
SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  

ZA 2014 R. 

MIASTO I GMINA  

OLESNO 



 

WYKONANIE BUDŻETU 
2014 

Wydatki budżetowe zostały wykonane  

w wysokości 49 468 543 zł, tj. w 87 %. 

Dochody zaplanowane w budżecie Gminy na 

2014 r. zostały wykonane w wysokości  
49 350 930 zł, tj. w 90,2%. 
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plan wykonanie 

54 687 550 zł 49 350 930 zł 

plan wykonanie 

57 098 410 zł 
49 468 543 zł 



ZESTAWIENIE BUDŻETÓW  
2011-2015 
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2012 2013 2014 2015 

 47 051 853 zł   46 422 962 zł  

 49 350 930 zł  

 58 658 296 zł  

 48 037 893 zł  

 45 497 128 zł  

 49 468 543 zł  

 57 534 216 zł  

dochody 

wydatki 

PLAN 

+ 1 124 080 zł 

nadwyżka 



WYKONANIE BUDŻETU 
2014 

 
 

4 

Rok 2014 zakończony został niewielkim deficytem w wysokości 117 613 zł, (przy planowanym 

deficycie w kwocie 2 410 860 zł) .   

Spełniona została relacja, o której mowa w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, 

dochody bieżące wyniosły 45 464 802 zł i były wyższe od wykonanych  wydatków  bieżących  

-  43 230 387   zł.   

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 2 234 415 zł.   



STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 
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rolnictwo i łowiectwo 
1,44% 

kultura fizyczna i sport 
1,73% 

bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona p/pożarowa 

2,12% 
kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
3,08% 

gospodarka mieszkaniowa 
4,73% 

transport i łączność 
5,18% 

pozostałe wydatki 
6,43% 

gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

11,34% 

pomoc społeczna 
11,84% 

administracja publiczna 
12,33% 

oświata i wychowanie 
39,77% 



STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 
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podatek rolny 
2% 

dochody z różnych 
dzierżaw i usług 

3% 

środki pochodzące z 
różnych źródeł 
zewnętrznych 

3% 

dotacje na zadania własne 
4% 

pozostałe zadania 
5% 

wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 

5% 

pozostałe róże dochody 
własne 

6% 

dotacje na zadania zlecone 
9% 

podatek od 
nieruchomości 

12% 

udział w podatku 
dochodowym os osób 

fizycznych 
17% 

subwencja oświatowa 
34% 



WYDATKI BUDŻETOWE 
2012-2015 
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WYDATKI OGÓŁEM 48 037 893 zł 45 497 128 zł 49 468 543 zł 57 534 216 zł 

0 zł 

10 000 000 zł 

20 000 000 zł 

30 000 000 zł 

40 000 000 zł 

50 000 000 zł 

60 000 000 zł 

2012 2013 2014 2015 plan 

 39 644 962 zł   41 211 375 zł   43 230 387 zł   44 355 239 zł  

 8 392 931 zł   4 285 753 zł  
 6 238 156 zł  

 13 178 977 zł  

wydatki bieżące wydatki inwestycyjne 



DOTACJE  DLA JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH                           
I  INSTYTUCJI KULTURY 
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 188 000 zł  

580 000 zł  

482 000 zł  

279 834 zł  

472 563 zł 
(347 606 zł)  



POZIOM ZADŁUŻENIA GMINY 
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Stan zadłużenia na koniec 2014 roku wynosił: 13 813 460 zł, z czego: 

 8 750 000 zł – obligacje spłacane w wysokości 1.750.000 zł, do roku 2019. 

 5 063 460 zł – pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:  

• 2 236 260 zł – nisko oprocentowana pożyczka inwestycyjna ( uzbrojenie terenów inwestycyjnych, 

kanalizacja, przydomowe oczyszczalnie) 

• 2 827 200 zł – nisko oprocentowana pożyczka płatnicza – płatna po otrzymaniu dotacji ze środków 

RPO, PROW, Ministerstwa Gospodarki (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy   

w Oleśnie w wysokości 555 900 zł; Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  

w wysokości = 1 079 300 zł oraz Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych  

w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie = 1 192 000 zł). 

