Maj 2022

Podstawa prawna Oleśnica
Zgodnie z art.28aa ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad
przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym powyżej, składa do przewodniczącego rady
pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas
której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi
wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć
uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.
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Informacje ogólne o gminie

„Oleśnica jest jednym z większych miast Dolnego Śląska. Leży w prawobrzeżnej jego części, na równinie
morenowej, którą geografowie nazwali Oleśnicką, stanowiącej część Niziny Śląskiej. Od północnego zachodu, północy i północnego wschodu Równinę Oleśnicką ograniczają należące do Wału Trzebnickiego
Wzgórza Trzebnickie, Twardogórskie i Ostrzeszowskie, od południa, przynajmniej w pewnym odcinku, zamyka ją pradolina Widawy. Przepływa przez miasto niewielka rzeka, zwana podobnie jak i ono Oleśnicą –
to jeden z prawych dopływów środkowego biegu Widawy”.1
Miasto Oleśnica jest położone na terenie województwa dolnośląskiego, aglomeracji wrocławskiej i zalicza się do subregionalnych ośrodków równoważenia. Odległość dzieląca Oleśnicę od stolicy województwa – Wrocławia wynosi około 30 km. Miasto wraz z sąsiednimi gminami tworzy tzw. subregion oleśnicki. Na obszarze subregionu znajduje się 1 gmina miejska (Oleśnica), 4 gminy miejsko-wiejskie (Bierutów,
Międzybórz, Syców, Twardogóra) i 3 gminy wiejskie (Gmina Oleśnica, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda). Miasto sąsiaduje od zachodu ze Smardzowem, od północnego zachodu z Dąbrową, od północnego wschodu
z Boguszycami, od wschodu ze Spalicami oraz Nowoszycami, od południowego wschodu ze Świerzną, od
południa z Ligotą Wielką i Bystrem, od południowego zachodu z Nieciszowem.

Powierzchnia administracyjna
Oleśnicy wynosi

20.950.000 m2
W. Mrozowicz, P. Wiszewski, Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność, Wrocław,
Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2006, s.7
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„

Długą ma historię
Miasto Oleśnica.
Pięknem i urokiem
Wszystkich dziś zachwyca.

Mieszkali tu Czesi, Niemcy i Polacy.
O swe miasto dbają
Wciąż Dolnoślązacy
Dziś , gdzie tylko spojrzysz ,
Miejsca zabytkowe,
Wszędzie zauważysz
Bardzo kolorowe.
Z każdym dniem pięknieje
Miasto ukochane,
Wciąż jest odnawiane
I restaurowane.

”

Fragment wiersza Magdaleny Zarębskiej napisanego do książki „ Witaj nam, maluszku !” z ilustracjami Diany Karpowicz.
Książeczkę wydała w roku 2021 Oleśnicka Biblioteka Publiczna im . Mikołaja Reja, stanowi element wyprawki dla nowonarodzonych
oleśniczan witanych uroczyście przez Burmistrza Oleśnicy.
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Władze gminy
Burmistrz Miasta Oleśnicy
Jan Bronś
Zastępca Burmistrza
Edyta Małys-Niczypor
Sekretarz
Michał Pawlaczyk
Skarbnik
Joanna Jarosiewicz

Rada Miasta Oleśnicy VIII kadencji samorządu
(od 20 listopada 2018 r. )
Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy
Aleksander Chrzanowski
Radni:
Dorota Adamczyk – Gajda
Mariola Aiyegbusi (do września 2021)
Wojciech Bartnik
Paweł Bielański
Ilona Brattig (od września 2021)
Marek Czarnecki
Marek Kamaszyło
Kazimierz Karpienko
Michał Kasprzyszak
Michał Kołaciński
Beata Krzesińska
Paweł Leszczyłowski
Jacek Malczewski
Jan Mandat
Wiesław Piechówka
Robert Sarna
Damian Siedlecki
Sylwia Wawrzyńska
Adam Wójcik
Tadeusz Żółkiewski
Grzegorz Żyła
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Miejskie jednostki
organizacyjne
NAZWA JEDNOSTKI
Urząd Miasta Oleśnicy
Zespół Oświaty Samorządowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Budynków Komunalnych
Sekcja Dróg Miejskich
Środowiskowy Dom Samopomocy

Jan Bronś
Grażyna Dłubakowska
Janusz Marszałek
Izabela Świąder
Krzysztof Fink
Alina Wajerowska

Szkoła Podstawowa Nr 1

Maria Kaczmarek- Łysek

Szkoła Podstawowa Nr 2

Janina Zdanowicz

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wioletta Bilińska

Szkoła Podstawowa Nr 4

Kazimierz Ubowski

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Jadwiga Wieczorek

Szkoła Podstawowa Nr 7

Dorota Rasała -Świtoń

Szkoła Podstawowa Nr 8

Małgorzata Uruska

Przedszkole Nr 1

Sabina Boińska

Przedszkole Nr 3

Elżbieta Kokot

Przedszkole Nr 4

Ewa Grab

Przedszkole Nr 6

Jadwiga Grodzka

Żłobek Miejski

Ewa Grab

Oleśnicka Biblioteka Publiczna

Anna Zasada

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki

Agata Szpiłyk

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Oleśnicy
Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.
Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny Atol
Spółka z o.o.
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KIEROWNIK JEDNOSTKI

Stanisław Ptak/ Mariola Aiyegbusi
Waldemar Zarębski
Adam Hrehorowicz/
Arkadiusz Staśkiewicz
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Informacje finansowe
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień
1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach
poniższej tabeli.
Tabela Podstawowe dane budżetowe
Wyszczególnienie

Plan na 1.01.2021 r.
(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

Realizacja
planu
po zmianach
(w %)

Dochody

202 424 488,00

214 237 130,00

211 008 942,55

98,49%

Wydatki

222 997 719,00

253 739 608,00

214 316 072,14

84,46%

Wynik

-20 573 231,00

-39 502 478,00

-3 307 129,59

-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:
•N
 adwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 307 129,59 zł.
Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020
ujęto na wykresie poniżej.

Wykres: Wynik budżetu Gminy Oleśnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.
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Wynik
■ Wykonanie 2021
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Dochody ogółem
Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 211 008 942,55 zł, a ich realizacja stanowiła 98,49% planu wynoszącego 214 237 130,00 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Oleśnica.
Plan na 1.01.2021 r.
(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

Realizacja planu
po zmianach
(w %)

Udział
(w %)

Dochody bieżące

176 873 493,00

188 289 043,00

193 165 721,86

102,59%

91,54%

Dochody majątkowe

25 550 995,00

25 948 087,00

17 843 220,69

68,77%

8,46%

RAZEM DOCHODY
OGÓŁEM

202 424 488,00

214 237 130,00

211 008 942,55

98,49%

100,00%

Wyszczególnienie

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Oleśnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział

Wyszczególnienie

Plan na
1.01.2021 r. (w zł)

Plan na
31.12.2021 r. (w zł)

Wykonanie
(w zł)

Realizacja planu
po zmianach (w %)

Udział
(w %)

756

Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

71 492 961,00

71 637 870,00

75 010 270,50

104,71%

35,55%

855

Rodzina

50 039 670,00

49 426 334,00

49 499 856,92

100,15%

23,46%

758

Różne rozliczenia

26 654 417,00

35 467 366,00

35 457 968,59

99,97%

16,80%

700

Gospodarka mieszkaniowa

27 115 017,00

27 115 017,00

23 715 912,36

87,46%

11,24%

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

12 891 536,00

12 914 536,00

13 054 537,91

101,08%

6,19%

801

Oświata i wychowanie

5 209 407,00

6 966 472,00

7 973 038,09

114,45%

3,78%

852

Pomoc społeczna

3 900 995,00

5 159 020,00

4 306 138,18

83,47%

2,04%

750

Administracja publiczna

1 668 646,00

1 863 080,00

1 164 526,53

62,51%

0,55%

600

Transport i łączność

3 347 593,00

3 346 031,00

422 579,79

12,63%

0,20%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

129 848,00

110 279,12

84,93%

0,05%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

80 000,00

80 000,00

80 000,00

100,00%

0,04%

851

Ochrona zdrowia

0,00

29 102,00

59 657,72

205,00%

0,03%

926

Kultura fizyczna

0,00

40 000,00

57 237,16

143,09%

0,03%

710

Działalność usługowa

14 000,00

14 000,00

49 978,00

356,99%

0,02%

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

38 208,00

38 204,51

99,99%

0,02%

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

7 346,00

7 346,00

7 345,17

99,99%

<
0,01%

Rybołówstwo i rybactwo

2 500,00

2 500,00

1 012,00

40,48%

<
0,01%

400,00

400,00

400,00

100,00%

<
0,01%

0,00

0,00

0,00

-

0,00%

202 424 488,00

214 237 130,00

211 008 942,55

98,49%

100%

050
752
754

Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM
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Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Oleśnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykonanie 2019

Wykonanie 2020

Wykonanie 2021
91,54%

91,70%

79,61%

8,46%

8,30%
20,39%

■ Dochody bieżące
■ Dochody majątkowe

■ Dochody bieżące
■ Dochody majątkowe

■ Dochody bieżące
■ Dochody majątkowe

Dochody bieżące
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane
na poziomie 193 165 721,86 zł, tj. w 102,59% w stosunku do planu wynoszącego 188 289 043,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Oleśnica.
Plan na 1.01.2021 r.
(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

Realizacja planu
po zmianach
(w %)

Udział
(w %)

Dotacje i dochody
celowe

57 189 138,00

59 648 732,00

60 400 064,52

101,26%

31,27%

Subwencja ogólna

26 644 417,00

35 455 464,00

35 455 464,00

100,00%

18,35%

Udziały w PIT i CIT

45 462 506,00

45 462 506,00

48 205 533,14

106,03%

24,96%

Wpływy
z podatków i opłat

37 661 284,00

37 687 719,00

37 804 311,80

100,31%

19,57%

Pozostałe dochody

9 916 148,00

10 034 622,00

11 300 348,40

112,61%

5,85%

176 873 493,00

188 289 043,00

193 165 721,86

102,59%

100,00%

Wyszczególnienie

RAZEM
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Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Oleśnica wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.
60 400 064,52 zł

Dotacje i dochody celowe

60 737 399,76 zł
48 757 093,75 zł

35 455 464,00 zł

Subwencja ogólna

25 153 042,00 zł
30 058 633,00 zł

48 205 533,14 zł

Udział w PIT i CIT

42 885 254,40 zł
47 734 689,26 zł

37 804 311,80 zł

Wpływy z podatków i opłat

34 655 569,98 zł
33 906 521,39 zł

11 300 348,40 zł

Pozostałe dochody

11 520 826,50 zł

■ 2019

11 791 860,80 zł

10 000 000 zł
0 zł

30 000 000 zł
20 000 000 zł

■ 2020

■ 2021

50 000 000 zł
40 000 000 zł

60 000 000 zł

Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Oleśnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykonanie 2019

Wykonanie 2020

28,31%
17,45%

34,72%
14,38%

6,85%

27,71%

19,68%

■ Dotacje i dochody celowe
■ Subwencja ogólna
■ Udział w PIT i CIT
■ Wpływy z podatków i opłat
■ Pozostałe dochody
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Wykonanie 2021
31,27%
18,35%

6,59%

24,51%

5,85%

24,96%

19,81%

■ Dotacje i dochody celowe
■ Subwencja ogólna
■ Udział w PIT i CIT
■ Wpływy z podatków i opłat
■ Pozostałe dochody

19,57%

■ Dotacje i dochody celowe
■ Subwencja ogólna
■ Udział w PIT i CIT
■ Wpływy z podatków i opłat
■ Pozostałe dochody
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Dochody majątkowe
Dochody majątkowe Gminy Oleśnica w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 17 843 220,69 zł, tj. w
68,77% w stosunku do planu wynoszącego 25 948 087,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.
Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Oleśnica.
Plan na
1.01.2021 r. (w zł)

Plan na
31.12.2021 r. (w zł)

Wykonanie
(w zł)

Realizacja planu
po zmianach
(w %)

Udział
(w %)

Dochody z majątku

14 940 000,00

14 940 000,00

10 335 611,62

69,18%

57,92%

Dotacje i środki na inwestycje

10 610 995,00

11 008 087,00

7 078 355,28

64,30%

39,67%

0,00

0,00

429 253,79

-

2,41%

25 550 995,00

25 948 087,00

17 843 220,69

68,77%

100,00%

Wyszczególnienie

Pozostałe dochody
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Oleśnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

10 300 611,12 zł

Dochody z majątku

1 894 607,33 zł
37 187 019,09 zł

7 078 355,28 zł

Dotacje i środki
na inwestycje

12 362 266,55 zł
5 717 018,13 zł

429 253,79 zł

Pozostałe dochody

1 586 640,44 zł
1 211 380,00 zł

5 000 000 zł
0 zł

15 000 000 zł
10 000 000 zł

■ 2019

25 000 000 zł
20 000 000 zł

■ 2020

35 000 000 zł
30 000 000 zł

■ 2021
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Wykres: Struktura dochodów majątkowych Gminy Oleśnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykonanie 2019

Wykonanie 2020

12,96%

Wykonanie 2021
39,67%

10,01%

2,75%

2,41%
11,96%

84,29%

■ Pozostałe dochody
■ Dotacje i środki na inwestycje
■ Dochody z majątku

12

78,03%

■ Pozostałe dochody
■ Dotacje i środki na inwestycje
■ Dochody z majątku

57,92%

■ Pozostałe dochody
■ Dotacje i środki na inwestycje
■ Dochody z majątku
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Dochody z majątku
Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 940 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 335 611,62 zł, co stanowi 69,18% realizacji planu, przy czym:
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości wyniosły 8 203 145,83 zł;
• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
wyniosły 1 761 895,00 zł;
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
wyniosły 370 095,93 zł;
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 474,86 zł.
Wykres: Dochody z majątku Gminy Oleśnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.
Odszkodowania
i inwestycje

Sprzedaż
składników
majątkowych

■ 2019

1 761 895,00 zł

■ 2020

■ 2021

474,86 zł
91,02 zł
2 530,12 zł

8 203 145,83 zł

Odpłatne nabycie
prawa własności

1 326 263,91 zł
36 501 498,31 zł

Przekształcenie
użytkowania
wieczystego

370 095,93 zł
568 252,40 zł
682 990 ,66 zł

5 000 000 zł
0 zł

15 000 000 zł
10 000 000 zł

25 000 000 zł
20 000 000 zł

35 000 000 zł
30 000 000 zł

Dotacje i środki na inwestycje
Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 008 087,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 078 355,28 zł, co stanowi 64,30% realizacji planu.
Wykres: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Oleśnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.
Dotacje celowe
i środki
na inwestycje

■ 2019

7 078 355,28 zł

■ 2020

■ 2021

12 362 266,55 zł
5 717 018,13 zł

0 zł

6 000 000 zł
4 000 000 zł

10 000 000 zł
8 000 000 zł
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Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:
• Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska – 4 197 844,78 zł;
• Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa
– 1 437 016,47 zł;
• Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 029 913,08 zł;
• Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna
– 413 580,95 zł.

Pozostałe dochody majątkowe
Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. Plan został wykonany w kwocie 429 253,79 zł, co stanowi 0,00% założeń.
W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:
• wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego w kwocie 31 980,00 zł;
• wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego w kwocie 161 376,01 zł;
• wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego w kwocie 41 228,87 zł;
• wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego w kwocie 4 490,00 zł;
• wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego w kwocie 2,30 zł;
• wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego w kwocie 190 175,84 zł;
• wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego w kwocie 0,77 zł.

Wykres: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Oleśnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.
Wpłata środków finansowych
z niewykorzystanych
w terminie wydatków,
które nie wygasają
z upływem
roku budżetowego
0 zł

190 175,84 zł
1 540 797,00 zł
881 091,00 zł

200 000 zł
400 000 zł

■ 2019
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Wydatki ogółem
Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 214 316 072,14 zł, a ich realizacja wyniosła 84,46% planu
wynoszącego 253 739 608,00 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Oleśnica.

Plan na
1.01.2021 r. (w zł)

Plan na
31.12.2021 r. (w zł)

Wykonanie
(w zł)

Realizacja planu
po zmianach
(w %)

Udział
(w %)

Wydatki bieżące

183 493 677,00

208 959 571,00

183 388 403,28

87,76%

85,57%

Wydatki majątkowe

39 504 042,00

44 780 037,00

30 927 668,86

69,07%

14,43%

RAZEM WYDATKI OGÓŁEM

222 997 719,00

253 739 608,00

214 316 072,14

84,46%

100,00%

Wyszczególnienie

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Oleśnica.

Plan na
1.01.2021 r. (w zł)

Plan na
31.12.2021 r. (w zł)

Wykonanie
(w zł)

Realizacja planu
po zmianach (w %)

Udział
(w %)

Oświata i wychowanie

56 112 719,00

70 249 166,00

58 300 520,16

82,99%

27,20%

855

Rodzina

52 300 768,00

53 654 940,00

52 076 937,53

97,06%

24,30%

700

Gospodarka mieszkaniowa

21 242 635,00

29 158 240,00

26 470 590,82

90,78%

12,35%

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

20 807 282,00

22 635 477,00

18 895 638,86

83,48%

8,82%

600

Transport i łączność

27 794 447,00

27 469 704,00

16 615 457,78

60,49%

7,75%

852

Pomoc społeczna

14 778 918,00

16 800 066,00

13 057 473,15

77,72%

6,09%

750

Administracja publiczna

14 111 265,00

13 632 870,00

12 327 154,20

90,42%

5,75%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

5 042 500,00

5 532 499,00

5 294 149,06

95,69%

2,47%

Dział
801

Wyszczególnienie

926

Kultura fizyczna

794 000,00

4 019 000,00

3 896 625,87

96,96%

1,82%

758

Różne rozliczenia

2 930 000,00

3 220 837,00

2 424 905,92

75,29%

1,13%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 178 529,00

3 063 775,00

2 423 854,14

79,11%

1,13%

851

Ochrona zdrowia

1 655 000,00

2 221 770,00

1 602 702,15

72,14%

0,75%

010

Rolnictwo i łowiectwo

304 143,00

379 751,00

377 010,57

99,28%

0,18%

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

400 980,00

536 980,00

278 163,17

51,80%

0,13%

757

Obsługa długu publicznego

1 249 987,00

869 987,00

187 566,89

21,56%

0,09%

710

Działalność usługowa

280 800,00

280 800,00

73 576,70

26,20%

0,03%

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 346,00

7 346,00

7 345,17

99,99%

<
0,01%

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

6 000,00

6 000,00

6 000,00

100,00%

<
0,01%

400,00

400,00

400,00

100,00%

<
0,01%

222 997 719,00

253 739 608,00

214 316 072,14

84,46%

100%

853
752

Obrona narodowa
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM
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Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Oleśnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykonanie 2019

Wykonanie 2020

Wykonanie 2021
85,57%

84,74%

84,84%

15,16%

15,26%
14,43%

■ Wydatki bieżące
■ Wydatki majątkowe

■ Wydatki bieżące
■ Wydatki majątkowe

■ Wydatki bieżące
■ Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 183 388 403,28 zł, tj. w 87,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 208 959 571,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.
Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Oleśnica według działów klasyfikacji budżetowej.
Dział

Wyszczególnienie

Plan na
1.01.2021 r. (w zł)

Plan na
31.12.2021 r. (w zł)

Wykonanie
(w zł)

Realizacja planu
po zmianach (w %)

Udział
(w %)

801

Oświata i wychowanie

52 257 719,00

66 115 074,00

54 583 201,11

82,56%

29,76%

855

Rodzina

52 300 768,00

53 654 940,00

52 076 937,53

97,06%

28,40%

700

Gospodarka mieszkaniowa

14 752 635,00

17 918 660,00

15 805 994,64

88,21%

8,62%

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

15 017 282,00

15 673 322,00

14 368 624,02

91,68%

7,84%

852

Pomoc społeczna

14 668 918,00

16 710 066,00

13 003 469,63

77,82%

7,09%

750

Administracja publiczna

13 291 265,00

13 597 821,00

12 300 129,70

90,46%

6,71%

600

Transport i łączność

5 955 405,00

6 455 543,00

5 865 920,83

90,87%

3,20%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

4 942 500,00

5 432 499,00

5 205 137,06

95,81%

2,84%

926

Kultura fizyczna

694 000,00

3 219 000,00

3 179 728,55

98,78%

1,73%

758

Różne rozliczenia

2 930 000,00

3 220 837,00

2 424 905,92

75,29%

1,32%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 178 529,00

3 063 775,00

2 423 854,14

79,11%

1,32%

851

Ochrona zdrowia

1 405 000,00

1 971 770,00

1 352 702,15

68,60%

0,74%

010

Rolnictwo i łowiectwo

304 143,00

379 751,00

377 010,57

99,28%

0,21%

757

Obsługa długu publicznego

1 249 987,00

869 987,00

187 566,89

21,56%

0,10%

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

250 980,00

381 980,00

145 898,67

38,20%

0,08%

710

Działalność usługowa

280 800,00

280 800,00

73 576,70

26,20%

0,04%

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

7 346,00

7 346,00

7 345,17

99,99%

<
0,01%

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

6 000,00

6 000,00

6 000,00

100,00%

<
0,01%

400,00

400,00

400,00

100,00%

<
0,01%

183 493 677,00

208 959 571,00

183 388 403,28

87,76%

100%

853
752

Obrona narodowa
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE
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Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Oleśnica w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

