realizacji tego projektu organizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz
zajęcia specjalistyczne dla uczniów mających trudności w nauce. Dla uczniów i uczennic,
którzy wykazują zainteresowania poszerzaniem wiedzy lekcyjnej z poszczególnych dziedzin
wiedzy, organizowane są zajęcia dodatkowe pozalekcyjne i pozaszkolne ( w tym wyjazdy
edukacyjne ).
Więcej informacji o projekcie: http://www.gim1.olesno.pl/aktywnie/

Gazetka "Gimpress" powstała w ramach projektu "Aktywnie poznaję świat".
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Aktywizacja społeczno
– zawodowa
bezrobotnych i nie
pracujących w Gminie
Olesno
Projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w
ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 oraz budżetu
państwa.
Priorytet VII Promocja
integracji społecznej.
Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej
integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.

Wartośd projektu:

163 097,00 zł

Dofinansowanie z programu „Kapitał Ludzki”: 145 962,07 zł

W wyniku projektu 14 osób zakooczyło swoją ścieżkę zawodową. W ramach realizacji
projektu Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił jednego pracownika socjalnego, 14 osób
ukooczyło trening autopromocji, 6 osób kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i
dzieci, w tym pięd osób kurs języka niemieckiego. Ponadto 8 osób ukooczyło kurs handlowca z
obsługą komputera i kasy fiskalnej. Wszystkie kursy zostały potwierdzone zaświadczeniem.

Koordynator projektu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

Wartośd projektu:

1 000 000,00 zł

Dofinansowanie z RPO WO 2007-2013: 850 000,00 zł

Szkoła koordynująca realizację projektu - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Oleśnie
Koordynator projektu – Henryk Kucharczyk
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Opolska eSzkoła,
szkołą ku przyszłości

Projekt w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w zakresie edukacji
informatycznej oraz podnoszenia jakości usług edukacyjnych. Beneficjentem projektu jest
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego realizujący projekt na
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Projekt realizowany jest w dwóch szkołach Gminy Olesno: PG nr 1 Olesno oraz ZSD Olesno.
Do każdej z oleskich szkół trafid ma 50 notebooków, terminale komputerowe, rzutniki
multimedialne i tablice interaktywne, W każdej ze szkół będzie internet bezprzewodowy.
Program zakłada także stworzenie platformy internetowej, na której znajdowad się będą
wiadomości ze szkół i która pozwoli także na szybkie kontaktowanie się nauczycieli z
rodzicami.

WSPARCIE PROJEKTÓW

Gmina Olesno wsparła merytorycznie oraz poprzez udzielenie pożyczki następujące
projekty:

1
Wykonanie systemu
instalacji przeciw
pożarowej w XVI w.
drewnianym Kościele
św. Anny w Oleśnie
Beneficjent:
Rzymsko – Katolicka
Parafia p.w. Bożego
Ciała w Oleśnie

Wartośd projektu

411 290,00 zł

Dofinansowanie z Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
na lata 2007 - 2013:
349 596,50 zł

2, 3
Remont pokrycia
dachu Kościoła p.w.
św. Anny

Wartośd projektu

145 536,29 zł

Dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego:

Beneficjent:
Rzymsko – Katolicka
Parafia p.w. Bożego
Ciała w Oleśnie

40 000,00 zł

Dotacja celowa Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu:

Kościół p.w. św. Anny w Oleśnie

30 000,00 zł

4

NPPDL – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Organizacja XV
Międzynarodowych
Oleskich Ulicznych
Biegów Pokoju

Wartośd projektu

21 365,67 zł

Dotacja celowa Ministerstwa Sportu:

10 000,00 zł

Beneficjent:
Uczniowski Klub
Sportowy „Gwiazda”

XV Międzynarodowe Oleskie Uliczne Biegi Pokoju, 9.05.2009 r.

5
Spotkanie seniorów w
celu wymiany
doświadczeo w ramach
partnerstwa miast
Olesno - Arnsberg

Wartośd projektu

7 361,20 zł

Dotacja celowa Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej:

4 000,00 zł

Beneficjent:
Polski Związek
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Oleśnie

RPO WO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
NPPDL – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
FOGR – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Urząd Miejski w Oleśnie

Spotkanie seniorów w Arnsbergu, 21.04.2009 - 24.04 2009 r.
Urząd
Miejski
w Oleśnie
OLESNO,
styczeo
2010

OLESNO, luty 2010