 

Poziom zadłużenia jest bezpieczny, Gmina posiada płynność finansową.   



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE  
2014 
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1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSE w Oleśnie w ramach zadania „Opracowanie 

dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie”  

oraz budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej dla terenów przyległych do KSSE 

 

 

  wartość projektu – 5 143 943,67 zł 

• dofinansowanie unijne – 3 808 390,64 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej o długości 4800 m wraz z odgałęzieniami,  

4 sieciowymi przepompowniami ścieków, rurociągami tłocznymi transportującymi ścieki bytowo-

gospodarcze z przepompowni ścieków do kolejno usytuowanych układów grawitacyjnych sieci 

sanitarnych.  

 

Zakres robót obejmuje uzbrojenie terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie - 

wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicach: Murka, Sienkiewicza, Paulinki, Gorzowskiej, Sosnowej i Leśnej oraz 

wodociągu przy ulicy Leśnej (o długości 3168 m) stanowiącego połączenie sieci wodociągowej w ul. Gorzowskiej w Oleśnie  

z siecią wodociągową przy ul. Częstochowskiej w Świerczu, a także budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej dla 

terenów przyległych tj. ulic - Murka, Sienkiewicza, Paulinki, Fabrycznej, Biskupickiej, Gorzowskiej, 

Sosnowej oraz Siedmiu Źródeł (łączna długość - 1830 m).  

https://www.google.pl/url?q=http://www.iwp.com.pl/doradztwo_wzornicze_studia_przypadkow_min_gospodarki&sa=U&ei=dppwU96dN4jN7AbukoDQAw&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNHZrG_C8voXxqDGKthSXT6Lx2Sf2A


 koszt inwestycji – 1 663 591,28 zł 

• kwota dofinansowania –  1 005 551,34 zł 

 zadanie obejmowało dostawę, montaż i uruchomienie 133 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków 

(Boroszów – 60 szt., Broniec – 33 szt., Leśna – 40 szt.) 

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno 
w miejscowościach: Boroszów, Broniec i Leśna 
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3. Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie  
z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 
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  koszt inwestycji – 279 834,19 zł 

• kwota dofinansowania– 166 345,34 zł 

 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 

przyszłość”  
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4.   „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Oleśnie z zastosowaniem 
odnawialnych źródeł energii”  - Miejski Dom Kultury, Publiczne Przedszkole Nr 3, 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, 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 przyszłość” 

 

  wartość projektu – 1 869 118,57 zł 

• kwota dofinansowania – 1 415 102,97 zł 

MDK PSP Nr 3 PP Nr 4 



5. Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Grodzisku 

15 

  wartość projektu – 406 374,20 zł 

• kwota dofinansowania  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 239 109 zł 

Wiejskie Centrum Kultury to obiekt o powierzchni użytkowej 185 m2, na co składa się prawie stu metrowa sala 

wielofunkcyjna z zapleczem kuchennym, toaletami damską, męską i dla osób niepełnosprawnych, szatnia, wiatrołap 

oraz kotłownia z piecem na ekogroszek.  



6. Remont ciągu pieszego od ul. Małe Przedmieście w Oleśnie 

 koszt inwestycji – 27 273,64 zł 

 zakres prac obejmował utwardzenie kostką betonową drogi wewnętrznej o powierzchni 148 m2 
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po remoncie 
  
 

przed remontem 
  
 



7. Remont ul. Wolności w Oleśnie  
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 koszt inwestycji – 127 080,78 zł brutto 

 zakres prac obejmował wymianę nawierzchni chodników z betonowej na granitową oraz remont oświetlenia nawiązując 

do aranżacji Rynku w Oleśnie 

 
 

przed remontem po remoncie 



8. Remont ul. Klonowej w Oleśnie  

 koszt inwestycji – wartość inwestycji – 233 720  zł  

• dofinansowanie z budżetu Starostwa Powiatowego – 25% – 58 431 zł 

 

 zakres prac obejmował wymianę nawierzchni asfaltowej na powierzchni 2474 m2, wymianę chodników na powierzchni 