54 583 201,11 zł

Oświata i wychowanie

50 273 262,78 zł
46 716 831,41 zł

52 076 937,53 zł

Rodzina

52 002 316,87 zł
41 466 721,24 zł

15 805 994,64 zł

Gospodarka mieszkaniowa

14 391 669,63 zł
14 217 228,38 zł

14 368 624,02 zł

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

13 198 673,95 zł
10 873 873,62 zł

13 003 469,63 zł

Pomoc społeczna

12 653 773,62 zł
11 765 478,00 zł

33 550 176,35 zł

Pozostałe wydatki bieżące

28 154 009,03 zł
33 669 926,03 zł

10 000 000 zł
0 zł

30 000 000 zł
20 000 000 zł

■ 2019

■ 2020

50 000 000 zł
40 000 000 zł

60 000 000 zł

■ 2021
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Wykres: Struktura wydatków bieżących Gminy Oleśnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykonanie 2019

Wykonanie 2020

Wykonanie 2021
0,10%

0,12%

0,22%

70,69%

72,25%

68,78%

■ Pozostałe wydatki
■ Obsługa długu
■ Wynagrodzenia i pochodne

29,21%

27,63%

31,01%

■ Pozostałe wydatki
■ Obsługa długu
■ Wynagrodzenia i pochodne

■ Pozostałe wydatki
■ Obsługa długu
■ Wynagrodzenia i pochodne

Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe Gminy Oleśnica w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 30 927 668,86 zł, tj. w
69,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 780 037,00 zł. Wartości zrealizowanych w
2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.
Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Oleśnica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział

Wyszczególnienie

Plan na
1.01.2021 r. (w zł)

Plan na
31.12.2021 r. (w zł)

Wykonanie
(w zł)

Realizacja planu
po zmianach (w %)

Udział
(w %)

600

Transport i łączność

21 839 042,00

21 014 161,00

10 749 536,95

51,15%

34,76%

700

Gospodarka mieszkaniowa

6 490 000,00

11 239 580,00

10 664 596,18

94,88%

34,48%

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

5 790 000,00

6 962 155,00

4 527 014,84

65,02%

14,64%

801

Oświata i wychowanie

3 855 000,00

4 134 092,00

3 717 319,05

89,92%

12,02%

926

Kultura fizyczna

100 000,00

800 000,00

716 897,32

89,61%

2,32%

851

Ochrona zdrowia

250 000,00

250 000,00

250 000,00

100,00%

0,81%

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

150 000,00

155 000,00

132 264,50

85,33%

0,43%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

100 000,00

100 000,00

89 012,00

89,01%

0,29%

852

Pomoc społeczna

110 000,00

90 000,00

54 003,52

60,00%

0,17%

750

Administracja publiczna

820 000,00

35 049,00

27 024,50

77,10%

0,09%

39 504 042,00

44 780 037,00

30 927 668,86

69,07%

100%

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
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Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Oleśnica w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.
3 283 732,45 zł

Szkoły Podstawowe

■ 2019

■ 2020

■ 2021

6 638 873,76 zł
706 044,53 zł
2 693 732,32 zł

Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

854 085,00 zł
1 082 815,14 zł
1 013 500,00 zł

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

14 100,00 zł
41 500,00 zł
9 651 096,18 zł

Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej

3 420 262,85 zł
1 553 244,40 zł
5 746 974,17 zł

Drogi publiczne gminne

7 818 639,65 zł
11 508 242,39 zł
4 626 068,00 zł

Drogi publiczne
wojewódzkie

1 509 411,76 zł
7 916,85 zł
2 000 000 zł

0 zł

6 000 000 zł
4 000 000 zł

10 000 000 zł
8 000 000 zł

12 000 000 zł

Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Oleśnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykonanie 2019

Wykonanie 2020

28,31%
17,45%

34,72%
14,38%

6,85%

27,71%

19,68%

Wykonanie 2021
31,27%
18,35%

6,59%

24,51%

19,81%

5,85%

24,96%

19,57%

■ Dotacje i dochody celowe ■ Subwencja ogólna ■ Udział w PIT i CIT ■ Wpływy z podatków i opłat ■ Pozostałe dochody
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Zadłużenie Miasta
Zadłużenie Miasta na koniec roku 2021 wynosiło 21.000.000 zł, co stanowi 9,95% zrealizowanych w tym
roku dochodów. Kwota 21.000.000 zł to zadłużenie z tytułu emisji obligacji przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Mieszkańcy Oleśnicy
Zmiany demograficzne i struktura demograficzna miasta Oleśnicy.
Liczba ludności Oleśnicy od kilku lat utrzymuje się na stosunkowo podobnym poziomie średnio około
35,5 tys. z jednoczesną tendencją zniżkową w stosunku do lat ubiegłych. Obecnie w Oleśnicy w ewidencji jest 35.245 mieszkańców.
Liczba urodzeń w poszczególnych latach nieznacznie się różni. Ostatnie 3 lata wskazują jednak i w tym
aspekcie tendencją spadkową, co obrazuje poniższy wykres.

450
400

URODZENIA:
1) rok 2019 – 351
2) rok 2020 – 326
3) rok 2021 - 294

Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest natomiast
wzrost liczby zgonów.
ZGONY:
1) rok 2019 - 378
2) rok 2020 – 460
3) rok 2021 - 485

URODZENIA
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675

0

zgony

Bardzo istotny jest również fakt napływu obcokrajowców, szczególnie obywateli Ukrainy, co jest zauważalne nie tylko w Oleśnicy, ale w całym kraju. Poniższe dane wykazują stan na dzień 31.12.2021r.:
Liczba cudzoziemców przebywających w mieście Oleśnicy zameldowanych na pobyt stały

60

Liczba cudzoziemców przebywających w mieście Oleśnicy zameldowanych na pobyt czasowy

238
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W celu zobrazowania obecnego stanu mieszkańców z uwzględnieniem poszczególnych przedziałów
wiekowych, poniżej przedstawiona została piramida statystyczna uwzględniająca podział nie tylko na
określone roczniki, ale również płeć.
Piramida wieku i płci
Przedział wiekowy

Liczba mężczyzn w przedziale

Liczba kobiet w przedziale

85+

258

604

80-84

309

627

75-79

442

793

70-74

853

1361

65-69

997

1361

60-64

1040

1220

55-59

918

1004

50-54

995

1105

45-49

1250

1263

40-44

1431

1484

35-39

1432

1506

30-34

1226

1201

25-29

917

987

20-24

787

777

15-19

802

740

10-14

986

956

5-9

980

916

0-4

877

825

Statystyka spraw z zakresu stanu cywilnego
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Oleśnicy w 2021 roku sporządzono 3640 aktów stanu cywilnego:
2695 aktów urodzenia,
281 aktów małżeństwa,
664 aktów zgonu.
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■ akty urodzenia
■ akty zgonu
■ akty małżeństwa
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Należy przy tym pamiętać, że na te sumy składa się rejestracja zdarzeń (urodzenia, małżeństwa i zgonu),
które nastąpiły na terenie właściwości USC: miasto Oleśnica, gmina Oleśnica i gmina Dobroszyce, a także zdarzeń, które zostały wpisane w polski rejestr stanu cywilnego, np.: przysposobienia czy transkrypcja aktów.
W dalszym ciągu widać tendencję wzrostową jeżeli chodzi o liczbę sporządzonych aktów urodzenia w
oleśnickim USC.
W 2021 r. zarejestrowano o 1098 więcej aktów urodzenia niż w 2019r.

3600
3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0

2021

2019

Zarejestrowane akty urodzenia dzieci urodzonych w oleśnickim szpitalu w zasadniczej większości nie
dotyczą mieszkańców miasta Oleśnicy. Tak jak w latach poprzednich większość to mieszkańcy Wrocławia lub powiatu wrocławskiego, ale także odległych gmin Polski.
Kwestia wyboru imion dla dziecka uregulowana jest w ustawie – prawo o aktach stanu cywilnego, która stanowi, że osoba zgłaszająca urodzenie dziecka składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch
imion.
Wybrane imiona nie mogą być w formie zdrobniałej i mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Imiona natomiast mogą być imionami obcymi, niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców.
W ubiegłym roku rodzice najchętniej nadawali swoim pociechom następujące imiona:
• dziewczynkom: Zuzanna, Zofia, Julia, Alicja, Hanna, Michalina,
• chłopcom: Antoni, Jakub, Ignacy, Mikołaj, Leon, Jan.
W 2021 r. były także nadawane imiona, które obecnie nie są często spotykane wśród noworodków:
Matylda, Agata, Emma, Bianka, Janina, Hugo, Kordian, Jędrzej, Bernard, Juliusz.
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Zasoby materialne Miasta
Uchwała nr XXVII/223/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasto Oleśnica.
Informacja o zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 r.
Liczba lokali mieszkalnych ogółem w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Oleśnicy na dzień
01.01.2021 r. wynosiła: 1313 lokale o powierzchni użytkowej 57 258,42 m2, z tego:
1047 lokali komunalnych o powierzchni użytkowej 49 810,24 m2,
240 lokale socjalne o powierzchni użytkowej 7 015,78 m2,
26 tymczasowe pomieszczenia o powierzchni użytkowej 432,40 m2.     

Liczba osób zamieszkujących w zasobach – 3 176 osób, w tym:
2620 osoby w lokalach komunalnych,
532 osoby w lokalach socjalnych,
24 osoby w pomieszczeniach tymczasowych.

Liczba lokali mieszkalnych
w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Oleśnica
na dzień 01.01.2021 r.

Lokale socjalne
240 lokali

Pomieszczenia tymczasowe
26 lokali

2%

18%

Lokale komunalne
1047 lokali

80%
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Liczba lokali mieszkalnych ogółem w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Oleśnicy na dzień
31.12.2021 r. wynosiła: 1 278 lokali o powierzchni użytkowej 55 468,98 m2, z tego:
1009 lokali komunalnych o powierzchni użytkowej 47 978,96 m2,
243 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 7 057,62 m2,
26 tymczasowe pomieszczenia o powierzchni użytkowej 432,40 m2.   

Liczba osób zamieszkujących w zasobach – 3017 osób, w tym:
2461 osób w lokalach komunalnych,
533 osób w lokalach socjalnych,
23 osób w pomieszczeniach tymczasowych.

Liczba lokali mieszkalnych
w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Oleśnica
na dzień 31.12.2021 r.

Lokale socjalne
243 lokale

Pomieszczenia tymczasowe
26 lokali

2%

19%

Lokale komunalne
1009 lokali

79%

W roku 2021 r. Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy, zgodnie z zapisami wyżej wymienionej
uchwały przeprowadzał remonty oraz modernizacje budynków i mieszkań zarządzanych przez tutejszy
Zakład. Gmina Miasto Oleśnica wspomagała finansowo działania Zakładu Budynków Komunalnych w
Oleśnicy umożliwiające tworzenie warunków do sukcesywnej modernizacji i wzrostu atrakcyjności istniejącego mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy.
W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Oleśnicy zapewniano mieszkania członkom wspólnoty samorządowej na obowiązujących zasadach, a na lokale mieszkalne o obniżonym standardzie zawierane były umowy na najem socjalny lokalu i tymczasowych pomieszczeń. W celu
umożliwienia szybszego uzyskania lokalu mieszkalnego osobom wpisanym na listę osób oczekujących
na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, proponowano lokale do remontu
we własnym zakresie i na własny koszt z listy lokali wytypowanych do remontu we własnym zakresie.
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W roku 2021 podpisanych zostało 5 umów na remont lokalu we własnym zakresie.
Zabezpieczone były również środki finansowe niezbędne na realizację ustawowego obowiązku w zakresie zaspokajania roszczeń odszkodowawczych w przypadkach niedostarczenia lokalu socjalnego osobie
uprawnionej z mocy wyroku sądowego. Realizując zasady polityki czynszowej stosowano czynniki obniżające i podwyższające wartość użytkową lokali mieszkalnych, które w konsekwencji kształtowały ostateczną wysokość stawki czynszu za m2 w danym lokalu.

Uchwała nr XXIV/272/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miasta Oleśnicy.
Jest to uchwała, która w obecnym brzmieniu zaczęła obowiązywać dopiero od 2 lutego 2021r. Podjęcie jej spowodowane było koniecznością dostosowania aktów prawa miejscowego do wymogów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172), zmienionej ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 756).

Uchwała nr XLVI/448/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2018
w sprawie przyjęcia „Programu oddłużeniowego dla osób korzystających
z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy”.
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy realizuje „Program oddłużeniowy dla osób korzystających
z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy”. Program ten stworzono w celu
pomocy w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej oraz wyeliminowania skutków prawnych postępowania
eksmisyjnego niektórych dłużników. Jego celem jest również wytworzenie świadomości i poczucia konieczności regularnego i systematycznego wnoszenia opłat za korzystanie z mieszkań, które mogą być
przeznaczone na poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego.
Adresowany był on w szczególności do tych najemców, którzy na dzień 31.03.2018 r. posiadali zadłużenie wysokości co najmniej 30.000 zł i którzy na tyle poprawili swoją sytuację materialną, że mogą już
regularnie płacić czynsz bieżący, ale nie mogą się wyrwać ze spirali wieloletniego zadłużenia. Program
miał charakter jednorazowej pomocy dla tych dłużników, którzy wykazali zainteresowanie spłatą długów, a uczestnictwo w nim było dobrowolne. Efektem przystąpienia do tego programu, po spełnieniu
warunków w nim określonych, będzie umorzenie znacznej części zadłużenia ciążącego na dłużniku .
W ramach realizacji programu oddłużeniowego podpisano 7 umów z zapisem o możliwości 50% umorzenia należności głównej i 100% odsetek. Do dnia 31.12.2021r. zerwano 2 umowy, ponieważ dłużnicy
nie wywiązali się z warunków umowy.
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od początku trwania programu do dnia 31.12.2021r.
Liczba zawartych umów
Wartość zawartych umów

7
141 207,40 zł

Liczba zrealizowanych umów na dzień 31.12.2021r.

2

Kwota zrealizowanych umów wg stanu księgowego
na 31-12-2021r.

40.556,56 zł

Liczba aktywnych umów na dzień 31.12.2021r.

3

Kwota pozostająca do zapłaty z tyt. zawartych umów
wg stanu księgowego na 31-12-2021r.

9522,08 zł

Zarządzenia Nr 129/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10-06-2014r.
w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie
z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Oleśnicy,
w formie świadczenia rzeczowego (z późniejszymi zmianami).
Zarządzenie to pozwala na spłatę zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych
stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Oleśnicy, w formie świadczenia rzeczowego.
Przedmiotem świadczenia rzeczowego mogą być wyłącznie drobne prace porządkowe, drobne prace
remontowo-konserwatorskie oraz pomocnicze prace administracyjne i usługowe świadczone na rzecz
Gminy Miasta Oleśnicy lub jej jednostek organizacyjnych. Najczęściej są to przedszkola i szkoły podstawowe.
Wartość stawki od 07.02.2019 wynosi 15 zł za godzinę świadczenia rzeczowego.
Osoby decydujące się na taką formę rozliczenia nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną pracę,
odpracowują one swoje zobowiązania na zasadzie umowy o zamianę świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe. Odpracowanie może dotyczyć tylko zaległości czynszowych i nie jest alternatywą do
płacenia czynszu. Odpracowanie jest uzupełnieniem innych form pomocy, takich jak możliwość rozłożenia długu na raty lub odroczenie terminu spłaty zadłużenia.

Okres 01.01.2021 - 31.12.2021r.
Liczba zawartych umów

112

Wartość zawartych umów

134 910,00 zł

Kwota jaką odpracowano w wyniku zawartych umów

93 425,25 zł
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Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Oleśnicy
Zasób nieruchomości Gminy Miasta Oleśnicy tworzą nieruchomości stanowiące własność
gminy oraz gminne nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste.
W ramach gospodarowania tym zasobem w 2021 r. dokonano między innymi sprzedaży 38 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą na współwłasność ułamkowych części gruntów oraz 2
lokale mieszkalne w drodze przetargowej. Sprzedano 3 działki w drodze przetargowej, w tym 1 działka
pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, 1 działka pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną, 1 działka
pod zabudowę usługową oraz 2 działki w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania. Ponadto sprzedano w drodze przetargowej udział Gminy Miasta Oleśnicy w nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne.
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i występującymi negatywnymi skutkami gospodarczymi dla przedsiębiorców odstąpiono od corocznej waloryzacji stawek
czynszu dzierżawnego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok
2020 (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r.
ogłoszonym w Monitorze Polskim z dnia 19 stycznia 2021 r. poz. 58, wskaźnik ten w 2020 r. w stosunku
do 2019 r. wyniósł 103,4).
W 2021 r. w ramach gospodarowania zasobem nieruchomości gminy wydzierżawiono nieruchomości
gruntowe przeznaczone na działalność handlową, usługową lub inną działalność gospodarczą (zawarto
60 umów dzierżawy) oraz przeznaczone na posadowienie osłon śmietnikowych, pojemników do segregacji odpadów i odpadów wielkogabarytowych (zawarto 84 umów dzierżawy) oraz na działalność rolniczą (zawarto 23 umowy – przedłużenie dotychczasowych umów dzierżawy rolnej oraz sporządzono 2
nowe umowy dzierżawy).
Z uwagi na ogłoszenie od dnia 20 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzenie z tego tytułu wielu ograniczeń, także w funkcjonowaniu różnych gałęzi gospodarki, które wywołały negatywne skutki w sferze
działalności gospodarczej prowadzonej również przez podmioty korzystające z gruntów stanowiących
własność Gminy Miasta Oleśnicy odstąpiono w roku 2021 od aktualizacji opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Oleśnicy.
W oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (DZ. U. z 2019 r. poz. 1314 ze zm.) w 2021 roku na wniosek użytkowników wieczystych wszczęto 1 postępowanie oraz kontynuowano 3 postępowania wszczęte w latach wcześniejszych.
W ramach tych postępowań wydano 41 decyzji Burmistrza Miasta Oleśnicy orzekające o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Natomiast na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (DZ. U. z 2020 r. poz. 2040 z późn. zm.) wydano 2 zaświadczenia
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potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ponadto na podstawie tej ustawy wydano na piśmie dla właścicieli (na ich wniosek) 69 informacji o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty po uwzględnieniu bonifikaty. Zastosowano przede wszystkim bonifikaty określone przez
Radę Miasta Oleśnicy w uchwale z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od
opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących
własność Gminy Miasta Oleśnicy w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych
tych bonifikat. Ponadto zastosowano bonifikaty ustawowe określone w art. 9a ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Realizując postanowienia ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wydano także 52 zaświadczenia
o wniesieniu opłat z tytułu przekształcenia albo opłaty jednorazowej. Zaświadczenie to właściciel gruntu załączał do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową.
W 2021 r. oddawano także nieruchomości gminne w trwały zarząd i użytkowanie (łącznie 5 decyzji), a w
10 przypadkach czasowo udostępniano je na cele inwestycyjne.
Ważnym działaniem w aspekcie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości było uczestnictwo
Gminy Miasta Oleśnicy w projekcie MSWiA pn. Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej
sp. z o.o w partnerstwie z ARAW S.A. Projekt był skierowany dla pracowników urzędów JST oraz dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich. W Projekcie brało udział 40 jednostek samorządu terytorialnego, a jego celem było ujednolicenie i wdrożenie standardów obsługi inwestora na terenie Województwa Dolnośląskiego. Wdrożenie standardu obsługi inwestora polegało na ujednoliceniu zakresu
informacji i sposobu prezentacji oferty inwestycyjnej Gminy Miasta Oleśnicy z innymi jst na terenie Województwa. Służyć temu miało także wykonanie modyfikacji projektu strony internetowej wraz z systemem zarządzania InCMS dla Gminy Miasta Oleśnicy (zakładka Invest in). W 2021 została wykonana kolejna modyfikacja projektu strony internetowej (zakładka Invest in) wraz z systemem zarządzania
InCMS dla Gminy Miasta Oleśnicy stanowiącego utwór chroniony prawami autorskimi, polegający na
wprowadzeniu elementów wizualizacji i funkcjonalności zgodnych z wymaganiami Invest In Oleśnica w
wersji angielskiej.
W ramach wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 2021 r. zrealizowano szereg przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Oleśnicy oraz zaplanowanych w budżecie gminy. Przedsięwzięcia te zostały szczegółowo wymienione i opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.
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Program opieki nad zabytkami
W ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Oleśnicy w 2021 r. zrealizowano:
1. Kolejny etap remontu zabytkowych murów obronnych (odcinek pomiędzy ul. 3 Maja 60 a Szkołą Podstawową nr 2) w Oleśnicy o długości około 65 m oraz wyczyszczenie całych murów obronnych miasta na
całej ich długości z roślinności, wraz z odgrzybieniem, usunięciem farby po graffiti i ich impregnacją.
2. Podpisano umowy na dotacje do remontu obiektów zabytkowych z 10 Podmiotami Dotowanymi: Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Kościelnej 9-10, Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 3 Maj 62-63, Centrum
Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Sejmowej 2,
Parafią Prawosławną P. W. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Zamkowej 6, Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Rynek 11, Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Wrocławskiej 3-57, Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Wrocławskiej 2, Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 3 Maja 64-66. Następnie po złożeniu dokumentów rozliczeniowych z wykonanych inwestycji, przekazano dotacji na roboty
budowlane przy 5 zabytkach wpisanych do rejestru zabytków:
a) dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 3-5-7 w ramach remontu elewacji;
b) dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 2 w ramach zachowania, zabezpieczenia, odnowienia i utrwalenia substancji zabytku wraz z remontem elewacji;
c) dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 11 w ramach remontu elewacji;
d) dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sejmowej 2 w ramach zachowania, zabezpieczenia, odnowienia i utrwalenia substancji zabytku wraz z remontem elewacji;
e) dla Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w ramach zabezpieczenia, zachowania, odnowienia i utrwalenia substancji zabytku – Zamku Książęcego w Oleśnicy,
3. Przeprowadzono nadzór archeologiczny dla prowadzonych przez Miasto inwestycji:
a. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Niemieckiej i Duńskiej oraz sieci wodociągowej w ul. Francuskiej, Luksemburskiej i Włoskiej w Oleśnicy”;
b. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Turkusowej w Oleśnicy”;
c. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Wiejskiej po terenach prywatnych”.
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4. Wykonano replikę Brona na Bramie Wrocławskiej w Oleśnicy:
W roku 2021 jedną z inicjatyw Obywatelskiego Budżetu Oleśnickiego był projekt pod nazwą „Brona na
Bramie Wrocławskiej” mający na celu uzyskanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi pozwoleniami niezbędnymi do wykonania w/w obiektu oraz wykonanie repliki brony wraz z jej montażem na Bramie Wrocławskiej. Urząd miejski w Oleśnicy zgodnie z wolą wnioskodawców przystąpił do realizacji zadania i zgodnie z procedurami wyłonił Wykonawcę powyższego zadania, który opracował dokumentację
projektową oraz wykonał i zamontował replikę brony na Bramie Wrocławskiej.