1194 m2,  dostosowanie przejścia dla pieszych dla osób niepełnosprawnych oraz wymianę  

 

18 



9. Remont ul. Oleskiej w Sowczycach 
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 koszt inwestycji – 251 515 zł 

• dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 100 650 zł   

 roboty uzupełniające – 15 000 zł 

 zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na pow. 2500 m2 wraz z odwodnieniem rowów oraz 

wykonanie zjazdów na pola 

 



10. Remont drogi Świercze-Kolonia Świercze  
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 koszt inwestycji – 222 116 zł 

• dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 84 600 zł   

 zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na pow. 2163 m2 wraz z odwodnieniem rowów oraz 

wykonanie zjazdów na pola 

 



11. Modernizacja drogi powiatowej na terenie Wysokiej 
PARTYCYPACJA W KOSZTACH BUDOWY 
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 koszt inwestycji – 974 000 zł 
• 50% dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówki” 
• Gmina Olesno – 195 000 zł 
• Starostwo Powiatowe – 292 000 zł 

 zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej  (740 m) wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikiem  
(600 m) 

 



12. Przebudowa dróg gminnych w Oleśnie (ul. Graniczna) oraz  
w Wachowice (ul. Szkolna) 
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 wartość inwestycji – 343.527,97 zł 

• Wartość dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  

tzw. „schetynówki” – 171 763,99 zł 

 zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3213 m2. 

 
 

 



13. Przebudowa drogi gminnej w Borkach Wielkich - ul. Jana 
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 koszt inwestycji – 47 000 zł 

 zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 350 m oraz utwardzenie poboczy 

 
 



14. Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie - ul. Boczna 
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 koszt inwestycji – 83 000 zł 

 zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 280 m oraz utwardzenie 

poboczy 

 



 koszt inwestycji – 26 251,75zł 

 zakres prac obejmował wykonanie boiska o wymiarach 26 x 56 m (analogia boiska Orlik) 

 

15. Niwelacja terenu i wykonanie boiska w Kolonii 
Łomnickiej 
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 Budowa oświetlenia ulicznego: 

 Borki Wielkie, ul. Młyńska 

 Świercze, ul. Częstochowska 

 Leśna, przysiółek Ameryka 

 Sowczyce, ul. Krzywa 

 Olesno, ul. Lompy i ul. Labora 

 Borki Wielkie, ul. Jana  

 Sowczyce, ul. Polna 

 Wojciechów, ul. Starowiejska 

 

 
 

OŚWIETLENIE 
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ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI - 108 000 zł 



OŚWIETLENIE 
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Borki Wielkie, ul. Jana Borki Wielkie, ul. Młyńska Świercze, ul. Częstochowska 



Zakup samochodu pożarniczego Mercedes Benz Atego  
dla OSP Borki Wielkie 
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 wartość samochodu – 630 000 zł 

• kwota dofinansowania – 200 000 zł  ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  



 
 

 FUNDUSZ SOŁECKI 2014 

Sołectwa Gminy Olesno w 2014 roku wydały łącznie 242 496,39 zł otrzymanych  

z Funduszu  Sołeckiego. 

Gmina otrzymała zwrot z Budżetu Państwa w wysokości 37,83% poniesionych nakładów,  

tj. 91 746,08 zł  
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Sołectwo Borki Małe 

 Zorganizowanie dożynek – 2 443,18 zł 

 Zakup grzejników elektrycznych do sali  

OSP – 2 998,96 zł 

 Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu – 9 227,46 zł 

 

ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
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Sołectwo Bodzanowice 

 Doposażenie placu zabaw w altanę przy OSP – 22 800 zł 

 Doposażenie placu zabaw w grill przy OSP – 1 000 zł 

Bodzanowice 



Sołectwo Borki Wielkie 

 Dofinansowanie remontu drogi przy ul. Jana – 20 000 zł 

 Zorganizowanie imprez wiejskich – 3884,11 zł 

 

ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
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Sołectwo Boroszów 

 Zakup materiału na remont podłogi w OSP – 9 500 zł 

 Zorganizowanie dożynek wiejskich – 1 628,70 zł 

Boroszów 



Sołectwo Broniec 

 Remont pomieszczeń w OSP II – 8 434,26 zł 

 Doposażenia kuchni w OSP II – 1 000 zł 

Sołectwo Grodzisko 

 Zakup mebli do Wiejskiego Centrum 

Kultury – 10 565,70 zł 

 

ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
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Sołectwo Kolonia Łomnicka 

 Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kolonia Łomnicka - 11 488,30 zł  



Sołectwo Kucoby 

 Wykonanie placu zabaw przy OSP – 8 241 zł 

 Utrzymanie terenów gminnych przy OSP – 

371,72 zł 

ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
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Sołectwo Leśna 

 Zakup wyposażenia do kuchni w sali OSP 9 983,60 zł  

Sołectwo Łomnica 

 Remont Sali OSP – 16 336,79 zł 

Łomnica 



Sołectwo Łowoszów 

 Remontu sufitu w OSP– 15 000 zł 

 Zorganizowanie dożynek wiejskich – 2 196,62 zł 

Sołectwo Sowczyce 

 Zakup drzwi do sali OSP – 3 997,50 zł 

 Zakup mebli do OSP – 2 000 zł 

 Wyposażenie sali OSP – 984,00 zł 

 Modernizacja sali OSP – 3 479,35 zł 

 Zakup zmywarki do sali OSP – 5 000 zł 

 Zorganizowanie imprez wiejskich – 3 000 zł 

 

 

ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Łowoszów 
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Sołectwo Stare Olesno 

 Zakup sprzętu AGD do Wiejskiego Centrum Kultury – 2 999,68 zł 

 Zorganizowanie imprez wiejskich – 2 408,45 zł 

 Wykonanie wiaty przy Wiejskim Centrum Kultury – 11 000 zł 

ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
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Sołectwo Świercze 

 Dofinansowanie remontu drogi ul. Bronieckiej  - 19 393,97 zł 

 

ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
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Sołectwo Wachowice 

 Dofinansowanie do remontu OSP – 10 900 zł 

 Utrzymanie placu rekreacyjnego (w tym utrzymanie kosiarki) – 1 033,79 zł 

Sołectwo Wachów 

 Zakup mebli do sali OSP – 10 641,96 zł 



Sołectwo Wojciechów 
 

 Zakup huśtawek – 2 189,40 zł 

 Zakup wody do kuchni w „Chatce pod brzozami” – 526,34 zł 

 Doposażenie „Chatki pod brzozami” w sprzęt i środki czystości – 500,40 zł 

 Zakup ławek – 5 675 zł 

 Opracowanie dokumentacji – 500 zł 

 Zakup i montaż monitoringu – 1 200 zł 

 Utrzymanie terenu przy „Chatce pod brzozami” – 1 027,12zł 

 Zorganizowanie imprez wiejskich – 4 499,34 zł 

 Budowa studni – 7 000 zł 

ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
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Sołectwo Wysoka 

 Zakup mebli do Wiejskiego Centrum Kultury – 5 419,38 zł 

 Zakup urządzeń na plac zabaw – 2 999,00 zł 

 Zakup wyposażenia do świetlicy – 2 000 zł 

 Zakup kosiarki – 2 000 zł 

 Zorganizowanie imprez wiejskich – 996,87 zł  

ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
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PROJEKTY REALIZOWANE W 2014 R. 
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1. Projekt „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” 

współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytetu IX. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 

9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.  