Ład przestrzenny
W roku 2021 rozwój urbanistyczny miasta warunkowała Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, uaktualniona kolejną zmianą przyjętą uchwałą Rady
Miasta Oleśnicy nr XXXVI/309/2017 w dniu 29.09.2017 r. Na terenie miasta obowiązuje 31 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjętych przed zmianą studium oraz 9 przyjętych po
zmianie studium.
Wychodząc na przeciw zmieniającym się potrzebom oraz przyszłym kierunkom rozwoju miasta procedowane są zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta na obszarze położonym w rejonie ulic Krzywoustego, Lotniczej, Kresowej i Wileńskiej Uchwałą
nr XXIII/248/2020 z dnia 30.11.2020 r., jednocześnie opracowuje się w tych samych granicach zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwał Rady Miasta Oleśnicy
nr XXIII/249/2020 z dnia 30.11.2020 r. W roku 2021 pocedowano również opracowania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących inne obszary: w obrębie ulic Dobroszyckiej, Owocowej i Północnej (Uchwała nr XVII/163/2020 z dnia 27.02.2020 r.), w rejonie ulicy Spacerowej (Uchwała nr XX/204/2020 z dnia 02.07.2020 r.), w obrębie ulic Polnej, Niemieckiej i Europejskiej
(Uchwała nr XXIII/250/2020 z dnia 30.11.2020 r. oraz kontynuowano prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczęte w latach ubiegłych obejmującego rejon ulic: Ludwikowskiej, Południowej, Osada Bystre i Słonecznikowej (Uchwała o przystąpieniu do sporządzania Nr
VIII/82/2019 z dnia 31.05.2019 r.) gdzie po etapie wyłożenia i wnioskach które wpłynęły po „dyskusji
publicznej” po ich pozytywnym rozpatrzeniu , konieczne było cofnięcie się w procedurze planistycznej
do etapu uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.
W roku 2021 wydano 37 decyzji o warunkach zabudowy; 19 z nich to warunki zabudowy wydane w trybie decyzji celu publicznego dotyczące sieci uzbrojenia – sieci energetyczne, gazowe, stacje transformatorowe, chodniki , obiekt publiczny – przebudowa bramy więziennej. Wydano również 18 decyzji związanych z budową nowych budynków lub zmiana sposobu użytkowania: 6 na zabudowę jednorodzinną, 6
decyzje były związane ze zmianami sposobu użytkowania istniejących budynków oraz 6 obiektami usługowymi.
Raport o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok

31

Infrastruktura komunalna
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy opracowała i przedłożyła Burmistrzowi Miasta Oleśnicy projekt "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024", który po sprawdzeniu i stwierdzeniu, że spełnia
warunki określone w art. 21 ust. 5 w/w ustawy został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/270/2020 Rady Miasta
Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r.
„Wieloletni plan....” jest zgodny z kierunkami rozwoju Miasta Oleśnicy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego oraz z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie przez MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Źródłem finansowania rzeczowego zakresu przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych przewidzianych
do realizacji w latach 2021-2024 są środki własne MGK Sp. z o.o. pochodzące z amortyzacji i wypracowanego zysku w latach 2020 - 2023.
Informacje dotyczące realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przewidzianych w wieloletnim
planie do wykonania w latach 2021-2024:
1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Włoskiej i Niemieckiej – zadanie zakończone w połowie 2021 r.
2. Budowa części kanalizacji sanitarnej w ulicach Kusocińskiego, Diamentowej, Bursztynowej, Agatowej,
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Koralowej, Perłowej, Szmaragdowej, części ulic Rubinowej i Szafirowej – zadanie realizowane etapami.
W roku 2021 wykonano kanalizację sanitarną w ulicach Szmaragdowej, Perłowej, części ul. Bursztynowej
wraz z przepompownią ścieków i kanalizacją tłoczną. Na początku 2022 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę odcinków kanalizacji w ul. Koralowej i części ul. Agatowej, której zakończenie planowane jest na sierpień 2022 r.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Dobroszycką – Jarzynową i Wielkopolną w Oleśnicy –
zadanie realizowane etapami. W styczniu 2022 r. rozstrzygnięto postępowanie na budowę ostatnich odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicach Rabarbarowej i Arbuzowej, z terminem realizacji lipiec 2022. Realizacja przyspieszona z uwagi na zachowanie ważności decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej fi 400 od ul. Młynarskiej do ul. 11 Listopada – zrealizowano w II. poł. 2021 r.
5. Sieć wodociągowa fi 250 w ul. Wojska Polskiego – I etap zrealizowany w 2021 roku. Na początku 2022
roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na II etap (wieża ciśnień – ul. W. Polskiego 53), której zakończenie planowane jest do końca września 2022 r.
6. Sieć wodociągowa fi 160 w ul. Wspólnej - zrealizowano w 2021 r.
7. Sieć wodociągowa fi 160 w ul. Kopernika - zrealizowano w 2021 r.
8. Budowa sieci na osiedlu Kusocińskiego - Malinowskiego – inwestycja w fazie ostatnich uzgodnień dokumentacji projektowej. Planowane postępowanie przetargowe w II połowie 2022 r.
Na koniec 2021 r. zaopatrzenie w wodę miasta Oleśnica realizowane jest poprzez sieć wodociągową (sieć
i przyłączy) o łącznej długości prawie 187 km, a odprowadzanie ścieków poprzez system kanalizacji sanitarnej (sieć i przyłączy) o długości ok. 150 km, oraz 10 sieciowych przepompowni ścieków. Na terenie miasta zlokalizowane są 3 zakłady uzdatniania wody oraz wieża ciśnień, jako niezbędne elementy niezawodnego systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.

Wyznaczenie aglomeracji Oleśnica
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020
r. poz. 310 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni we Wrocławiu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Rada Miasta Oleśnicy podjęła Uchwałę NR XXIV/271/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oleśnica.
W związku z powyższym, spełniając wymogi prawa, została wyznaczona aglomeracja Oleśnica o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 39728 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, której obszar obejmuje miejscowości: miasto Oleśnica.
Oczyszczalnia ścieków wyposażona w stację zlewną, jako jeden z istotnych elementów gospodarki komunalnej funkcjonującej na potrzeby miasta, zapewnia mechaniczne i biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych, dopływających siecią kanalizacji oraz dowożonych, z terenu miasta oraz terenów ościennych.
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Infrastruktura ciepłownicza
Na terenie miasta Oleśnicy funkcjonuje Centrala Ciepłownia wyposażona jest w 4 kotły wodne, rusztowe
typu WR 10 o mocy nominalnej 46,52 MW, których paliwem jest – miał węglowy.
Zakład Gospodarki Cieplnej funkcjonujący w ramach Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy, posiada plac opałowy na którym składowany jest miał węglowy. Rozładunek i nawęglanie odbywa
się poprzez pracę suwnicy. Dostawy węgla odbywają się transportem kolejowym. Roczne zużycie węgla
wyniosło 20 448,34 Mg.
Na koniec 2021 r. energia cieplna dostarczana była do 345 węzłów cieplnych z czego 169 szt. to węzły
cieplne Spółki wyposażone w automatykę pogodową. Eksploatowane jest 78 komór ciepłowniczych, 45
studzienki odpowietrzające i 244 studzienki z preizolowanymi zaworami odcinającymi.
Energia cieplna dostarczana jest 272 odbiorców ogrzewając 380 budynków (w tym 286 mieszkalnych)
o kubaturze 2 834 209 m3, o powierzchni grzewczej 661 699 m2, oraz mocy zamówionej przez odbiorców 43,1797 MW.
Długość sieci ciepłowniczej i przyłączy wynosi 35.560,11 m z czego 23.169,62 m to sieci i przyłącza preizolowane, które stanowią 65,16 %. Pojemność sieci ciepłowniczej wynosi 1671,23 m3
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W zakresie rozwoju i zapewnienia ekologicznych oraz ekonomicznych źródeł wytwarzania ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej, miejska spółka zaplanowano budowę 3 nowych instalacji wytwarzania
ciepła lub ciepła z energię elektryczną (kogeneracji). I tak w latach 2020-2025 zaplanowano:
budowę wysokosprawnej kogeneracji na gaz sieciowy, o mocy cieplnej 1,17 MW i mocy elektrycznej 0,
99 MW, zlokalizowanej przy ul. Brzozowej 12,
budowę wysokosprawnej kogeneracji na gaz sieciowy, o mocy cieplnej 2,59 MW i mocy elektrycznej
2,12 MW, zlokalizowanej przy ul. Ciepłej 2,
budowę kotła opalonego biomasą o mocy cieplnej 10 MW, zlokalizowanego przy ul. Ciepłej.

Zarządzanie drogami na obszarze Miasta Oleśnicy
Miasto Oleśnica jest właścicielem 75 km dróg gminnych oraz 20 km dróg wewnętrznych, w zarząd przejęło 4 km dróg powiatowych. Sumarycznie Miasto zarządza 99 km dróg. Obowiązki zarządu dróg przekazane są jednostce organizacyjnej – Sekcji Dróg Miejskich. Poza tym w granicach Miasta swój przebieg mają:
drogi krajowe o długości 2 km zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, drogi
wojewódzkie o długości 2 km zarządzane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei oraz drogi powiatowe o
długości 29 km zarządzane przez Zarząd Dróg Powiatowych.
Realizacja zarządzania drogami poza działaniami z zakresu bieżącego utrzymania w zakresie inwestycji
oparta jest na wykonywaniu poniższych programów.

Program budowy sieci ścieżek rowerowych - budowa infrastruktury
dla rowerzystów jako alternatywnej dla komunikacji samochodowej
Realizacja programu oparta jest na Koncepcji rozwoju sieci ścieżek rowerowych dla Miasta Oleśnicy opracowanej w 2012 roku, który z kolei realizowany jest między innymi przy zastosowaniu Programu rozwoju
infrastruktury transportowej, Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem z funduszy europejskich. Projektowanie i budowa wykonywane
są na podstawie Standardów Projektowych i Wykonawczych dla Infrastruktury Rowerowej Województwa Dolnośląskiego ustanowionych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
W roku 2021 w ramach programu ZIT uzyskano dofinansowanie na realizowane w latach 2016 – 2020 zadanie Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź(P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce i Gminy Miasto Oleśnica w ramach którego wykonano:
Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Skłodowskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego wzdłuż
Raport o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok
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ul. 11 Listopada, Reja, 3 Maja i ul.
Ludwikowskiej, Budowę ciągów
pieszo – rowerowych w ciągu ul.
Krzywoustego realizowane jako
pomoc rzeczowa dla Województwa
Dolnośląskiego oraz Rozbudowę
drogi do GKN (ul. Motoryzacyjna).
W ramach zadań wykonano ciąg
pieszo – rowerowy w drodze wojewódzkiej w ul. B. Krzywoustego
i Motoryzacyjnej oraz bezpieczne przejście i przejazd rowerowy
przez DW 451 na wysokości zakładu GKN.
Ponadto wykonano ciąg pieszo – rowerowy w terenie PKP wraz z infrastrukturą kolejową dla bezpiecznego korzystania z przejazdu kolejowego przez pieszych i rowerzystów stanowiący połączenie fragmentów ciągów pieszo- rowerowych wykonanych w roku 2018. Łączna wartość uzyskanego w 2021 roku dofinansowania wyniosła: 3.141.061zł.
W roku 2021 w ramach dofinansowania z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano inwestycję polegającą na przebudowie ul. Krótkiej na odcinku długości ok. 110 m od ul. Chopina
do ul. Słowackiego. Nastąpiła wymiana istniejącej nawierzchni wraz z elementami kanalizacji deszczowej
i oświetlenia ulicznego. Zlikwidowano bariery architektoniczne co pozwoliło na uzyskanie nowej funkcjonalności tj. ciągu pieszo – rowerowego. W roku 2021 wydatkowano na ten cel kwotę 329 964,42 zł.
Od 2021 r. trwają prace projektowe mające na celu budowę ciągu pieszo-rowerowego
w łączniku ulic Otwartej Limanowskiego.
W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia ciągu pieszo – rowerowego w łączniku a
także odwodnienie i oświetlenie przedmiotowego ciągu, oraz
niezbędne infrastruktury kanalizacji deszczowej. W roku 2021
wydatkowano na ten cel kwotę
6.199,20 zł.
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Program poprawy bezpieczeństwa na drogach
Wykonano roboty budowlane dla zadania pn.: „Bezpieczne przejścia dla pieszych - Modernizacja, przebudowa, doposażenie przejść dla pieszych w ciągu obwodnicy śródmiejskiej oraz na drogach gminnych
Gminy Miasta Oleśnicy”. Przedmiotowe zadanie obejmuje doświetlenie 20 przejść dla pieszych na drogach gminnych zlokalizowanych w pobliżu szkół i przedszkoli oraz wykonanie na wybranych przejściach
progów zwalniających oraz doświetlenie 7 przejść zlokalizowanych na drogach powiatowych obwodnicy
śródmiejskiej z czego na 2 przejściach wykonano wyspy z azylem dla pieszych.
Na wykonanie tego zadania wydatkowano w 2021 - 8.297,00 zł (przejścia zlokalizowane na drogach gminnych) oraz 187.161,78 zł (przejścia zlokalizowane na drogach powiatowych).
Wykonano remont cząstkowy z mieszanek mineralno-asfaltowych w ilości 728,7 m2 w ulicach Kościelnej, Łużyckiej, 3 Maja/Kilińskiego, 3 Maja, Zamkowej, Wały Jagiellońskie, Wałowej, Okrężnej w kwocie
109.305,00 zł, który obejmował frezowanie nawierzchni, regulację pionową urządzeń infrastruktury podziemnej.
Wykonano remont nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych w ilości 3092,8 m2 w ulicach
Prusa, Św. Jadwigi, Lwowskiej, Szkolnej i Sejmowej w kwocie 577.600,56 zł, który obejmował frezowanie
nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralnej, wykonanie ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, regulację pionową urządzeń infrastruktury podziemnej.
W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach wykonano wyniesione przejście dla pieszych w ulicy Św.
Jadwigi w kwocie 9.225,00 zł.
Wykonano remonty nawierzchni dróg gruntowych z kruszyw kamiennych w ilości 56120,0 m2 w kwocie
394.092,98 zł.
W ramach programu poprawy bezpieczeństwa na drogach wyremontowano chodniki i alejki parkowe. Wykonano remont nawierzchni chodnika w ilości 557,61 m2 w ulicy Hallera w kwocie 167.839,89 zł. Wykonano remont nawierzchni chodnika w ulicy Mościckiego w ilości 69,75 m2 w kwocie 25.403,85 zł. Wykonano remont nawierzchni chodnika w ulicy Szkolnej w ilości 109,82 m2 w kwocie 61.867,45 zł. Wykonano
remont nawierzchni chodnika przy pl. Książąt Śląskich w ilości 77,52 m2 w kwocie 48.307,24 zł. Wykonano remont nawierzchni zjazdu w ul. Okrężnej w ilości 112,15 m2 w kwocie 59.315,28 zł. Wykonano remonty nawierzchni alejek parkowych z kruszyw kamiennych w ilości 2719,15 m2 w kwocie 257.470,10 zł.
Zakupiono urządzenie do parowego usuwania chwastów jako doposażenie pojazdu specjalnego Multicar
M29 w kwocie 299.000,00 zł.
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Plan gospodarki niskoemisyjnej / program ograniczania niskiej emisji
Usprawnianie ruchu drogowego na terenie miasta – rozbudowa dróg
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1511D ul. Wały Jagiellońskie w Oleśnicy na odcinku od km 3,493 do km
3,907 (tj. od nasypu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wałową). W roku 2019 jako pomoc rzeczową dla
Powiatu Oleśnickiego zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, a w roku 2021 zakończono te prace i uzyskano wszelkie zezwolenia i pozwolenia konieczne do realizacji robót budowlanych.
Inwestycję na ul. Wały Jagiellońskie przewiduje się wykonać w 2 etapach. I etap przewiduje przebudowę
na odcinku od ul. Wałowej do wiaduktu kolejowego w ramach, którego zaplanowano poszerzenie jezdni, wymianę nawierzchni chodników oraz korektę skrzyżowania ul. Wały Jagiellońskie z Wałową. Zostaną uregulowane kwestie odwodnienia i wybudowana kanalizacja sanitarna. Realizację robót zaplanowano w 2022 roku z wykorzystaniem środków z rządowego funduszu Program Inwestycji Strategicznych.