 

 wartość całkowita projektu wynosi – 398 454,61 zł 

• dofinansowanie z EFS – 338 686,42 zł 

 wkład własny niepieniężny Gminy Olesno – 59 768,19 zł 

 

 

 

 

 
 



„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do 
przyszłości” 
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W zajęciach bierze udział łącznie 354 uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1 i 2. Zajęcia zostały 

podzielone na pięć typów zadań. 

 

W zadaniu pierwszym biorą udział uczniowie  uczęszczający na zajęcia z oligofrenoterapeutami, uczniowie 

niedowidzący korzystają z lekcji z tyflopedagogiem oraz ze specjalistycznej pomocy pedagogiczno-

psychologicznej.  

Zadanie drugie skierowane zostało do uczniów, którzy mogą korzystać z zająć dydaktyczno-wyrównawczych z 

matematyki, fizyki, chemii, biologii, języka angielskiego i niemieckiego oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.  

Zdolni uczniowie biorą udział w zadaniu trzecim uczęszczając na koła: matematyczne, fizyczne, 

chemiczne, biologiczne, języka angielskiego i niemieckiego.  

Zadanie czwarte poświęcone zostało zajęciom w ramach szkolnych ośrodków kariery, podczas których  

uczniowie mogą zdobyć m.in. wiedzę praktyczną dotyczącą ginących zawodów, posiąść umiejętności 

autoprezentacji, tworzenia profesjonalnego CV, zdobyć wiedzę na temat zapotrzebowania na rynku pracy.  

Z zajęć w ramach zadania piątego może skorzystać młodzież  mająca z rożnych powodów problemy, 

odbywając zajęcia z pedagogami szkolnymi.  



„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do 
przyszłości” 
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Łącznie zrealizowanych zostanie 2.566 godzin lekcyjnych w ramach wszystkich typów zadań.  

Do realizacji zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne, podręczniki, ćwiczenia, słowniki, gry edukacyjne, sprzęt 

informatyczny, artykuły biurowe na kwotę blisko 75.000 zł w tym m.in.: 

-  dwie tablice interaktywne SMART BOARD 680, 77” z projektorami Hitachi;  

- dwa powiększalniki lekcyjne z monitorami dla uczniów niedowidzących;  

- wyposażenie gabinetu Szkolnego Ośrodka Kariery w PG1- stół konferencyjny oraz 6 krzeseł do samodzielnego 

wykończenia (oszlifowania i pomalowania) wraz z akcesoriami malarskimi, maszynę do szycia w ramach zajęć  

z krawiectwa, kuchnię elektryczną do zajęć kucharskich, 

 

Młodzież z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz kół przedmiotowych bierze udział w wyjazdach do Centrum Nauki 

Kopernik oraz Muzeum Techniki w Warszawie, do ogrodu botanicznego we Wrocławiu oraz do Krakowa.  

 

Celem wyjazdów jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy zdobytej podczas zajęć. Młodzież biorąca udział w zadaniu piątym 

skorzysta z trzydniowego pobytu terapeutyczno-warsztatowego w Pokrzywnej, wędrując górskimi szlakami gór 

Opawskich, sprawdzając swoją kondycję fizyczną w parku linowym oraz uczestnicząc w warsztatach terapeutyczno-

pedagogicznych. Uczniowie odwiedzą również zakład karny w Kluczborku oraz jednostkę wojskową w Lublińcu.  

  
  
 

 



„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do 
przyszłości” 

42 



„Cyfrowy Debiut 50+” 
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2. Projekt „Cyfrowy Debiut 50+” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 „Dotacje na 

innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość".  

  

Projekt "Cyfrowy Debiut 50 +" jest projektem realizowanym w partnerstwie z gminami z województwa 

opolskiego: 

1.    Gmina Kluczbork – Lider Projektu 

2.    Gmina Byczyna 

3.    Gmina Świerczów 

4.    Gmina Olesno 

5.    Gmina Bierawa 

6.    Gmina Paczków 

7.    Gmina Tarnów Opolski 

8.    Gmina Polska Cerekiew 

9.    Gmina Domaszowice 

Przedsięwzięcie jest w 100 % dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi  

ok. 2,7 mln zł.  

 

 



„Cyfrowy Debiut 50+” 

44 

Celem ogólnym projektu pt. „Cyfrowy Debiut 50+” jest zapewnienie do końca grudnia 2015 r.  

(oraz przez kolejne 5 lat po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości) pełnoprawnego funkcjonowania  

w społeczeństwie informacyjnym 280 osób w wieku pow. 50 lat spełniających kryteria  - poprzez zapewnienie im 

sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz przeszkolenie z podstaw obsługi 

komputera i wykorzystania Internetu.  

 

W Gminie Olesno w projekcie bierze udział 30 beneficjentów.  

Są to osoby spełniające kryteria – są w wieku powyżej 50. roku życia, których przeciętny dochód brutto na osobę 

w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych  

i wynosi  844,45 zł (wg definicji z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).  

 



„Cyfrowy Debiut 50+” 
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Gmina Olesno otrzymała w ramach projektu komputery stacjonarne oraz urządzenia wielofunkcyjne  – na potrzeby 

szkolenia beneficjentów docelowych (sprzęt ten znajduje się w Oleskiej Bibliotece Publicznej i jest dostępny dla 

każdego mieszkańca, jest to tzw. CENTRUM INTEGRACJI CYFROWEJ), 30 komputerów przenośnych wraz z 

oprogramowaniem dla beneficjentów oraz środki finansowe na podłączenie Internetu w domach beneficjentów 

oraz opłacenie dostępu do Internetu na czas trwania projektu.  

 

 wartość projektu dla Gminy Olesno – ok. 190 000 zł  
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Oleski Rynek  
Najlepsza Przestrzeń Publiczna województwa opolskiego 2014 roku.    
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Oleski Rynek  
Najlepsza Przestrzeń Publiczna województwa opolskiego 2014 roku.    
      



RANKING 
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Olesno w rankingu pisma samorządu terytorialnego  WSPÓLNOTA  - 
rankingu podsumowującym  kadencję 2010-2014 – zatytułowanym              
SUKCES MIJAJĄCEJ KADENCJI   zostało sklasyfikowane na 157 
miejscu –pośród   267  miast powiatowych . 
Przed nami z woj. opolskiego tylko Kluczbork, Strzelce Opolskie i Namysłów. 
W kadencji 2002 – 2006  zajmowaliśmy 259 miejsce.   
 
Wskaźnik -  Sukces kadencji  jest sumą sukcesów cząstkowych: 
wskaźników sukcesu finansowego,  sukcesu ekonomicznego,  sukcesu 
infrastruktury  i  sukcesu edukacyjnego.      



PLANY  
NA ROK 2015 

 

BUDŻET  na rok 2015: 

Dochody w łącznej wysokości      58 658 296 zł, w tym: 

 dochody bieżące – 47 734 517 zł 

 dochody majątkowe –  12 923 779 zł 

Wydatki w łącznej wysokości         57 534 216 zł, w tym: 

 wydatki bieżące – 44 355 239 zł (77 %) 

 wydatki majątkowe – 13 178 977 zł (23 %) 

 

Zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 124 080 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań  z  tytułu pożyczek i obligacji.  

  

49 



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE  
2015 

Na rok 2015 zaplanowano inwestycje na poziomie  

13 178 977 zł  
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE  2015 –  
INFRASTRUKTURA DROGOWA 

51 

Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno – ul. Krasickiego, ul. Prusa, ul. Powstańców Śl.,  

ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa, ul. Prusa, ul. Zielona 

 wartość inwestycji – 2 909 958,54 zł brutto 

• 50 % dofinansowania tj. 1 454 979,27 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

tzw. schetynówki 

 łączna długość  - 2,898 km 

 termin zakończenia – 31.08.2015 r. 