II etap Inwestycji zakłada budowę tunelu w nasypie kolejowym, wraz z dowiązaniem w ul.
Wiejskiej na odcinku ok. 20 m. Na zadanie w 2021 wydatkowano 65.436,00 zł.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wądoły na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej realizowane w ramach porozumienia między jednostkami Gmina Miasto Oleśnica a Powiatem Oleśnickim w
ramach udzielenia pomocy rzeczowej na wykonanie dokumentacji projektowej.
Prace projektowe obecnie są w trakcie realizacji.
Przedmiot opracowania obejmuje rozbudowę ul. Wądoły w Oleśnicy na odcinku długości ok. 270 m od
wiaduktu kolejowego (położonego na terenie należącym do PKP) do ul. Energetycznej w zakresie poszerzenia nasypu, wymiany konstrukcji jezdni, budowy chodnika i ścieżki rowerowej, oraz elementów kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Projekt zakłada zmianę obecnego przebiegu ul. Wądoły polegającą na
dostosowaniu go do przebiegu drogi 7KDL miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach przedmiotu zamówienia zostanie przeprojektowane skrzyżowanie ulic Wądoły i Energetycznej.
W 2021 r. wydatkowano 369,00 zł.
Rozbudowa ul. Kopernika z budową zatok parkingowych, chodnika i ścieżki rowerowej. Aktualnie trwają
prace projektowe. W ramach zadania planuje się rozbudowę ulicy Kopernika zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującą między innymi dostosowanie szerokości pasa drogowego na całej długości drogi. Zdecydowano o wymianie nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania
z ul. Podchorążych do granicy Miasta Oleśnicy wraz ze skwerem. Dodatkowo zaprojektowano zatoki parkingowe, niezbędne fragmenty chodników, ścieżki rowerowe na całej długości drogi w powiązaniu z istniejącą infrastrukturą rowerową w ul. Wojska Polskiego i Sikorskiego. Niezbędnym jest budowa elementów kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

W roku 2021 na przedmiotowe zadanie wydatkowano 26.663,94 zł.
Rozbudowa ul. Akacjowej od ul. Łąkowej do ul. Wrocławskiej. Zadanie w fazie realizacji dokumentacji pro38
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jektowej. W ramach zadania planuje się przebudowę jezdni na istniejącym odcinku prostopadłym do ul.
Łąkowej, w którym zostanie wykonany ciąg pieszo – jezdny oraz jezdni i chodników na odcinku prostopadłym do ul. Wrocławskiej z zatokami parkingowymi.
Na początku 2021 r. ogłoszono postepowanie przetargowe w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy budowy drogi w ul. Europejskiej w ramach zadania pn.: „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej
wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, kanałem technologicznym, siecią wodociągową i
kanalizacją sanitarną w ul. Europejskiej w Oleśnicy”.
Przed realizacją robót ul. Europejska była drogą gruntową z oświetleniem drogowym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną wyłącznie na odcinku od ul. Belgijskiej do ul. Gryczanej. Na pozostałym odcinku od ul. Gryczanej do ul. Żytniej nie było w ogóle uzbrojenia terenu.
W ramach podpisanej w dniu 25.06.2021 r. umowy z Wykonawcą robót zrealizowano m.in.:
drogę w ul. Europejskiej o nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok. 3.050 m2 i długości 445 m,
zjazdy na posesje z kostki betonowej koloru grafitowego o łącznej powierzchni ok. 730 m2,
chodniki z kostki betonowej koloru szarego o łącznej powierzchni ok. 1.560 m2,
ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej i powierzchni ok. 1.290 m2,
zatoki postojowe z kostki betonowej o powierzchni ok. 310 m2,
kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi,
oświetlenie drogowe LEDowe,
kanał teletechniczny wraz z przyłączami do granicy działek,
sieć wodociągową wraz z przyłączami do granicy działek,
kanalizację sanitarną wraz z przyłączami do granicy działek,
istniejące 5 szt. lamp oświetleniowych typu LED z ul. Europejskiej zdemontowano i postawiono
w ul. Winogronowej.
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Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 31.12.2021 r. Całkowity koszt budowy ul. Europejskiej wraz z
obsługą budowy, w tym z inspektorem nadzoru, archeologiem i geodetą został sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki realizacji inwestycji poprawił się dojazd do posesji nie tylko mieszkańców samej ul. Europejskiej ale powstało połączenie ul. Pszenicznej i ul. Gryczanej z ul. Żytnią.
Ponadto w wyniku rozstrzygniętych postępowań na prace projektowe podpisano umowy na realizację dokumentacji projektowych m.in. dla zadań pn.: „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Belgijskiej wraz z sięgaczami w Oleśnicy”; „Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej
wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną pomiędzy ulicą Kusocińskiego a Malinowskiego wraz z ul. Malinowskiego w Oleśnicy”; „Budowa drogi w ul. Niemieckiej w Oleśnicy na odcinku od ul. Polnej do ul. Włoskiej”; „Budowa drogi w ul. Niemieckiej w Oleśnicy
na odcinku od ul. Włoskiej do ul. Belgijskiej”; „Przebudowa fragmentu drogi w ul. Pułaskiego w Oleśnicy”;
„Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią
wodociągową i kanalizacją sanitarną w rejonie ulicy Kresowej i Poleskiej w Oleśnicy”, których termin oddania projektów przypada w 2022 r.
W roku 2021 Miasto Oleśnica w ramach porozumienia z dnia 12.05.2016 r. w sprawie uregulowania zasad wspólnej realizacji zadania pn.: ,,Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy” przekazało kwotę 4.351.047,00 zł dla Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiej Służbie Dróg i
Kolei oraz partycypuje w kosztach przebudowy ulicy Dobroszyckiej prowadzonej przez DSDiK we Wrocławiu, w ramach porozumienia z dnia 25.11.2015 r. dla zadania pn.: „Modernizacja ul. Dobroszyckiej w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8”. Dotacja celowa na
tą inwestycję została już w części przekazana i rozliczona a pozostała część środków finansowych udzielanych w ramach realizacji inwestycji, zgodnie z podpisanym aneksem, zostanie przekazana w 2022 r.

40

Raport o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok

Przebudowa dróg – wymiana nawierzchni dróg
o złym stanie technicznym na nowe bardziej funkcjonalne
Przebudowa łącznika ul. Sinapiusa z ul. Skłodowskiej
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego łącznika ul. Sinapiusa z ul. Skłodowskiej o długości ok. 160 m. Zakres obejmował przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, zatok parkingowych,
chodnika wraz z elementami kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
W roku 2021 r. na przedmiotowe zadanie wydatkowano 1.141.462,36 zł.

Przebudowa nawierzchni chodnika oraz zjazdów do posesji zlokalizowanych
w ciągu DW 451 ul. B. Krzywoustego w Oleśnicy
W roku 2020 w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego wyłoniono w postępowaniu
przetargowym wykonawcę dokumentacji projektowej, z którym została zawarta umowa na łączną kwotę 33.825 zł. Prace projektowe zakończono z budżetu 2021r. W ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni chodnika w ciągu ul. B. Krzywoustego na odcinku od ul. Tołstoja do ul. Lotniczej z przebudową
kanalizacji deszczowej. Z budżetu roku 2021 r. wydatkowano na ten cel środków 31.980,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej
Zadanie zakończone w fazie projektu, realizowane w ramach porozumienia między jednostkami Gmina
Miasto Oleśnica a Powiatem Oleśnickim w ramach udzielenia pomocy rzeczowej na wykonanie dokumentacji projektowej. W zakresie robót budowlanych Inwestycja przekazana do Inwestora i planowana
do zrealizowania w najbliższych latach. Przedmiot opracowania obejmuje przebudowę jezdni bitumicznej
na całym odcinku ul. Rzemieślniczej wraz z elementami kanalizacji deszczowej oraz lokalna przebudową
chodników, zatok postojowych i zjazdów. W 2021 r. wydatkowano 24.329,00 zł.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki od ul. 11 Listopada
do ul. Daszyńskiego
Zadanie zakończone w fazie projektu. Zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami
Gmina Miasto Oleśnica a Powiatem Oleśnickim w ramach udzielenia pomocy rzeczowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Przedmiot opracowania obejmuje przebudowę nawierzchni bitumicznej jezdni
na odcinku ok. 350 m od skrzyżowania z ul. 11 Listopada w kierunku na wschód oraz przebudowę chodników betonowych wraz z budową ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Daszyńskiego. Przebudowie podlegać będą również elementy kanalizacji deszczowej. W 2021 r. wydatkowano 3.259,00 zł.

Budowa nawierzchni drogowej w łącznika ul. Łowieckiej z ul. Wojska Polskiego
Prace projektowe wykonywane w 2021, realizację robót budowlanych zaplanowano w 2022 roku. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia jezdni, zjazdu oraz chodników na połączeniu istniejącej ul.
Łowieckiej z ul. Wojska Polskiego. Zostanie wykonane także oświetlenie i odwodnienie przedmiotowego
łącznika. W roku 2021 wydatkowano na ten cel kwotę 5.313,60 zł.

Przebudowa łącznika ul. Otwartej z ul. Moniuszki
Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się budowę ciągu
pieszego w łączniku przebiegającym w rejonie ogrodów działkowych na odcinku od ul. Otwartej do ul. Moniuszki wraz z odwodnieniem. W roku 2021 na ten cel wydatkowano 28.659,00 zł. Realizację robót przewidziano na 2022.

Budowa fragmentu drogi od ul. Stapińskiego do ul. Mokrej
Zadanie zakończone w fazie wykonania dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się budowę jezdni oraz chodników na połączeniu istniejącej ul. Stapińskiego z ul. Mokrą. Z budżetu roku 2021 wydatkowano na ten cel kwotę 28.429,00 zł.

Polityka parkingowa. Budowa parkingów i zatok parkingowych
– zwiększanie ilości miejsc parkingowych
Przebudowa parkingu przy ul. Sinapiusa. Zadanie zakończone w fazie wykonania dokumentacji projektowej. W ramach zadania przewiduje się uporządkowanie sposobu parkowania pojazdów, wymianę nawierzchni, zwiększenie liczby miejsc parkingowych oraz budowę fragmentów chodników i ścieżek rowerowych. Realizacja robót planowana w 2022r.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 102347D ul.
Wielkopolnej na odcinku od ul. Północnej do
drogi na dz. 20.28. Zadanie zakończone w fazie wykonania dokumentacji projektowej. W
ramach zadania planuje się budowę zatok parkingowych oraz ciągu pieszo – rowerowego
w ciągu ul. Wielkopolnej na wysokości Szkoły
Podstawowej. Planowana jest również rozbudowa pasa drogowego polegająca na jego poszerzeniu, aby zachować wszelką infrastrukturę w jego granicach. Z budżetu roku 2021
wydatkowano na ten cel kwotę 32.349,00 zł.

Oleśnicki Rower Miejski OLBIKE 2021
W roku 2020 rozpoczął funkcjonowanie system Oleśnickiego Roweru Miejskiego, na który składa się sieć 8 stacji rowerowych w następujących lokalizacjach: Rynek-Ratusz, Stawy
miejskie (ATOL, stacja na parkingu przy MOKIS, stacja na ul. Wojska Polskiego przy II Liceum Ogólnokształcącym, stacja przy skrzyżowaniu ulic Wileńskiej z Krzywą, stacja na ul.
11 Listopada przy Bibliotece, stacja na ul. Wrocławskiej przy siedzibie Banku Spółdzielczego
oraz stacja przy parkingu na ul. Wiejskiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 8). Do wypożyczenia dla użytkowników systemu w sezonie od 16 lipca do 2
listopada 2020 było dostępnych 54 rowerów, w tym 50 dla osób dorosłych i 4 mniejsze rowery dla dzieci.
Podpisana z operatorem: konsorcjum firm ORANGE Polska S.A. – lider oraz Roovee Spółka Akcyjna umowa na świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu rowerów miejskich na terenie Gminy Miasto Oleśnica pod nazwą „Oleśnicki Rower Miejski” jest umową wieloletnią zawartą na okres od 17 lipca 2020 do 2 listopada 2022 r. na łączną kwotę 438.261,30 zł.

W roku 2021 system Oleśnickiego Roweru Miejskiego cieszył się dużą popularnością,
według statystyk operatora systemu łączna liczba przejazdów do końca 2021 roku wynosiła 27197 (w sezonie 2020 wyniosła 9862 natomiast w sezonie 2021 wyniosła 17335).
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Środowisko
Program „Oleśnica zasilana naturą”

Uchwałą NR XXIII/243/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie kierunków działania dla Burmistrza Miasta Oleśnicy w zakresie działań związanych z poprawą jakości powietrza, zagospodarowaniem wód opadowych, poprawą efektywności energetycznej, usuwaniem azbestu, tworzeniem
terenów zieleni miejskiej i prowadzeniem działań edukacyjnych w tym zakresie przyjęto „Program Oleśnica zasilania naturą 2021-2025”, w którym w sposób kompleksowy objęto działania na wielu płaszczyznach z zakresu ochrony środowiska.
Na potrzeby realizacji programu „Programu …”przyjęto 4 uchwały: Uchwała Nr XXIII/244/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na zadania polegające na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwach węglowych na
terenie Gminy Miasta Oleśnicy, Uchwała Nr XXIV/269/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie w określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, Uchwała Nr XXIII/246/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30
listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy oraz Uchwała Nr XXIII/245/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miasta Oleśnicy.
Od wielu lat Gmina Miasto Oleśnica wspiera działania podejmowane przez mieszkańców Oleśnicy w zakresie
zmiany systemów ogrzewania. Dlatego największą rangę w programie nadano działaniom pod hasłem Ole44
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śnica mówi NIE dla smogu ukierunkowanym na poprawę jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i walkę ze smogiem. Właśnie temu priorytetowi przydzielono największe wsparcie finansowe z budżetu
Gminy Miasta Oleśnicy. Program przewiduje dotację dla tych, którzy zdecydują się wymienić swój piec zasilany paliwem węglowym na zasilany nowoczesnymi źródłami ciepła (gaz, prąd elektryczny, pompy ciepła)
lub zdecydują się na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2021 roku wydatkowano na dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania kwotę 674.073,40 zł
(podpisano 93 umowy na dotację, z czego zrealizowano łącznie 91 tych umów). Podjęte przez gminę działania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego znajdują odzwierciedlenie w pomiarach jakości powietrza prowadzonych w ramach państwowego monitoringu środowiska:
Tabela: Liczba dni z przekroczeniem stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w Oleśnicy – stacja pomiarowa położona
przy ul. Brzozowej (źródło: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/info/71 )
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Dni

64

56

55

46

41

28*

43

31

19

12*

25*

* - dane niepełne

Na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba dni z przekroczeniem stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10
podlegała zmniejszeniu. Właśnie działania polegające na odchodzeniu od systemów grzewczych opartych na
węglu były główną przyczyną spadku tego rodzaju zanieczyszczenia. Nie można jednak zapominać, że wpływ
na poziomy zanieczyszczeń miały również takie czynniki jak: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz siła i kierunek wiatru.
Inne obszary, w których w ramach „Program Oleśnica zasilania naturą 2021-2025” można otrzymać
dofinansowanie to:
zagospodarowanie wody opadowej Oleśnica łapie deszcz;
W ramach dotacji celowej na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w 2021 r. podpisano
łącznie 14 umów, z czego zrealizowano 10 (w 4 przypadkach dotowani zrezygnowali z dotacji). Dotacji
udzielono na 9 zbiorników podziemnych i 1 zbiornik naziemny, na łączną kwotę 23.993,11 zł
fotowoltaika – poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Oleśnica - słoneczne dachy.
W 2021 roku kwotę 50.000,00 zł wydatkowano na dotacje celowe na dofinansowanie nakładów ponie-
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sionych na wykonanie instalacji fotowoltaicznej (podpisano 21 umów na dotację, z czego zrealizowano
łącznie 20 tych umów).
usuwanie azbestu Oleśnica usuwa azbest.
W roku 2021 zrealizowano wydatki w kwocie 2.538,16 zł na dotacje celowe na dofinansowanie nakładów
poniesionych na usunięcie wyrobów zawierających azbest (podpisano 2 umowy na dotację, w wyniku których z terenu miasta usunięto 1620 kg azbestu).
Projekt Oleśnica bez plastiku to apel o wyeliminowanie lub ograniczenie plastiku podczas wszelkich imprez oraz przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gastronomicznej. Zielone Miasto –
to wysiewanie na terenie Oleśnicy roślin miododajnych, nasadzenia roślin zimozielonych oraz zakładanie
kwietnych łąk, wieszanie w parkach budek dla ptaków leśnych i nietoperzy oraz ustawianie dla nich poidełek, a także zachęcanie mieszkańców do wspólnego dbania o tereny zielone.

Czyste Powietrze
Troska o środowisko i czyste powietrze to bardzo
ważny priorytet i podstawowe założenie proekologicznych działań Gminy Miasta Oleśnicy. Stale
szukamy wszelkiego rodzaju sposobów zachęcających mieszkańców do wspólnego dbania o nasze
miasto, o to by w Oleśnicy żyło się zdrowo, komfortowo i przyjemnie. W konsekwencji, w lutym
2021 roku, Miasto poszerzyło swoją ofertę dla
oleśniczan o kolejne źródło wsparcia finansowego dla przedsięwzięć poprawiających jakość powietrza i zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Gmina Miasto Oleśnica przyłączyła się do grupy gmin dbających o ekologię i zawarła porozumienie z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie realizacji ogólnopolskiego, rządowego programu dotacyjnego Czyste Powietrze. Jego celem jest poprawa jakości powietrza
w Polsce poprzez dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Projekt potrwa do 2029 roku. W
związku z tym, że główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce są spaliny emitowane przez kotły i
piece na paliwa stałe w gospodarstwach domowych to Program został skierowany do osób fizycznych – właścicieli oraz współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych (istniejących), a także właścicieli i współwłaścicieli wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, które mają wyodrębnioną księgę
wieczystą. W ramach programu można skorzystać z dotacji na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne ogrzewanie, a także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, takich jak mikroinstalacja fotowoltaiczna, ocieplenie domu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi
lub bram garażowych. Rządowy program Czyste Powietrze jest uzupełnieniem lokalnych działań Gminy,
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wynikających chociażby z realizowanego od 2020 roku miejskiego programu Oleśnica zasilana naturą.
Dzięki temu kompleksowemu podejściu mieszkańcy naszego miasta posiadają aktualnie możliwość skorzystania z dwóch źródeł dofinansowania. Programy te nie kolidują ze sobą i nie ma przeszkód, by skorzystać z nich jednocześnie.

W 2021 roku mieszkańcy złożyli 95 wniosków o dotację z programu rządowego, w tym:
na wymianę źródła ogrzewania – 33 wnioski,
na instalację centralnego ogrzewania – 19 wniosków,
na docieplenie budynku – 16 wniosków,
na wymianę stolarki okiennej – 12 wniosków,
na wymianę stolarki drzwiowej – 11 wniosków,
na założenie fotowoltaiki – 4 wnioski.
Środki wykorzystane przez mieszkańców w 2021 roku z programu Czyste Powietrze to 130 tys. złotych.
Miasto uruchomiło punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy Oleśnicy mogą uzyskać wszelkie informacje o dofinansowaniu przedsięwzięć proekologicznych i pomoc w wypełnieniu dokumentów. Umowa
WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” została podpisana na początku roku 2021.