 

 

  



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE  2015 –  
INFRASTRUKTURA DROGOWA 
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Sowczyce – ul. Krzywa  

w kierunku Łomnicy 

 przetarg na wykonanie inwestycji zostanie ogłoszony po decyzji Zarządu Województwa Opolskiego w 

sprawie dofinansowania w/w inwestycji  z terminem realizacji 30.10.2015 r. 

 łączna długość  - 1,160 km 

 termin zakończenia – 30.10.2015 r. 

 

 

 

  

 

Z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego wybudowane zostaną drogi:  

- w Wojciechowie (ul. Piaskowa od ul. Bocznej do ul. Zdroje), 

- w Borkach Wielkich (boczna od ul. Młyńskiej w kierunku Kucob), 

- w Łomnicy (łącznik pomiędzy ul. Strażacką i drogą krajową nr 11), 

- w Świerczu (drogi wewnętrzne na osiedlu przy ul. Częstochowskiej), 

- w Wachowie (ul. Długa). 



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE  2015 –  
INFRASTRUKTURA DROGOWA 
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Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Oleśnie w ramach zadania pn. „Uzbrojenie 

terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie” II etap – ul. Biskupicka wraz  

z infrastrukturą 

 wartość inwestycji - 1 625 433,27 zł brutto  

 łączna długość  - 1,127 km 

 sieć wodociągowa – 1,187 km 

 kanalizacja sanitarna – 0,841 km 

 kanalizacja deszczowa – 1,109 km 

 termin zakończenia – 30.10.2015 r. 

 

 

  



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE  2015 –  
INFRASTRUKTURA DROGOWA – partycypacja w kosztach budowy dróg 
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 - Olesno, ul. Opolska – Łowoszów 

 wartość inwestycji – ok. 8 500 000 zł brutto  

• partycypacja Gminy Olesno w kosztach budowy– 200 000 zł  

 planowany termin rozpoczęcia prac – po rozstrzygnięciu przetargu przez ZDW (II połowa 2015 r.) 

 termin realizacji do 2016 r., 

 

Remont dróg we wsi Broniec oraz Łomnica 

• partycypacja Gminy Olesno w kosztach budowy dla Zarządu Dróg Powiatowych 

 wartość inwestycji – po rozstrzygnięciu przetargu przez ZDP 

 

Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi nr 494 z drogą gminną ul. Wygodzka 

• partycypacja Gminy Olesno w kosztach budowy dla Zarządu Dróg Powiatowych – 35 000 zł – 

koszt dokumentacji projektowej 
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE  2015 –  
INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – Leśna (8 szt.), Boroszów (3 szt.), Broniec (1 szt.) 

 wartość inwestycji – 155 000 zł brutto  

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Starym Oleśnie – ul. Dziubek i ul. Kolejowa 

 wartość inwestycji – 126 400 zł brutto  

 łączna długość sieci – 1,311 km 

 sieć wodociągowa – 1,187 km 

 ilość przyłączy – 4 szt. 
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE  2015 –  
INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

I. Drogi gminne wykonane w ramach pozyskanego frezu z przebudowy dróg na terenie 
miasta Olesna. 
  
- Kolonia Łomnicka – Pyki – 750 mb 
- Bodzanowice Obłąki – 750 mb 
- Borki Wielkie (w kierunku posesji p. Szulc) – 500 mb 
  
Razem: 2000 mb 
Koszt w/w inwestycji: 99 568,50 zł brutto 
  
II. Drogi realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  
          na terenie gminy Olesno 
  
- Wojciechów, ul. Piaskowa – 169 mb 
- Wachów, odcinek ul. Długiej – 160 mb 
- Borki Wielkie, odcinek ul. Młyńskiej – 260 mb 
- Łomnica, łącznik ul. Strażacka – DK11 – 355 mb 
- Osiedle Świercze, drogi wewnętrzne – 120 mb 
  
Razem: 1064 mb 
Koszt wykonania w/w inwestycji: 193 406,86 zł brutto 

 

 

 

  



 
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 

Sylwester Lewicki 

Burmistrz Olesna 
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Czerwiec, 2015 r. 