Program Usuwania Azbestu dla Miasta Oleśnicy na lata 2012 – 2032
Program został uchwalony Uchwałą NR XXIV/182/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 września 2012 r. w
sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu dla miasta Oleśnicy na lata 2012-2032 wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest wraz z oceną i stanem możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” i obowiązuje do 31.12.2032 r.
Realizacja zadania uzależniona jest od posiadaczy wyrobów azbestowych zainteresowanych usunięciem tych
wyrobów. Najważniejszą część programu stanowi inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie
Oleśnicy.
W 2017 r. wykonano aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Oleśnicy wraz z warstwą obrysów. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w
sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska „Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl prowadzonej w formie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o informatyzacji.” Podkreślenia wymaga fakt, że sporządzenie Programu Usuwania
Azbestu nie jest obowiązkiem ustawowym. W roku 2021 w związku z udzieleniem dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych zutylizowano z terenu miasta 1620 kg azbestu.
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W Bazie Azbestowej na terenie Oleśnicy nadal pozostaje do usunięcia poniżej określona
ilość wyrobów zawierających azbest:
Zinwentaryzowane

Unieszkodliwione

Pozostałe do unieszkodliwienia

Razem

Osoby
fizyczne

Osoby
prawne

Razem

Osoby
fizyczne

Osoby
prawne

Razem

Osoby
fizyczne

Osoby
prawne

258 408

79 862

178 546

56 097

45 628

10 469

202 312

34 234

168 078

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Oleśnicy
– perspektywa do 2030 r.
Został uchwalony Uchwałą Nr
XXXV/373/2021 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oleśnicy
do 2030 roku”. Program jest jednym
z podstawowych narzędzi jednostki
samorządu terytorialnego w zakresie
prowadzenia polityki ochrony środowiska. Polityka ta powinna być spójna
z głównymi założeniami programowymi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Kluczową strategią w tym zakresie na szczeblu krajowym jest Polityka ekologiczna państwa 2030 strategia rozwoju w obszarze
środowiska i gospodarki wodnej. Głównym celem sporządzenia POŚ jest ocena stanu istniejącego środowiska
oraz określenie głównych kierunków działań zmierzających do ograniczenia degradacji środowiska naturalnego, ochrona bioróżnorodności, ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych, a także racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. W dokumencie tym wyznaczono główne cele, kierunki interwencji oraz zadania,
które posłużą poprawie stanu środowiska na terenie Miasta Oleśnicy. Ponadto wyznaczone zostały działania,
które służyć mają ochronie i zachowaniu obecnego stanu pozostałych komponentów środowiska. Do każdego zadania przypisano jednostkę odpowiedzialną za wykonanie zadania, zaproponowano wskaźnik monitorowania oraz przypisano możliwe ryzyka związane z realizacją zadań. Określone cele są bardzo ogólne, a ich realizacja nie jest zależna tylko od Miasta i jednostek mu podległych, ale również innych podmiotów (zarządcy
dróg, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, Starosta Oleśnicki). Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony
środowiska z wykonania programu sporządza się co 2 lata raport, który przedstawia się radzie gminy. Raport
dla POŚ dla Miasta Oleśnicy za lata 2019 i 2020 sporządzono w roku 2021.
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Przykładowe zadania miejskie wyszczególnione w POŚ:
Ograniczania niskiej emisji poprzez likwidację lub zmianę sposobów ogrzewania w szczególności na korzyść energii ze źródeł odnawialnych;
Rozbudowa i modernizacja dróg;
Wprowadzenie pasów zieleni przy drogach, zieleni niskiej i wysokiej do wnętrz osiedlowych; instalowanie
zabezpieczeń akustycznych przy trasach o największym natężeniu ruchu;
Kampanie promocyjne zachęcające mieszkańców do podróżowania komunikacją zbiorową;
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, identyfikacja nielegalnych kolektorów i rowów służących do odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych oraz doprowadzenie zidentyfikowanych obiektów do stanu zgodnego z prawem.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
– Miasto Oleśnica
Plan został uchwalony Uchwałą NR XIV/88/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego - Miasto Oleśnica”. Celem strategicznym PGN dla Miasta Oleśnicy jest ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta o 50% w stosunku do przyjętego roku bazowego w perspektywie
do 2050 r. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez: redukcję emisji, ograniczenie zużycia energii (ze źródeł konwencjonalnych) i surowców, a także zwiększenie energii ze źródeł odnawialnych w perspektywie do roku 2050.
Cele szczegółowe w perspektywie średnioterminowej:
1. Ograniczenie do roku 2020 emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku bazowego.
2. Ograniczenie do roku 2020 zużycia energii o 20% w stosunku do prognozy BAU.
3. Wzrost do roku 2020 udziału energii ze źródeł odnawialnych do 15% w końcowym zużyciu energii.
W PGN ujęte są działania m.in. z zakresu termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działania edukacyjne z tych obszarów, a także dotyczące zmian klimatu oraz oszczędności zasobów naturalnych. W ramach działań zaproponowanych dla
poszczególnych sektorów gospodarki planowane są zadania, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia zamierzonego celu. PGN ujmuje zarówno zadania gminy jak i interesariuszy zewnętrznych. Dla zadań
zgłoszonych do Planu został opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy. Do koordynacji realizacji
Planu opracowano bazę danych, w której znajdują się wszystkie zgłaszane zadania. Baza danych jest aktualizowana na bieżąco w razie zaistnienia takiej konieczności.
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Przykładowe planowane zadania miejskie, wyszczególnione w PGN:
Modernizacja oświetlenia drogowego - Celem inwestycji jest zmodernizowanie nieefektywnego energetycznie oświetlenia drogowego składającego się z 3.798 lamp (2.444 stanowi własność dystrybutora
energii elektrycznej, a 1.354 – własność miasta) o mocy 100-400 W na bardziej ekologiczne, o mniejszym
zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Planuje się wymianę obecnych opraw na nowe oprawy ze źródłem światła w postaci paneli LED – w pierwszej kolejności dla opraw najbardziej nieefektywnych rtęciowych i sodowych o mocy powyżej 100 W;
Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych - Przedmiotem zadania jest modernizacja sieci ciepłowniczej polegająca na wymianie odcinków sieci ciepłowniczych wybudowanych w systemie kanałowym na sieci preizolowane. Wymianie sieci podlegać będą odcinki wybudowane najwcześniej, to jest
w latach 80-tych ubiegłego stulecia i te, gdzie nastąpiły awarie;
Modernizacja dworca kolejowego w Oleśnicy - Projekt „Modernizacja dworca kolejowego w Oleśnicy”
jest częścią strategicznego projektu WrOF „System transportu kolejowego”. Przy remoncie możliwe jest
zastosowanie źródeł energii o wysokiej efektywności energetycznej oraz materiałów budowlanych o niskim współczynniku przenikalności cieplnej, co jest istotne z punktu widzenia gospodarki niskoemisyjnej.
Modernizacja wewnętrznej instalacji CO;
Podłączenie wybranych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Raport o stanie jakości wód za 2021 r.
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
w wodociągach sieciowych funkcjonujących na terenie
miasta Oleśnica za rok 2021
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Oleśnicy w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody
przeznaczonej do spożycia, dokonał obszarowej jakości wody za rok 2021 na terenie miasta Oleśnica.

Producent wody
Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w wodociągu publicznym na terenie miasta Oleśnica jest Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica.
Badania wody przeznaczonej do spożycia wykonywane były w ramach nadzoru przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy oraz prowadzone w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągów.

Informacje dotyczące produkcji wody
Obecnie wodociąg zaopatruje mieszkańców miasta Oleśnica oraz trzech przyległych bezpośrednio do miasta - miejscowości z terenu gminy Oleśnica. Dobowa produkcja wody wynosi 5105 m3. Źródłem zaopatrzenia w wodę jest 6 głębinowych ujęć wody podziemnej. Woda poddawana jest uzdatnianiu na trzech
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stacjach uzdatniania wody: SUW ul. Dobroszycka, SUW ul. Brzozowa oraz SUW ul. Ciepła.

Jakość wody, przekroczenia dopuszczalnych wartości poszczególnych parametrów
Zakres badań monitoringu jakości wody obejmował parametry mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne. W próbach wody pobranych z wodociągu sieciowego Oleśnica w 2021 r. stwierdzono przekroczenia zawartości manganu (3 krotne), żelaza i mętności (2 krotne) na SUW ul. Ciepła. Kontrolne badania wykazały zgodność z obowiązującymi normami sanitarnymi. W SUW ul. Dobroszycka stwierdzono
pojedyncze przekroczenie manganu oraz przekroczenie mętności w sieci przy ul. Kopernika 12. Kontrolne badanie wykazało zgodność z obowiązującymi normami sanitarnymi.
Stwierdzone przekroczenia fizykochemiczne wody miały charakter krótkotrwały i nie spowodowały bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. W przypadku stwierdzenia przekroczenia zarządca wodociągu
przeprowadzał działania naprawcze np. płukanie sieci wodociągowej, powtórny pobór wody, który wykazał zgodność z obowiązującymi normami. Przekroczona zawartość parametrów fizykochemicznych –
manganu, żelaza i mętności – nie wywierają bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi. Stwierdzone przekroczenia miały charakter krótkotrwały i nie spowodowały bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Szybkie i zdecydowane działania naprawcze wdrożone przez zarządcę przy konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Oleśnicy spowodowały, że konsumenci spożywali wodę bezpieczną dla zdrowia.

W analizowanym okresie nie odnotowano zgłoszeń dotyczących niepożądanych reakcji
związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.
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Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych
Gmina Miasto Oleśnica wspiera stowarzyszenia ogrodowe, które zaspokajają socjalne, wypoczynkowe i rekreacyjne potrzeby społeczeństwa,
a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych
poprzez dotowanie zadań służących
tworzeniu warunków dla rozwoju
rodzinnych ogrodów działkowych,
w szczególności z przeznaczeniem
na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej wpływających
na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększających dostępność społeczności lokalnej do tego rodzinnego ogrodu działkowego. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr XVII/168/2020 z
dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń
ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, a także sposobu jej
rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych
ogrodów działkowych, udzielono w 2021 r. na rzecz sześciu rodzinnych ogrodów działkowych działających na
terenie Oleśnicy dotacje w łącznej kwocie 55.000,00 zł. Wydatkowane przez ROD kwoty dotyczyły wsparcia
działań związanych z elektryfikacją ogrodów, przygotowaniem dokumentacji technicznej przyłączy wodociągowych i ich wykonaniem, zakupem kontenera magazynowego i zakupem kosiarek do trawy.

Konserwacja zieleni miejskiej
W związku z wykonywaniem zadania „Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie Gminy Miasta Oleśnicy w 2021 r.” na terenie Oleśnicy zasadzono:
w parku Książąt Oleśnickich: dęby – 16 szt.,
w Parku Mikołaja Kopernika: buki – 20 szt.,
w Parku nad Stawami: klony – 5 szt. i olchy – 5 szt.,
w parku Kolejarzy Oleśnickich: lipy – 10 szt.,
przy ul. Łowieckiej: brzozy - 7 szt. i jodły - 3 szt.,
przy ul. Sikorskiego: klony – 7 szt.,
na ul. Matejki: klon – 1 szt.,
przy ul. Lwowskiej: platana – 1 szt.,
na pl. Staszica: wiązy – 5 szt. i miłorzęby - 5 szt.,
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Wykonano również nowe rabaty ozdobne o powierzchni około 200 m2 z użyciem hortensji na pl. Staszica,
zasadzono 3 500 szt. barwinka pospolitego w Parku Henryka Sienkiewicza oraz wykonano rabatę z roślin
wrzosowatych w parku Kolejarzy Oleśnickich. Nasadzono 300 szt. paproci zwyczajnej w parku Książąt
Oleśnickich oraz 84 szt. traw ozdobnych na ul. Rzemieślniczej.
Wykonano nasadzenia kwiatów jednorocznych na istniejących rabatach w formie dywanów kwiatowych
w ilości: 5 000 szt. bratków, 200 szt. stokrotek oraz 5 000 szt. begonii, 200 szt. kanny.
Ponadto wykonano nasadzenia kwiatów ozdobnych w konstrukcjach kwiatowych 3500 sztuk pelargonii
oraz w pięciu donicach miejskich róże pienne, rośliny ozdobne, zioła kuchenne.

Program opieki nad zwierzętami
Program przyjmowany jest corocznie do dnia 31 marca przez Radę Miasta Oleśnicy w formie uchwały,
na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Omawiany Program został
przyjęty w dniu 25 marca 2021 r.

Program obejmował swym zakresem:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt oraz ich elektroniczne znakowanie (chipowanie);
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Źródłami finansowania programu były środki własne Miasta Oleśnicy.
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Na zadanie związane z odławianiem
i transportem bezdomnych zwierząt
wydatkowano 121.204,00 zł. Zadanie powierzono Fundacji na rzecz
bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt „OLEŚNICKIE BIDY”, która
w ubiegłym roku wyłapała 89 szt.
zwierząt.
Na opiekę weterynaryjną nad wyłapanymi zwierzętami, ich szczepienie przeciwko wściekliźnie, odrobaczanie i leczenie oraz całodobową
opiekę weterynaryjną nad zwierzętami rannymi w wyniku wypadków drogowych wydano łącznie 27.986,91
zł, a na udzielenie pomocy dzikim zwierzętom 11.730,00 zł.
W ramach Programu prowadzona była akcja promowania adopcji zwierząt bezdomnych, które zostały wyłapane na terenie Oleśnicy. Na ten cel została przyznana dotacja w wysokości 19.949,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami dokonano 179 zabiegów sterylizacji lub kastracji za kwotę
37.597,72 zł, jak również prowadzono dystrybucję karmy dla kotów. Na zakupu karmy dla 207 szt. wolno
żyjących kotów dokarmianych przez 33 osób, które zostały ich opiekunami, przeznaczono 17.264,00 zł.
W roku 2020 na wniosek burmistrza Rada Miasta Oleśnicy postanowiła o niepobieraniu opłaty za posiadanie psa począwszy od roku 2021 (Uchwała Rady Miasta Oleśnicy Nr XXI/223/2020 z dnia 28.08.2020 r.)
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Polityka społeczna
Oleśnicka Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Oleśnica na lata 2016-2022
Strategia realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XVIII/143/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Miasta Oleśnicy na lata 2016 - 2022.

Oleśnicka Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oleśnica na lata 20162022 określa Priorytety i cele operacyjne, które są realizowane:
1. Priorytet I. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integracja społeczna osób wymagających
szczególnego wsparcia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy swoimi działaniami redukuje zjawisko bezrobocia, wspiera osoby zagrożone ubóstwem, przeciwdziała marginalizacji powodowanej uzależnieniami, a także zapobiega zjawisku bezdomności.
Jedną z form pomocy jest działalność Kuchni ze stołówką w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy. W roku 2021 przygotowano łącznie 37.717 posiłków dla podopiecznych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 462 posiłki dla dzieci z przedszkola „Zielone Ogrody”. Kuchnia przygotowywała i wydawała również produkty dla Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego oraz Dziennego Domu
Senior+. Posiłki wydawane były przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Pracownicy Kuchni
ze stołówką inicjowali i wspierali działania na rzecz Podopiecznych Ośrodka oraz społeczności lokalnej:
1. przygotowanie Wigilii dla 220 osób ubogich i potrzebujących;
2. warsztaty kulinarne dla dzieci ze szkół podstawowych z Oleśnicy (m.in. pieczenie pierniczków);
3. warsztaty dotyczące zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek
Wsparcia Dziennego;.
4. indywidualne porady żywieniowe dla seniorów podczas obchodów Dni Seniora
w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy;
5. udział w oleśnickich Jarmarkach Wspaniałości.
W 2021 r. działał Klub Integracji Społecznej w którym świadczone były usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym w celu wzmocnienia lub przywrócenia aktywności społecznej, edukacyjnej, zawodowej potrzebnej na obecnym rynku pracy, według indywidualnej dla każdego uczestnika ścieżki wsparcia.
Z usług Klubu Integracji Społecznej skorzystały 34 osoby, w tym 24 osoby należały do KIS (m.in. 5 osób
z niepełnosprawnością, 6 osób długotrwale bezrobotnych, 6 osób uzależnionych od alkoholu), 10 osób
otrzymało poradę związaną z rynkiem pracy. Członkowie Klubu Integracji Społecznej brali udział w spotkaniach z psychologiem, doradcą zawodowym oraz pracownikiem socjalnym. W ramach zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy 4 osoby zostały skierowane do wykonywania prac
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społecznie użytecznych w Centrum Usług Społecznych przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy. Ze względu
na sytuację epidemiczną nie organizowano spotkań grupowych, koncentrując się na udzielaniu wsparcia
indywidualnego przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy współpracował z Oleśnickim Zarządem Rejonowym PCK
oraz ze stowarzyszeniem Służby Ratowicze, które prowadziło ogrzewalnię dla osób bezdomnych z terenu Miasta Oleśnicy.
2. Priorytet II. Wpieranie rodziny oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej swoimi działaniami wspierał rodziny, w tym również w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych, poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego.
Wsparcie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych realizowane było w 2021 r. przez 6
asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy. Głównym celem
pracy asystenta była pomoc rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym w zachowaniu jej integralności,
w tym przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej poprzez pomoc w osiągnięciu przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej jej wychowywanie dzieci.
Zostaje to osiągnięte m.in. poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomoc asystenta rodziny zostaje przyznana w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub postanowienia sądu.
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w latach 2019 - 2021:
Rok

2019

2020

20

Liczba rodzin objętych
wsparciem asystenta
rodziny

72

73

76

Liczba rodzin objętych
wsparciem asystenta
rodziny na wniosek sądu

32

34

34

Liczba rodzin , z którymi zakończono współpracę z asystentem rodziny w latach 2019 - 2021:
Rok

2020

20

12

11

10

- w skutek wykonania
założeń planu

2

4

4

- zmiana miejsca zamieszkaniarodziny na wniosek
sądu

5

3

2

- brak współpracy

1

3

4

- inne

4

1

0

Liczba rodzin, które zakończyły współpracę
z asystentem rodziny

2019

W tym:
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W ramach Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonowały w 2021 r. Świetlica Środowiskowa „Bratnia Dłoń” dla dzieci w wieku 5 – 13 lat oraz Klub Młodzieżowy „Mikser” dla młodzieży w wieku 14 - 18 lat.
Każda z placówek dysponowała 36 miejscami. W obu placówkach wsparcia dziennego udzielono wsparcia w
postaci: opieki i wychowania, zajęć z psychologiem (indywidualne i grupowe), zajęć socjoterapeutycznych,
zajęć reedukacyjych (matematyka, język niemiecki), zajęć muzycznych (nauka gry na pianinie, nauka śpiewu, just dance, karaoke), zajęć komputerowych, zajęć plastycznych, zajęć sportowych (m.in. piłka nożna,
gimnastyka, dwa ognie, strzelanie z łuku, hula hop, badminton, wyjścia na basen, nauka jazdy na łyżwach),
zajęć kulinarnych (obsługa małego sprzętu AGD, dbanie o stanowisko pracy, gotowanie oraz pieczenie, odmierzanie składników, poznawanie zasad savoir- vivre przy stole), zajęć teatralnych (pisanie scenariuszy,
przygotowanie kostiumów i rekwizytów, próby spektaklów), nauki organizacji czasu wolnego oraz warsztatów rozwijających zainteresowania. Dla każdego z uczestników tworzony był indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny obejmujący w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i
socjoterapię. W Klubie Młodzieżowym „ Mikser” odbywała się aktywizacja zawodowa, w tym spotkania w
przedstawicielami różnych zawodów(m.in. leśniczym, pielęgniarką, ceramikiem, nauczycielem). Organizowano wycieczki, mające na celu poznawanie nowych miejsc, ale także zwiększających integrację w grupie.
Zapewniono uczestnikom placówek możliwość wzięcia udziału w obchodach uroczystości miejskich, świąt
narodowych, zwyczajowych oraz okazjonalnych (m.in. urodziny uczestników, Dzień Chłopaka, Andrzejki,
Mikołajki). Codziennie, każdy z uczestników mógł zjeść posiłek w formie podwieczorku. W 2021 r. uczestnicy palcówek brali udział w licznych konkursach i angażowali się w akcje społeczne i charytatywne, m.in.
w ramach w akcji organizowanej przez Parę Prezydencką #sadziMY posadzili na terenie naszego miasta
sadzonki drzewek przekazane przez Nadleśnictwo Oleśnica Śląska oraz zorganizowali zbiórkę niezbędnych na rzeczy psów z Azylu „ Oleśnickie Bidy” i włączyli się w prace na rzecz schroniska dla zwierząt. Dzieci ze świetlicy środowiskowej „Bratnia Dłoń”, wspierani przez swoich starszych kolegów, wzięły udział w
warsztatach „Eko – Oleśnica”, a młodzież własnoręcznie wykonała dla oleśnickich seniorów drobne upominki z okazji Świąt Wielkanocnych. Ze względu na sytuację epidemiczną konieczne było zawieszenie działalności stacjonarnej Świetlicy Środowiskowej „Bratnia Dłoń” w okresach 01.01 ‑ 05.05.2021 r. i 20.12 31.12.2021 r. oraz Klubu Młodzieżowego „Mikser” w dniach 01.01 - 07.06.2021 r., 22.02. - 26.02.2021 r.
i 20.12. - 31.12.2021 r. W tym okresie podopieczni objęci byli wsparciem w zakresie edukacji, przygotowania materiałów na potrzeby zadawanych prac domowych oraz pomocą psychologiczną. Wychowawcy
mieli stały kontakt z uczestnikami oraz ich opiekunami (telefoniczny, poprzez komunikatory internetowe).
Prowadzone były zajęcia on-line. W razie konieczności, zachowując zasady reżimu sanitarnego, odbywały się spotkania indywidualne z uczestnikami w placówce.
3. Priorytet III. Aktywizacja społeczna oraz wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej realizuje działania wspierające aktywizację społeczną osób starszych
i niepełnosprawnych przez prowadzenie Dziennego Domu Senior+ oraz mieszkań chronionych. W ramach
realizacji usług społecznych dla osób starszych i niepełnosprawnych zapewnione jest wsparcie w postaci
usług opiekuńczych oraz prowadzona jest bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
Dzienny Dom Senior+ w Oleśnicy jest ośrodkiem wsparcia typu dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Oleśnicy. Przeznaczony jest dla osób samotnych w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, zaRaport o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok
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mieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy. Dom posiada 60 miejsc dziennego pobytu, a uczestnicy mogą korzystać z jego usług od poniedziałku do piątku, między godziną 8.00 a 16.00. W okresie od 1 stycznia do 31
grudnia 2021 roku skorzystało z niego łącznie 76 Seniorów (67 kobiet, 9 mężczyzn), w tym 11 osób z rejonu
rewitalizacji miejskiej. Uczestnicy byli osobami przewlekle chorymi, zazwyczaj posiadającymi orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej. 57 uczestników miało więcej niż 75 lat,
w tym 45 osób ukończyło 80 rok życia. Zdecydowana większość uczestników korzystała z zajęć codzienne. Działalność Dziennego Domu Senior+ stworzyła możliwość aktywizacji seniorów na wielu płaszczyznach: edukacja, aktywizacja, integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa, profilaktyka, kompensacja. W
2021 r. zrealizowano następujące formy wsparcia: fizjoterapia (kinezyterapia grupowa, gimnastyka grupowa „zdrowy kręgosłup”, ćwiczenia na sali fitness, aquavibron, kinesiology taping, zabiegi polem magnetycznym, ultradźwięki, masaż suchy, terapia manualna, sollux, bioptron); zajęcia sportowe (zumba oraz taniec towarzyski); terapia manualna (arteterapia poprzez m.in. malarstwo, rysunek, rzeźbę, szycie ręczne,
makramę, decoupage, dziewiarstwo, szydełkowanie, florystykę); terapia umysłu (łamigłówki, krzyżówki,
praca ze wspomnieniami, gry i zabawy, zeszyty ćwiczeń); warsztaty kulinarne (w tym udział w tworzeniu
e-booka kulinarnego Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy z przepisami na potrawy z lat młodości); warsztaty profilaktyczne (psychologia, rękodzieło, kosmetyka, podologia, coachingu, język migowy); warsztaty muzyczne (karaoke, biesiady muzyczne, spotkania wokalne); warsztaty z zakresu nowych
technologii (obsługa komputera i telefonu komórkowego). W ramach Dziennego Domu Senior+ funkcjonowała grupa wokalna „Oleśniczanie Młodzi Duchem”, która zaprezentowała się z okolicznościowym repertuarem z okazji Święta Niepodległości w Zamku Książąt Oleśnickich, a także przygotowała występ
świąteczny z kolędami. Uczestnicy wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych (m.in. „Kino Seniora” Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy, Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny OFCA) oraz w wycieczce krajoznawczej. Istotną rolę wśród działań realizowanych w 2021 roku odgrywały inicjatywy międzypokoleniowe oraz angażujące społecznie uczestników, m.in. prowadzenie warsztatów i przekazywanie
prac artystycznych na cele charytatywne, akcja „Poczytaj mi Babciu. Poczytaj mi Dziadku” (czytanie dzieciom z oleśnickich placówek edukacyjnych), współpraca z młodzieżą z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, organizacja świąt okolicznościowych tj. np. Dzień Babci i Dzień Dziadka, Święto Niepodległości, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.
W 2021 roku z powodu COVID-19 działania Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy były prowadzone w formie niestacjonarnej od 1 stycznia do 16 maja 2021 r. W tym czasie realizowano obszerne działania niestacjonarne, a także z biegiem czasu hybrydowe (zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej w małych grupach
równolegle do działań niestacjonarnych). Odwiedzano seniorów w ich miejscu zamieszkania i udzielano
wsparcia według potrzeb (wspólne spacery, realizacja recept lekarskich, pomoc w kontaktach z różnymi
instytucjami, indywidualna terapia zajęciowa w miejscu zamieszkania, indywidualna fizjoterapia w miejscu zamieszkania, indywidualna stymulacja pamięci). W tym kolejnym roku walki z pandemią COVID-19
szczególnie zadbano o kondycję psychiczną osób starszych, stymulując do podejmowania codziennych
aktywności, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych (publikacja na profilu
DDS+ na Facebooku instruktaży z zakresu arteterapii oraz inspiracje na spędzanie czasu w domu, grupa
„Aktywny Senior” w aplikacji WhatsApp). Dzięki funkcjonowaniu Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy w
2021 roku udało się utrzymać sprawność uczestników i wprowadzić do ich codzienności nawyk dbania o
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siebie i własny rozwój. Pozwoliło to osiągnąć założony cel, tj. aktywizację społeczną osób starszych, integrację międzypokoleniową i podtrzymanie ich udziału w życiu społecznym. W 2021 r. pozyskano dotację
na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2021-2025, Edycja 2021.

Mieszkania chronione znajdujące się w Centrum Usług Społecznych są formą pomocy społecznej przygotowującą, pod opieką specjalistów, osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub
wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W mieszkaniu chronionym przebywają osoby,
które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę
całodobowej opieki, w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Gmina Miasto Oleśnica dysponuje 10 mieszkaniami chronionymi wspieranymi dla osób starszych i niepełnosprawnych przeznaczonymi dla 29 osób z terenu Miasta Oleśnicy. W 2021 r. z tej formy wsparcia skorzystało 27 osób. Roczny koszt prowadzenia placówki w roku 2021 wyniósł 830.589,90 zł.
Mieszkania Chronione prowadzone były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy. Mieszkańcy przebywający w mieszkaniach chronionych otrzymali wsparcie w formie opieki nad osobami niesamodzielnymi, pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej, fizjoterapii, terapii zajęciowej, treningu samodzielności, pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, możliwości transportu np. do lekarza. Organizowane
były wspólne Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, świętowano urodziny mieszkańców, Walentynki,
Mikołajki, Dzień Seniora itp. Przy współpracy z Dziennym Domem Senior+ mieszkańcy korzystali z wyjść
do kina w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Oleśnicy. W związku z trwającą pandemią koronawirusa,
wszyscy mieszkańcy skorzystali z możliwości zaszczepienia się przeciw covid-19. Wszyscy mieszkańcy
korzystali z obiadów przygotowywanych przez Kuchnię Miejskiego Ośrodka Pomy Społecznej w Oleśnicy. W 2021 roku w mieszkaniach chronionych wydano 3201 obiadów. Funkcjonowanie mieszkań chronionych finansowane było do 30.09.2021 r. w ramach realizacji projektu „Utworzenie i funkcjonowanie
9 mieszkań chronionych w Oleśnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z zakończeniem realizacji projektu w dniu 31 sierpnia 2021 roku została podjęta Uchwała nr XXXI/347/2021 Rady Miasta Oleśnicy w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniach chronionych. Odpłatność za pobyt od 01.10 do 31.12.2021 r. w mieszkaniach chronionych ponosiło 9 osób.
W okresie od stycznia do grudnia 2021 z usług opiekuńczych na terenie miasta Oleśnicy korzystały 102
osoby. W ciągu roku realizacja usług opiekuńczych powierzona został w sumie 15 opiekunom (narastająca ilość wynikająca z zatrudnienia). W roku 2021 z tej formy pomocy skorzystało 51 osób (ilość decyzji
wydawanych narastająco), a dofinansowano 9923 godzin zrealizowanych usług opiekuńczych u osób od
75 roku życia. W ramach przedmiotowego wsparcia w 2021 r. zrealizowane zostały specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 14 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.
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W związku z realizacją zadania w ramach budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy „Zakup sprzętu
rehabilitacyjnego, który każdy potrzebujący mieszkaniec Oleśnicy będzie mógł bezpłatnie wypożyczyć‘’
dokonano zakupu sprzętu rehabilitacyjny o łącznej wartości 81.399,60 zł (w tym 80.000 zł ze środków
budżetu obywatelskiego): 20 łóżek rehabilitacyjnych LUNA UL2 sterowanych pilotem, 20 materacy, 20
paroprzepuszczalnych, zmywalnych ochraniaczy na materac, 10 materacy przeciwodleżynowych oraz 5
elektrycznych podnośników kąpielowo - transportowych sterowanych pilotem. Bezpłatna wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego rozpoczęła swoją działalność 7 czerwca 2021 r. W roku 2021
zawarto 23 umowy na wypożyczenie łóżek wraz z materacami i pokrowcami paroprzepuszczalnymi, 15
umów na materace przeciwodleżynowe i 2 umowy na podnośniki kąpielowo - transportowe. Według stanu na 31.12.2021 r. wypożyczonych było 9 łóżek wraz z materacami i pokrowcami paroprzepuszczalnymi, 2 podnośniki kąpielowo - transportowe i 6 materacy przeciwodleżynowych.

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na lata 2021-202
Program został wprowadzony
Uchwałą Rady Miasta w Oleśnicy
Nr XXIII/255/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2021 - 2025.
W 2021 r. roku Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Oleśnicy w
ramach programu realizował następujące zadania:
diagnozę potrzeb domniemanych ofiar w rodzinie oraz ich rodzin;
udzielanie kompleksowego poradnictwa w zakresie możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy, w
tym prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej oraz na temat instytucji i podmiotów świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym dzieci, celem
rozwiązania trudnej sytuacji domniemanych ofiar przemocy w rodzinie;
prowadzenie rozmów z domniemanymi sprawcami przemocy w rodzinie, informowanie ich o możliwościach podjęcia terapii, a także udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych realizowanych
przez PCPR;
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wszczynanie procedury Niebieskiej Karty. W 2021 r. wszczęto 82 procedury Niebieskiej Karty, 9 kart

zostało założonych przez pracowników socjalnych, jedna przez Służbę Zdrowia, 6 procedur wszczęły szkoły;
udzielono 316 porad psychologicznych, z poradnictwa socjalnego skorzystało 144 osoby, z porad-

nictwa zawodowego 5 osób;
w 2021r. przeprowadzono 232 posiedzeń grup roboczych, zakończonych zostało 79 procedur Nie-

bieskiej Karty. W ramach posiedzeń grup roboczych opracowywano indywidualne plany pomocy w
rodzinie, monitorowano sytuację rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie oraz prowadzono stosowną dokumentację. W 2021 r. wsparciem Zespołu Interdyscyplinarnego zostało objętych 114 rodzin.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował aktywną współpracę z innymi instytucjami, działającymi na rzecz rodziny, w tym ze szkołami, służbą zdrowia i policją.
Tabela przedstawiająca realizację procedury Niebieskiej Karty w latach 2019-2021:
Rok

2019

2020

2021

liczba wszczętych NK

41

81

82

liczba aktywnych NK

79

119

144

liczba zakończonych NK

39

49

79

liczba posiedzeń GR

122

148

232

Program „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”

Program jest realizowany na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 1348 ze zm.).
Jest adresowany do rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych (rodzina zastępcza spokrewniona,
niezawodowa, zawodowa, w tym pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz
rodzinny dom dziecka), mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
w wieku do ukończenia 18. roku życia;
w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
b
 ez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
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Prawo do posiadania Karty przysługuje również członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się
rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
W 2021 r.:
48 nowych rodzin z dziećmi wystąpiło o karty dużej rodziny,
58 rodzin o przedłużenie ważności kart lub o zmianę danych na karcie (dla osób, które były już posia-

daczami),
30 rodzin wystąpiło z wnioskiem o ogólnopolskie karty dla rodziców, lub małżonka rodzica, którzy mie-

li co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu
6 osób o kartę dla nowego członka rodziny,
4 osób o wydanie duplikatów,

W roku 2021r. łącznie zamówiono i wydano 344 kart tradycyjnych oraz 2.280 kart elektronicznych, w tym 152 karty dla dzieci wyświetlanych na urządzeniach mobilnych.
Według stanu na 31.12.2021 r. Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny posiadały 1 075 rodziny (łącznie
osób: 3 664, w tym 1 881 rodziców, 1 770 dzieci).
Na realizację Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny MOPS otrzymał dotację: 2.147,00 zł, wydatkowano
kwotę 1 356,92 zł, pozostałą kwotę 790,09 zł zwrócono.

Program „Oleśnicka Karta Dużej Rodziny”
Program jest realizowany na podstawie Uchwały Nr XLIV/343/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 maja
2014r. (z późn. zm.). Jest adresowany do rodzin wielodzietnych, w tym zastępczych, rodzin mających na
utrzymaniu, co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18. roku życia; w wieku do ukończenia 25. roku
życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Podstawowymi celami Programu są:
promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, jako element

polityki społecznej Miasta Oleśnicy,
w
 spieranie rodzin wielodzietnych poprzez zapewnienie im możliwości korzystania na preferencyjnych zasadach z ofert miejskich instytucji i jednostek działających w zakresie kultury, sportu i rekreacji, a także – z ulg i preferencyjnych usług przyznawanych przez przedsiębiorców i inne podmioty,
z większenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w tych rodzinach.
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W 2021 r.
430 rodzin wystąpiło o nowe karty, z ustaloną nową datą ważności,
48 nowych rodzin zgłosiło się o wyrobienie oleśnickich KDR,
58 rodzin o przedłużenie ważności kart, w związku z kontynuacją nauki przez dziecko,
10 rodzin wystąpiło o uzupełnienie rodziny.

Narastająco od początku Programu „Oleśnicka Karta Dużej Rodziny” – jest 563 rodzin, utraciło uprawnienia 133 rodzin.
Na realizację zadań związanych z Oleśnicką Kartą Dużej Rodziny w okresie sprawozdawczym (2021r.)
MOPS w Oleśnicy z zaplanowanej kwotę 36.000,00 zł, z tego wydatkował kwotę 10.342,75 zł., w tym na
usługi: 9.105,36 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia: 1.237,39zł.

W 2021 r. w Programie „Oleśnicka Karta Dużej Rodziny” uczestniczyło 22 Partnerów:
M
 iejski Ośrodek Kultury i Sztuki
N
 IEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „U KUBUSIA PUCHATKA”
P
 RZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE I ŻŁOBEK „ZIELONA ŻABKA”
E
 UROCONSULTING Polsko-Niemieckie Centrum Edukacji i Biznesu s.c.
F
 .H.U „IMPOL” Janusz Imiołek – Ubezpieczenia
S
 półka prawnicza PELTZ
S
 UPERMARKET E. LECLERC OLEŚNICA
G
 AMA Dubanowicz Spółka Jawna Sprzedaż hurtowa
mięsa i wyrobów mięsnych
D
 OLMAT sp. z o.o. – PSB MRÓWKA
T
 ANI DOM Hurtownia z materiałami budowlanymi
A
 UTO MIX Części samochodowe
E
 LEKTRO-PLUS
S
 PORT – STYL ANNA
SKLEP „MALUCH”
G
 IMEX Firma Handlowa i Sklep 1001 drobiazgów
F
 RYZ Salon Fryzjerski,
sklep

internetowy: Ogrodosfera, Eco-Market,
Panmajster
C
 ENTER ZOO, sklep internetowy: Krakvet.pl
P
 .H. INTER-HANDEL Iwona Kozioł, sklep internetowy: dollo.pl i eldomagd.pl
s klep internetowy: Świat Kwiatów Marcin Sikora
A
 BROZO S.C sklep internetowy: kwiaciarnia La Flora
S
 KLEP „KIEŁBASA I RÓŻA”
Raport o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok

63

Program wsparcia rodzin z dziećmi z ciąży mnogiej
Program został wprowadzony Uchwałą
Nr VIII/87/2019 Rady Miasta Oleśnicy z
dnia 31 maja 2019 r. w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się
dwojga lub więcej dzieci podczas jednego
porodu, jego wysokości i szczegółowych
zasad przyznawania. W 2021 r. wpłynęło 7 wniosków, wypłacono świadczenia
dla 14 dzieci w łącznej kwocie 21.000 zł
(jest to świadczenie rodzinne ze środków własnych budżetu dla mieszkańców Miasta Oleśnicy).
Tabela przedstawiająca realizację Programu wsparcia rodzin z dziećmi z ciąży mnogiej w latach 2019 - 2021:
2019

2020

Liczba wniosków

7

3

7

Liczba Dzieci

15

6

14

22.500

9.000

21.000

Kwota wypłaconych
świadczeń [zł]

2021

Program „Oleśnica Weteranom” – Oleśnicka Karta Weterana
Program jest realizowany na podstawie:
1. Uchwały nr XIV/126/2019 Rady Miasta
Oleśnicy z dnia 28 listopada 2019 r.
2. Zarządzenia Nr 1/VIII/2020 Burmistrza
Miasta Oleśnicy z dnia 02.01.2020 r. w
sprawie zasad wydawania i korzystania z
oleśnickich kart weterana.
3. Ustawy z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami kraju (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2055 ze zm.)
Celem programu jest wsparcie osób biorących udział w misjach wojskowych poza granicami kraju, posiadających status weterana lub weterana poszkodowanego, mieszkających w Oleśnicy, poprzez umożliwienie im korzystania z ofert Punktów Partnerskich, które przystąpiły do programu. Wprowadzenie lokalnego programu „Oleśnica Weteranom” jest wyrazem troski i formą wsparcia osób, które brały udział w
misjach wojskowych i ponosiły ryzyko związane z narażaniem swojego zdrowia i życia, by przyczynić się
do poprawy życia i bezpieczeństwa innych ludzi z obszarów konfliktów zbrojnych.
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W 2021 r. wydano 1 Oleśnicką Kartę Weterana.

Wykaz ulg:
1) Na podstawie Zarządzenia Prezesa Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „ATOL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11 lutego 2020 r.
Pływalnia/basen kryty (plus sauna) - bezpłatnie w godzinach 6:00 - 8:30 i 19:30 - 22:00 w dni powszednie, wejście jednorazowe 2,5 godz.
Siłownia – bezpłatnie w godzinach 8:00 - 10:30 i 19:30 - 22:00 w dni powszednie, wejście jednorazowe 2,5 godz.
Hala sportowa- bezpłatnie, w miarę możliwości dostępności obiektu po wcześniejszym ustaleniu terminu z administratorem obiektu.
2) Salon Fryzjerski „FRYZ” - 10% rabatu na usługi fryzjerskie.
3) Sklep „Kiełbasa i róża” – 5% rabatu od zakupów powyżej 50 zł.

Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
Zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Oleśnicy na rok 2021, wynikają z zapisu art. 4 1 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 ustawy z 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i obejmują działania w zakresie zintegrowanego systemu profilaktycznego, interwencyjnego i naprawczego wobec występujących niekorzystnych zjawisk związanych
z nadużywaniem alkoholu. Na realizację poszczególnych zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktycznego w 2021 roku, zaplanowano kwotę w wys. 1 000 000 zł w następującym zakresie:
1) Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych
i zażywaniem środków psychoaktywnych;
2) Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą domową;
3) Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
4) Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych;
5) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień;
6) Koszty związane z obsługą Komisji, w tym koszty wynagrodzenia członków.
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Na potrzeby realizacji zadań statutowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, MKRPA i PN zawarła porozumienie z Zakładem Budynków Komunalnych na
nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Oleśnicy, które zostało przekształcone na Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych. Punkt Konsultacyjny służy do prowadzenia
zajęć przez doświadczoną kadrę z zakresu udzielania pomocy psychologicznej, posiadającą m.in. umiejętności w obszarze nawiązywania kontaktu, przeprowadzania interwencji kryzysowej, udzielania wsparcia,
motywowania i poradnictwa a także służy do przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego i służy również do spotkań Grup Trzeźwościowych.
MKRPA i PN prowadzi również wszelkie działalności informacyjne, edukacyjne oraz szkoleniowe w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów z terenu miasta Oleśnicy, a także wspomaga działania instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii na terenie miasta Oleśnicy.

Program współpracy Gminy Miasta Oleśnicy
z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Na podstawie ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
Rada Miasta Oleśnicy uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wyzej wymienionej ustawy.
Program współpracy na rok 2021 został przyjęty Uchwałą nr XXIII/247/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia
30 listopada 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
Program współpracy jest to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez Gminę Miasto Oleśnicę wobec sektora pozarządowego.
Program uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania. Dokument
corocznie przygotowywany jest zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionej ustawie. Treść Programu konsultowana jest z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program dotyczy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Oleśnicy
oraz na rzecz mieszkańców Oleśnicy (bez względu na miejsce siedziby). Celem Programu jest budowanie
partnerstwa pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
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Istotnymi elementami rocznego Programu współpracy jest jego zakres przedmiotowy oraz priorytetowe
zadania publiczne, które mają być realizowane poprzez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków
przeznaczonych na ich realizację.

W roku 2021 Burmistrz Miasta Oleśnicy zlecał, w formie wspierania lub powierzania, realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym w dziedzinach:
1) ochrony i promocji zdrowia, m.in. w zakresie:
a) profilaktyki i rehabilitacji oraz ochrony zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) promocji honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku,
c) szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
d) działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością;
2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, m.in. w zakresie organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób z niepełnosprawnością oraz organizacji zawodów i
rozgrywek sportowych;
3) oświaty, edukacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, m.in. w zakresie:
a) organizowania aktywnych form spędzania wolnego czasu, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w
czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
b) organizowania przedsięwzięć edukacyjnych;
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, m.in. w zakresie:
a) organizacji imprez kulturalnych,
b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej;
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, m.in. w zakresie:
a) edukacji osób w wieku emerytalnym,
b) organizowania aktywnych form spędzania czasu dla osób w wieku emerytalnym;
6) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym m.in. w zakresie:
a) organizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych,
b) organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
c) organizowania przedsięwzięć edukacyjnych;
7) ochrony zwierząt, m.in. w zakresie:
a) sterylizacji psów i kotów,
b) chipowania psów i kotów,
c) edukacji w zakresie bezdomności zwierząt.
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Burmistrz Miasta Oleśnicy na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na podstawie wniosków zgłaszanych przez organizacje pozarządowe może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić
konkursy na ich realizację, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy.
Ostateczną kwotę środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych objętych w Programie współpracy określa uchwała budżetowa.

W roku 2021 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem przeznaczono
środki finansowe w wysokości 1.891.578,65 zł.
Dotacje na realizację zadań publicznych zostały przyznane organizacjom pozarządowym w drodze konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy) stanowi nie więcej niż 20% dotacji
planowanych w danym roku na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
W roku 2021 zostało ogłoszonych 16 konkursów oraz 21 naborów w trybie pozakonkursowym, na realizację zadań publicznych, w których wzięło udział 50 organizacji pozarządowych. Podpisano z organizacjami pozarządowymi 63 umowy na realizację zadań publicznych.
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Projekty unijne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)
Mając na uwadze korzyści wynikające z integracji jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju
społecznego i gospodarczego wspólnot samorządowych, a także efektywne wykorzystanie środków unijnych przez Miejskie Obszary Funkcjonalne w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, dnia 17 grudnia
2021 roku zostało podpisane nowe Porozumienie w sprawie zasad współpracy Stron przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF na perspektywę UE 2021-2027.
Obszar ZIT został powiększony o 4 kolejne Gminy. Obecnie tworzy go 19 gmin: gmina Wrocław, gmina
Jelcz–Laskowice, gmina Kąty Wrocławskie, gmina Oborniki Śląskie, gmina Siechnice, gmina Sobótka, gmina Trzebnica, Gmina Miasto Oleśnica, Miasto Oława, gmina Czernica, gmina Długołęka, gmina Dobroszyce, gmina Kobierzyce, gmina Miękinia, gmina Oleśnica, gmina Oława, gmina Wisznia Mała, gmina Zawonia, gmina Żórawina.
Od 2014 roku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) udało się zrealizować w Gminie
Mieście Oleśnicy projekty, które w istotny sposób przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców obszaru metropolitalnego w wielu istotnych obszarach, w tym w szczególności w zakresie: e-usług, edukacji, infrastruktury technicznej i społecznej, atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej, rewitalizacji, ochrony środowiska oraz infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób starszych.

Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
których realizacja bądź rozliczenie przebiegały w 2021 r.
4.
Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica
konieczny dla obsługi e-usług: e-Urząd III etap

tytuł projektu
całkowita wartość projektu
(w pln)

3 563 509,26 pln

program dofinansowania projektu

kwota dofinansowania ( w pln)
okres realizacji projektu
Rok 2021

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
1 621 268,27 pln
2018-2021
Kontynuacja realizacji projektu
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Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
których realizacja bądź rozliczenie przebiegały w 2021 r.
5.
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy

tytuł projektu
całkowita wartość projektu (w pln)

5 713 881,26 pln

program dofinansowania projektu

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

kwota dofinansowania ( w pln)
okres realizacji projektu

4 224 505,03 pln
2014-2020

Rok 2021

Rozliczenie projektu

6.
Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów parkuj i jedź (P&R)
na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce
i Gminy Miasto Oleśnica

tytuł projektu

całkowita wartość projektu (w pln)

4 118 731,95 pln (dot. Gminy Miasta Oleśnicy)

program dofinansowania projektu

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

kwota dofinansowania ( w pln)

3 141 061 pln (dot. Gminy Miasta Oleśnicy)

okres realizacji projektu
Rok 2021

2016-2022
Rozliczanie projektu

W ramach ZIT część pieniędzy przypadających dla Oleśnicy – około 20 mln zł – zostało ujęte w budżecie Województwa Dolnośląskiego na realizację dwóch kluczowych dla Miasta inwestycji drogowych, to
jest budowy wschodniej obwodnicy oraz przebudowy skrzyżowania na Dobroszyckiej i Wojska Polskiego.

Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów parkuj i jedź (P&R)
na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce
i Gminy Miasto Oleśnica
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie
3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF podpisano w dniu 28 grudnia 2020 r. umowę o dofinansowanie, dzięki której Gmina Miasto Oleśnica ma otrzymać bisko 3 100 000 zł. Część partnerskiego
projektu, która należy do Gminy Miasta Oleśnicy, składa się z dwóch zadań: wykonania drogi rowerowej
o długości ok. 1,67 km w ciągu ulic Skłodowskiej, 11 Listopada, Reja, 3 Maja, Ludwikowskiej i Kolejowej
oraz wykonania ciągów pieszo – rowerowych w ul. Krzywoustego od przejazdu kolejowego do ul. Motoryzacyjnej o długości 0,21 km (w ciągu drogi wojewódzkiej 451 został wykonany odcinek drogi rowerowej o
długości 210 m, szerokości do 3,5m i nawierzchni asfaltowej przebiegającej przez teren PKP – tory kolejowe oraz wzdłuż zakładu produkcyjnego GKN do bramy wjazdowej w ul. Motoryzacyjnej). W rejonie stacji
PKP zlokalizowano parking typu B&R o nawierzchni z kostki brukowej. Droga rowerowa została wyposażona w niezbędną infrastrukturę dodatkową, między innymi w urządzenia sterowania ruchem i oświetlenie.
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Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy
W dniu 18.08.2020 r. Gmina Miasto Oleśnica podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Poddziałania nr 4.5.2 - „Bezpieczeństwo - ZIT WrOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W projekcie przewidziano budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Oleśnicy
w obrębie ulic: Cichej, Czecha, Gryczanej, Jarzynowej, Kusocińskiego oraz ronda w ulicy Wojska Polskiego, Łasaka, Psujka, Błękitnej i Pszenicznej, Owocowej i Jagodowej, Polnej, Spadochronowej, Szybowcowej, Placu Fatimskiego, sięgacza ulicy Wiejskiej oraz na obszarze od ulicy Trakcyjnej do strefy aktywności gospodarczej. Całkowita wartość projektu: 5 713 881,26 zł, w ramach której Gmina Miasto Oleśnica
otrzymała w 2021 r. dofinansowanie w wysokości do 4 224 505,03 zł.
Realizacja projektu przynosi szereg korzyści, do których należą, między innymi, zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi i podtopień, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, zapewnienie odporności Oleśnicy
na postępujące zmiany klimatu, w szczególności w zakresie długotrwałych i intensywnych opadów, umożliwienie prawidłowego rozwoju różnorodności biologicznej (zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi i
podtopień minimalizuje również zagrożenie niszczenia siedlisk), minimalizacja ryzyka wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, związanego z przenoszeniem się bakterii i innych szkodliwych substancji wraz
z ruchem fal powodziowych, przeciwdziałanie ujemnemu bilansowi wodnemu - dzięki zastosowaniu bloku retencyjno-rozsączającego zwiększy się bowiem poziom retencji gruntowej. Blok ten stanowi alternatywę dla infiltrowania wody na powierzchniach nieprzepuszczalnych, co wiąże się z ponoszeniem strat
wody w postaci parowania.

Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica
konieczny dla obsługi e-usług: e-Urząd III etap
Gmina Miasto Oleśnica od wielu lat zmierza do stworzenia kompleksowego i spójnego systemu e-usług
publicznych w ramach szerszego programu E-Miasto. Projekt ten jest kontynuacją realizowanego w ramach ZPORR projektu „e-Urząd - Internetowa Obsługa Klienta w Urzędzie Miasta Oleśnicy - etap I” oraz
w ramach RPO WD na lata 2007-2013 projektu „Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica konieczny dla obsługi e-usług: e-Urząd II etap”. Projekt dotyczy zakupu i wdrożenia elektronicznego
zarządzania dokumentacją i systemów dziedzinowych jako systemu centralnego i dostępnego dla jednostek budżetowych Gminy Miasto Oleśnica oraz przygotowania środowiska teleinformatycznego do realizacji tego zadania.

Wartość projektu nieco ponad 3 500 000,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków unijnych
ok. 1 621 259,51 zł. Głównymi elementami projektu są zadania:
a) zakup, instalacja i konfiguracja Hardware w celu modernizacji i doposażenia serwerowni,
b) zakup, instalacja i konfiguracja Software narzędziowego,
c) wymiana sprzętu komputerowego stanowisk roboczych,
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d) zakup i wdrożenie Elektronicznego obiegu dokumentacji zintegrowanego z systemami dziedzinowymi, ePuapem oraz BIP-em,
e) przygotowanie i implementacja procedury archiwizowania danych i środowiska oraz odtwarzania
i weryfikacji wykonanych kopii,
f) zakup i wdrożenie generatora raportów na zintegrowanej bazie danych (rozwiązania typu BI bazujące na właściwościach hurtowni danych),
g) weryfikacja i migracja baz danych,
h) udostepnienie na ePuapie usług elektronicznych dla klientów Urzędu Miasta Oleśnicy.
Realizacja projektu rozpoczęła się w III kwartale 2018 roku wymianą przełączników sieciowych w obudowie serwerów. W roku 2019 przeprowadzone zostało postępowanie na realizację punktów d, e, f, g, h.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania wyłoniona została do realizacji tego zadania firma Asseco Data
Systems S.A., z którą w dniu 28 grudnia 2019 podpisana została umowa. Jesienią 2020 roku przeprowadzono postępowanie na zakup 30 komputerów w celu wymiany sprzętu na stanowiskach roboczych. Zakończenie realizacji całego projektu nastąpi ło w czerwcu 2021.
W wyniku realizacji projektu, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, zmodernizowany został system teleinformatyczny użytkowany w Urzędzie. Wymienione zostały również systemy dziedzinowe w
Urzędzie Miasta i jednostkach budżetowych Miasta w tym elektroniczny obieg dokumentacji. Wymieniony został również sprzęt komputerowy – narzędzia pracy urzędników.
Realizacja tego projektu pozwoli na poszerzenie zakresu usług dla klienta elektronicznego, co przełoży się
na szybszą i sprawniejszą jego obsługę. Udostępniony zostanie również portal dla klientów Gminy umożliwiający dostęp do informacji dotyczących klientów Gminy, e-usług realizowanych przez Urząd Miasta
Oleśnicy oraz danych otwartych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych, to jest danych wytworzonych
przez urząd administracji publicznej, które będą dostępne przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę dla
każdego zainteresowanego do wykorzystania, przetwarzania i udostępniania do dowolnych celów. Realizacja tego projektu była ogromnym wyzwaniem zarówno dla Wykonawcy jaki i Zamawiającego, dotyczy
bowiem wymiany wszystkich modułów Urzędu Miasta oraz większości modułów jednostek budżetowych.
Wdrożenie odbywało się w warunkach pandemii, praktycznie wyłącznie zdalnie, a w proces zaangażowani są wszyscy pracownicy Zamawiającego, którzy olbrzymim wysiłkiem realizują to dodatkowe zadanie,
nie zaniedbując swojej bieżącej pracy.

Projekt Dobra szkoła - lepszy uczeń
Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Oleśnica, zostały objęte projektem „Dobra szkoła-lepszy uczeń” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2021 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był we współpracy z Fundacją Krzyżowa od 09.09.2019 r do 31.12.2021 roku.
72

Raport o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok

Program skierowany został do uczniów od klas I do VIII szkół
publicznych z Oleśnicy.
Realizacja projektu zapewniła równy dostęp do dobrej jakości edukacji, przyczyniła się do zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. W projekcie przewidziano realizację zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organizację treningów
językowych, matematycznych, informatycznych, kreatywnych,
naukowych, zajęć specjalistycznych wraz ze wsparciem psychologiczno – pedagogicznym, zajęć z doradztwa edukacyjno
– zawodowego.
Chętny uczeń mógł wziąć udział w kilku rodzajach zajęć, a o
jego naborze decydowała komisja rekrutacyjna. Każda grupa
liczyła ośmioro uczniów. Zajęcia wyrównawcze odbywają się
dwa razy w tygodniu, a zajęcia rozwijające uzdolnienia raz w
tygodniu. Dodatkowo w szkołach zorganizowano zajęcia z pomocy specjalistycznej dla uczniów (z logopedą, psychologiem,
pedagogiem) w grupach do 4 uczniów.
W ramach projektu odbyły się także szkolenia dla nauczycieli dotyczące między innymi: prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, zajęć z zakresu terapii sensorycznej, pracy z dzieckiem niesłyszącym i z niedosłuchem, treningu umiejętności społecznych i twórczych, nowoczesnych metod nauczania języków.
Ponadto realizowano alternatywne formy nauczania dla uczniów w postaci wycieczek edukacyjnych do
ZOO, arboretum, Exploraparku, centrum Krzywy Komin we Wrocławiu. Dokonano także zakupu wyposażenia TIK i pomocy dydaktycznych (m.in. sala językowa, serwery, tablice interaktywne, laboratorium chemiczne, sala do ćwiczeń fizycznych

ERASMUS PLUS
Kształcenie przedmiotowo-językowe gwarancją sukcesu
Czas trwania: 01.09.2019-31.08.2022
Kształcenie przedmiotowo-językowe gwarancją sukcesu to projekt interdyscyplinarny, dający możliwość nabycia przez ucznia kompetencji matematyczno-przyrodniczych i IT przy jednoczesnym doskonaleniu języka angielskiego. Projekt ma za zadanie rozbudzić ciekawość poznawczą ucznia oraz zmotywować go do
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nauki przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki poprzez zastosowanie aktywizujących i problemowych metod nauczania. Samodzielne dochodzenie do wiedzy przez ucznia pozwoli na jego rozwój oraz
otwartość na siebie i otaczający go świat. Korelacja międzyprzedmiotowa pozwoli uczniowi na tworzenie całościowego obrazu zjawisk oraz procesów zachodzących w przyrodzie i kompleksowe postrzeganie otaczającego go świata.
W ramach projektu Szkoła Podstawowa Nr 3 współpracuje ze szkołą FEDAC Sant Andreu w Barcelonie. W SP3 realizowane są dodatkowe zajęcia dla uczestników projektu. W październiku 2021 roku odbyła się pierwsza mobilność i spotkanie uczestników w Barcelonie. Drugi wyjazd uczniów z SP3 do Barcelony miał miejsce w kwietniu 2021 roku. Wyjazdy zostały przesunięte ze względu na pandemię COViD. Od
25-29.04.2022 planowana jest kolejna mobilność, tym razem online, ze względu na sytuację polityczną.

POWER SE Szkolni liderzy
Czas trwania projektu 02-09-2019 – 01-09-2022.
W ramach projektu do dnia 30 kwietnia 2022 roku łącznie odbyły się 3 mobilności zagraniczne w ramach
realizowanego projektu „Szkolni liderzy”. 6 nauczycielek ze Szkoły Podstawowej Nr 3 uczestniczyło w
dwutygodniowym kursie języka angielskiego, kursie metodycznym z języka angielskiego oraz kursie z zakresu IT w Londynie. Podczas kursów uczestnicy doskonalili swoje umiejętności językowe i metodyczne,
jak również podzielili się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami. Po przyjeździe odbyło się spotkanie z nauczycielami w celu upowszechniania i dzielenia wiedzą. W maju/czerwcu 2022 roku planowany jest wyjazd 1 nauczycielki na szkolenie metodyczne do Madrytu.

Utworzenie i funkcjonowanie 9 mieszkań chronionych w Oleśnicy
30 września 2021 r. zakończyła się 3-letnia realizacja projektu „Utworzenie i funkcjonowanie 9 mieszkań
chronionych w Oleśnicy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX, poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ostateczna wartość projektu wyniosła 1.669.217,67 zł, w tym dofinansowanie 1.578.169,63 zł. Głównym
celem projektu był wzrost dostępności wysokiej jakości usług mieszkalnictwa chronionego w Oleśnicy. Zakładanym rezultatem projektu była poprawa funkcjonowania oraz reintegracja społeczna osób starszych
lub niepełnosprawnych. W ramach projektu utworzono i wyposażono 28 miejsc w 9 mieszkaniach chronionych oraz zapewniono ich funkcjonowanie do 30.09.2021 r. W ramach projektu finansowane było za74
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trudnienie kadry, ponadto finansowane były usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu (usługi opiekuńcze, usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością), usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu
(trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną, specjalistyczne usługi świadczone przez fizjoterapeutę i przez terapeutę) oraz wsparcie dodatkowe
(transport np. do lekarza). W 2021 r. z oszczędności powstałych w realizacji projektu uzupełniono, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, wyposażenie mieszkań chronionych (zakupiono laptopa z oprogramowaniem,
firany i zasłony oraz dwa rowery treningowe). Łącznie wydatkowano kwotę 26.680,09 zł. Od początku realizacji projektu wzięło w nim udział 34 uczestników (12 K, 22 M) w tym 27 osób z niepełnosprawnością.
W 2021 r. w projekcie uczestniczyło 18 osób, w tym 15 osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci kompleksowym wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Na rzecz
każdego z uczestników świadczone były usługi wspierające aktywność w mieszkaniu, w tym trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę oraz terapia zajęciowa prowadzona przez pracowników w ramach wykonywanych obowiązków.
Uczestnicy projektu otrzymali dodatkowo wsparcie towarzyszące w formie transportu (m.in. wizyty lekarskie, badania, komisje ds. orzekania o niepełnosprawności).
Dla osób niesamodzielnych świadczone były całodobowo usługi opiekuńcze, skoncentrowane na utrzymaniu i poprawianiu posiadanego poziomu sprawności w zakresie samodzielności życiowej i pełnieniu ról
społecznych. Osoby z niepełnosprawnością dodatkowo otrzymały wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej w uzyskaniu jak największej samodzielności i niezależności.
Dzięki działaniom projektowym nastąpił wzrost dostępności wysokiej jakości usług mieszkalnictwa chronionego w Oleśnicy poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych,
umożliwienie osobom z niepełnosprawnością samodzielnego i niezależnego funkcjonowania oraz umożliwienie opiekunom faktycznym lepszego funkcjonowania społecznego i zawodowego. Rezultatem realizacji projektu jest poprawa sytuacji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Program Rządowy
Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

W 2021 r. Gmina Miasto Oleśnica otrzymała z Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie na
dwie inwestycje.

Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną
na terenie osiedla pomiędzy ul. Europejską a Polną w Oleśnicy
17 listopada 2021 roku podpisana została Wstępna Promesa na kwotę do 19.333.450,00 zł. Zadanie obejmuje kompleksową budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem, kanałem technicznym, siecią wodno-kanalizacyjną, chodnikami, ścieżką pieszo-rowerową oraz zatokami postojowymi na ulicach:
Włoskiej, Niemieckiej, Francuskiej, Duńskiej, Luksemburskiej, Holenderskiej i Greckiej. Dzięki uzbrojeniu
dróg w obrębie terenów przeznaczonych zarówno na zabudowę mieszkaniową i usługową, przyczynią się
one do poprawy warunków życia lokalnej społeczności, staną się atrakcyjne dla mieszkańców i lokalnych
przedsiębiorców. Zadanie ma strategiczne znaczenie dla rozbudowy sieci dróg gminnych. Długość budowanych dróg ok. 3100m

Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D w ul. Wiejskiej i Wały Jagiellońskie
w Oleśnicy wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
17 listopada 2021 roku podpisana została Wstępna Promesa na kwotę do 4.544.800,00 zł. Zadanie stanowi kompleksową rozbudowę drogi o strategicznym znaczeniu w układzie komunikacyjnym Miasta Oleśnicy. Droga łączy centrum z południowo-zachodnią częścią miasta, gdzie bardzo dynamicznie rozwija się
przedsiębiorczość oraz budownictwo mieszkaniowe. Zadanie będzie realizowane i finansowane przez gminę na mocy porozumienia z powiatem. Długość przebudowywanej drogi 380 m. W ramach inwestycji rozbudowana zostanie również kanalizacja deszczowa, uzupełnione zostaną brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej oraz przebudowane zostaną chodniki.
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Edukacja, Wychowanie
Budżet Oświatowy
ROZDZIAŁ

OPIS

WYDATKI

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

26 747 889,83

80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

2 332 527,41

80104

PRZEDSZKOLA

10 008 948,80

80113

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

236 564,31

80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

93 956,99

80149

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI
NAUKI I METOD PRACY (PRZEDSZKOLA)

265 365,57

80150

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI
NAUKI I METOD PRACY (SZKOŁY)

80153

ZAPEWNIENIE BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

421 038,61

80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

441 933,21

3 182 590,75

Dane statystyczne – Szkoły Podstawowe
Szkoły Podstawowe - publiczne

7

Szkoły Podstawowe - niepubliczne

1

Szkoły Podstawowe w Oleśnicy
Szkoły Podstawowe
niepubliczne

13%

Szkoły Podstawowe
publiczne

87%
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2019

2020

2021

3138

3208

3 246

Średnia liczebność oddziałów
w szkołach podstawowych

22

22,05

21,5

Liczba uczniów na etat nauczycielski
w szkołach podstawowych

10

10,05

9,51

0,45

0,46

0,47

Liczba uczniów
w szkołach podstawowych

Średnia liczba oddziałów na jeden etat
nauczycielski w szkołach podstawowych

Dane statystyczne – Przedszkola
i inne formy wychowania przedszkolnego
Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym w wieku od 3 do 5 lat – 1 340
przedszkola publiczne prowadzone przez JST

5

przedszkola publiczne prowadzone przez osobę fizyczną

1

przedszkola niepubliczne

13

inne formy wychowania przedszkolnego

3

Przedszkola w Oleśnicy
14%
23%

4%

59%

■ Przedszkola publiczne prowadzone przez JST ■ Przedszkola publiczne prowadzone przez osobę fizyczną
■ Przedszkola niepubliczne ■ inne formy wychowania przedszkolnego
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Najważniejsze programy oświatowe realizowane
w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miasto Oleśnica

Nazwa programu

Cel programu

Wkład własny

Dofinansowanie

Liczba uczniów
objętych
programem

0

0

50

- redukcja stresu

Nasza Uważna Szkoła

- wspieranie harmonijnego
rozwoju i zdrowia
psychicznego uczniów, koncentracji, samoregulacji, emocji
oraz konstrukturalnego radzenia sobie z wyzwaniami
i zagrożeniami wieku
dorastania

Dobra Szkoła - lepszy uczeń

Wsparcie uczniów w zakresie
nauki przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych

POWER SE „Szkolni
liderzy” – 2019-1-PL01-KA101-063303. Czas
trwania projektu 02-092019 – 01-09-2022.

- udziału w kursie języka
angielskiego oraz z zakresu
nowoczesnych technologii
informacyjnych

ERASMUS + „Kształcenie przedmiotowo
- językowe gwarancją
sukcesu” 2019-1-PL01-KA229-065617_1.

300

81 416,99 zł

program
dla nauczycieli

35136 EURO

60

- nabycie kompetencji
matematyczno-przyrodniczych
i IT przy jednoznacznym
doskonaleniu języka
angielskiego
- rozbudzanie ciekawości
poznawczej ucznia
oraz motywowanie go nauki
przedmiotów przyrodniczych
oraz matematyki
- odbyły się 2 wyjazdy uczniów
do Barcelony

#superkoderzy „Programowanie – ekologia na co
dzień” (Fundacja Orange)

- zainteresowanie dzieci
i młodzieży nowoczesnymi
technologiami

2 500 zł

30

SUPERKODERZY – 3 wymiary matematyki (Fundacja Orange)

- zainteresowanie dzieci
i młodzieży nowoczesnymi
technologiami

2 500 zł

30

Świat odkrywców,
odkrywanie świata

- rozwój kompetencji
i pobudzanie aktywności
edukacyjnej i kulturalnej

Projekt
Uniwersytetu
Wrocławskiego
o wartości
403 050,00 zł

25

Zaczytana Biblioteka
(Fundacja zaczytani.org)

- szerzenie idei bookcrossingu

książki o wartości
ok.
6 000zł

525
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Nazwa programu

Cel programu

Wkład własny

Dofinansowanie

Liczba uczniów
objętych
programem

0 zł

wynagrodzenie
nauczyciela wf

225

wynajęcie basenu

Wynagrodzenie
instruktorów

420

- poprawa stanu zdrowia
i sprawności fizycznej uczniów
klas I-III

Program Sprawny
Dolnoślązaczek

- wsparcie nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej i wychowania
fizycznego w zaplanowaniu
i przeprowadzeniu ciekawych
zajęć wychowania fizycznego
i edukacji zdrowotnej
- określenie preferencji
w wyborze aktywności fizycznej uczniów
- przygotowanie uczniów do
ewentualnych badań psychomotorycznych w klasie IV

Program „Umiem pływać”

- nauka pływania

Projekt „Płynę dalej”

- upowszechnianie aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży
- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania
- profilaktyka i korygowanie
wad postawy

1 000 zł

0 zł

58

Rządowy program na lata
2020-2024 "Aktywna
tablica"

- rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii
informacyjno
-komunikacyjnych

17 500

70 000 zł

386

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa
na lata 2021-2025
dla placówek wychowania
przedszkolnego

- zakup nowości wydawniczych
dla dzieci w wieku 3-6 lat

15 000 zł

3 750 zł

199

Aktywny powrót do szkoły
WF z AWF

- poprawa i monitoring stanu
kondycji fizycznej dzieci
i młodzieży po powrocie
do zajęć stacjonarnych
– walka ze skutkami pandemii

0,00

78 godz. zajęć

150

Program pedagogiki Marii
Montessori

- edukacja, rozwój
i wychowanie dzieci
wg pedagogiki
Marii Montessori

wkład rzeczowy
-zakup pomocy
dydaktycznych

0

125

Międzynarodowy program
Eco-Schools- szkoły
dla Ekorozwoju

- kształtowanie
współodpowiedzialności
za przyrodę i ekologię

0

0

125

Ogólnopolski program
edukacyjny „Bezpieczne
Przedszkole”

- uwrażliwianie dzieci
na bezpieczeństwo własne
i innych

0

0

300

Program ogólnopolski
dot. edukacji czytelniczej
„Czytanie ma moc”

- rozbudzanie dziecięcej
ciekawości świata
poprzez kontakt z książką

nie dotyczy

nie dotyczy

50

80
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Najciekawsze wydarzenia oświatowe
Szkoły podstawowe i przedszkola prowadzone przez Miasto Oleśnicę w 2021 r. uczestniczyły w ogólnopolskich akcjach, np.:
1. Narodowe Czytanie
2. BohaterON
3. Szkoła do hymnu
4. Przerwa na czytanie
5. Dzień liczby π
6. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Ponadto miejskie jednostki oświatowe zorganizowały i wzięły udział w wydarzeniach, z których najciekawsze to:
Nazwa

Cel

Realizacja

75-lecie działalności instytucji
kultury w ramach
„Oleśnickiego maja”

- ukazanie współpracy szkoły
z instytucjami kultury na przestrzeni lat

Wykonanie prezentacji multimedialnej i
umieszczenie na stronach szkół,
Facebooku, stronie MOKiS

Herbatka dla seniora
na jesienne wieczory

- integracja międzypokoleniowa

Spotkania z seniorami korzystającymi
z usług CUS

ZANZI projekt

- działanie wolontariackie
- zbiórka materiałów papierniczych,
piśmienniczych na rzecz szkoły
w Zanzibarze

Przekazanie darów

Program edukacji globalnej
1Planet4All – Razem
dla klimatu! Realizowanym
przez Centrum Edukacji
Europejskiej

- budowanie świadomych klimatycznie
społeczności, podejmowanie działań
mających na celu poprawę klimatu

Organizowanie spotkań projektowych
z edukatorami, pisanie artykułów
na temat zagrożeń tematycznych
oraz planowanie działań mających
na celu poprawę klimatu.

230 km w 230 rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

- uczczenie rocznicy uchwalenia
Konstytucji, powrót do aktywności
fizycznej po okresie pandemii

- 3 maja 2021 r. na oleśnickich
stawach uczniowie wraz z nauczycielami
wspólnie przejechali rowerami 230 km,
upamiętniając w ten sposób rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Program ,,BE.ECO"

- promowanie postaw ekologicznych,
ochrona środowiska, oszczędzanie
wody, energii, recykling.

Warsztaty z ekspertami, ważne
inicjatywy EKO, eko - lekcje,
udział uczniów w ogólnopolskim
turnieju wiedzy o ekologii.

Szkoła Przyjazna Wodzie
- Aktywni Błękitni

- ochrona wód przed
zanieczyszczeniami

Prezentacje i materiały edukacyjne:
Powódź - 6 mitów, Stop betonozie,
Konkurs wiedzy o wodzie, wycieczki

Pho3nix Active School

- promowanie ruchu, sportu
- uświadomienie jego wpływu
na zdrowie, również w okresie
pandemii, nauczania zdalnego

Czynne zbieranie kroków, tydzień
sportu, rozgrywki sportowe,
udział w konkursie na najciekawsze
video sportowe.

Międzynarodowy Dzień Praw
dziecka - Pomoc dla Jemenu

- pokazanie, że prawa wszystkich dzieci
są ważne i że każdy może zaangażować
się w akcję pomocową na rzecz dzieci
w Jemenie.

Zorganizowanie obchodów
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
z UNCEF w przedszkolu. Realizacja
jednej z trzech zaproponowanych
aktywności związanych z akcją
pomocową na rzecz dzieci w Jemenie.
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Sukcesy uczniów - powiatowe, wojewódzkie,
ogólnopolskie, międzynarodowe
Liczba uczniów
nagrodzonych

Miejsce

Szczebel

Program Stypendialny
„zDolny Śląsk”

1

stypendium

wojewódzki

Etap wojewódzki
„zDolnego Ślązaka”

4

finalista

wojewódzki

zDolny Ślązak - język angielski

1

laureat

wojewódzki

zDolny Ślązak - język polski

2

laureat

ogólnopolski

zDolny Ślązak - fizyka

2

laureaci

powiatowy

zDolny Ślązak - język polski

1

laureat

powiatowy

zDolny Ślązak - język niemiecki

1

laureat

powiatowy

zDolny Ślązak - historia

1

laureat

dolnośląski

Piękni jak my

1

I

ogólnopolski

III w klasyfikacji Grand
Prix

ogólnopolski

Nazwa konkursu

„Zdrowo jem, więcej wiem”
Ogólnopolski Konkurs „Piątulinka” zorganizowany przez Fundację „Kolorowych
Świąt”

25

IV

ogólnopolski

Ogólnopolski Konkurs
Przedmiotowy z matematyki

6

IV, V, VI, VII, XXII, XXIII,

ogólnopolski

XII Powiatowy Turniej Sudoku
kategoria - klasy I - III SP

1

I

powiatowy

Ogólnopolski konkurs
matematyczny
MULTITEST -MATEMATYKA

3

laureat

ogólnopolski

X Powiatowy Turniej SUDOKU
dla szkół podstawowych

4

II

powiatowy

Finał dolnośląski w dwuboju
nowoczesnym w Nowej Rudzie

4

II

wojewódzki

XXV Konkurs Recytatorski Pegazik

3

laureat

powiatowy

Powiatowy Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej

1

III

powiatowy

Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Społeczeństwie „Aktywność społeczna
w państwie
demokratycznym"

1

II

powiatowy

Powiatowy Konkurs Historyczny
„II Rzeczpospolita w latach 1918 – 1922”

1

I

powiatowy

Dolnośląski Konkurs Językowy
,,Geniusz Językowy”

2

I i II

wojewódzki

Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży
Szkolnej – Szkolna Liga Lekkoatletyczna
(bieg na 100 m)

8

I i II

wojewódzki

Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży
Szkolnej – Szkolna Liga Lekkoatletyczna
(skok w dal)

4

I i III

wojewódzki

Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży
Szkolnej – Szkolna Liga Lekkoatletyczna
(sztafeta 4 x100 m)

8

I i III

wojewódzki
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Liczba uczniów
nagrodzonych

Miejsce

Szczebel

Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży
Szkolnej – Szkolna Liga Lekkoatletyczna
(bieg na 1000 m)

8

II

wojewódzki

Finał Strefy Wrocławskiej – Szkolna Liga
Lekkoatletyczna (trójbój lekkoatletyczny
klas IV)

8

III

wojewódzki

Współzawodnictwo Sportowe Dolnego
Śląska w kategorii Igrzyska Młodzieży
Szkolnej - kl. VII - VIII.

92

V

wojewódzki

Współzawodnictwo Sportowe Dolnego
Śląska w kategorii Igrzyska Młodzieży
Szkolnej - kl. II - VI.

145

XXI

wojewódzki

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

1

I

powiatowy

Konkurs plastyczny "Zaszczep się"
(org. SANEPID)

6

I x 4, II, III

powiatowy

Igrzyska dzieci od 1-6 klasy
(SZS „Dolny Śląsk”)

drużyna

II

dolnośląski

Igrzyska dzieci i młodzieży
kl.7-8 (SZS "Dolny Śląsk")

drużyna

IV

dolnośląski

Festiwal sztafet chłopców kl.7-8

10

I

wojewódzki

Festiwal sztafet dziewcząt kl.7-8

10

III

wojewódzki

Festiwal sztafet chłopców kl.4-6

10

II

wojewódzki

Festiwal sztafet dziewcząt kl.4-6

10

III

wojewódzki

Mistrzostwa Oleśnicy w piłce siatkowej
dziewcząt kl.7-8

10

I

miejski

Mistrzostwa Oleśnicy w piłce siatkowej
chłopców kl.7-8

10

I

miejski

XXXV edycja konkursu "Mój las"

1

I

ogólnopolski

Konkurs plastyczny z okazji światowego
dnia rzucania palenia(org. SANEPID)

1

II

powiatowy

Konkurs plastyczny "Jesienne fantazje"

1

II

powiatowy

IV Miejski Konkurs Matematyczny "Wesoła Matematyka"

1

II

miejski

Konkurs plastyczny "Bezpieczne ferie z
komisarzem Lwem"

3

laureaci

wojewódzki

Plastyczny "Nie dla śmieci w lesie"

2

laureaci

ogólnopolski

XXVII dziecięcy konkurs wokalny o "Złotą
Nutkę"

1

I

dolnośląski

XVI Powiatowym Konkursie Wiedzy o
Społeczeństwie „Aktywność społeczna
w państwie demokratycznym” dla klas
ósmych

1

III

powiatowy

Powiatowy Konkurs Językowy

1

I

powiatowy

Plastyczny "Prawdziwy bohater nosi
maseczkę

1

I

ogólnopolski

IX Powiatowy Konkurs Historyczny
dla klas VIII szkół podstawowych
i ponadpodstawowych „Opozycja
demokratyczna w Polsce w latach
1970–1980”

1

I

powiatowy

Nazwa konkursu
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Miejski Konkurs Plastyczny organizowany
przez SP2 w Oleśnicy „Witaj wiosno"

1

I

miejski

Powiatowym Konkursie Historycznym „
II Rzeczpospolita w latach 1918-1922”

1

II

powiatowy

„Dolny Śląsk – pejzaż zapamiętany”

2

laureaci

powiatowy

XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Polskim Państwie Podziemnym „Armia
Krajowa Siłą Zbrojną Polskiego Państwa
Podziemnego”

2

II i III

ogólnopolski

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

1

II

powiatowy

Mistrzostwa Sudoku

1

III

powiatowy

Konkurs poprawności językowej
dla uczniów kl. III – „Znam język ojczysty”

2

I i III

powiatowy

Konkurs historyczny dla uczniów klas VIII
i szkół ponadpodstawowych „O Polskę
niepodległą…”

1

III

powiatowy

Konkurs Informatyczny

2

I ex aequo

powiatowy

Konkurs Wiedzy Psychologicznej

1

II

powiatowy

laureaci

wojewódzki

Konkurs plastyczno–cyfrowy Fundusze
Norweskie 4
Zawody algorytmiczne

1

finalista

ogólnopolski

Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

1

III

powiatowy

Powiatowy Konkurs Historyczny
„ O Polskę niepodległą.”

1

III

powiatowy

Konkurs plastyczny Rzucanie Palenia
Tytoniu 2021

1

III

powiatowy

Powiatowy Konkurs Wiedzy religijnej

drużyna

I

powiatowy

Powiatowy Konkurs Plastyczny
PSSE pt.: ,,Mamo, Tato! Nie pal proszę."

1

I

powiatowy

Powiatowy Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej

1

laureat

powiatowy

Powiatowy Konkurs Plastyczny
pt. „Jesienne fantazje”

2

laureat

powiatowy
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty
Język polski

Matematyka

Język angielski

Język niemiecki

Szkoła Podstawowa nr 1

60%

47%

59%

Szkoła Podstawowa nr 2

55%

35%

53%

Szkoła Podstawowa nr 3

73%

68%

85%

Szkoła Podstawowa nr 4

63%

46%

69%

Szkoła Podstawowa nr 6

62%

47%

74%

Szkoła Podstawowa nr 7

64%

47%

68%

Szkoła Podstawowa nr 8

70%

52%

72%

Miasto Oleśnica

59%

44%

65%

26%

Powiat

57%

43%

62%

46%

Województwo

58%

45%

66%

49%

Kraj

60%

47%

66%

49%

26%

100%

50%

0

SP1

SP2

SP3

SP4

SP6

SP7

SP8

Miasto

Powiat

Wojew.

Kraj

■ Język polski ■ Matematyka ■ Język angielski ■ Język niemiecki
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Kultura w Oleśnicy
Podstawowa działaność biblioteczna
Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja pomimo trwającej w 2021 roku pandemii była otwarta
dla czytelników cały rok, codziennie od poniedziałku do piątku, a także w soboty.

Czytelnicy (użykownicy aktywnie wypożyczający) według wieku
128

1014

577
316
310
1017
303

1496
■ do 5 lat ■ 6-12 lat ■ 13-15 lat ■ 16-19 lat ■ do 20-24 lat ■ 25-44 lata ■ 45-60 lat ■ Powyżej 60 lat

Czytelnicy biblioteki mogli korzystać z książek, czasopism, książek mówionych, płyt CD z muzyką, gier planszowych oraz zbiorów regionalnych Działu Dokumentów Życia Społecznego. Do dyspozycji użytkowników wykupiono zdalny dostęp do książek elektronicznych (e-booków ) w ramach platform LEGIMI i IBUK
LIBRA. Na miejscu w czytelni można korzystać z narzędzia AKADEMICA, które pozwala na dostęp do kilkuset tysięcy publikacji naukowych.
Na życzenie czytelników sprowadzane są też książki z innych bibliotek w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych. Czytelnikom starszym i niepełnosprawnym książki dostarczane są do domu.
Z zasobów biblioteki korzystało aktywnie w 2021 roku 5162 czytelników, odnotowano 47 781 odwiedzin, wypożyczono 101 336 książek na zewnątrz i 973 na miejscu. Wydano 556 kodów dostępu do LEGIMI i IBUK LIBRA.
316

Czytelnicy (użykownicy
aktywnie wypożyczający)
według zajęcia:

1707

2401

■ Osoby uczące się ■ Osoby pracujące ■ Pozostali
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Zbiory biblioteczne Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja
20220

2343
853

68299
■ Książki ■ Czasopisma ■ Materiały audiowizualne ■ Inne zbiory

Zakupy nowości w 2021 roku
189
1195

1923

717
■ Literatura dziecięca ■ Literatura popularno-naukowa ■ Literatura piękna ■ E-booki

Mural Na 75-lecie Oleśnickiej Biblioteki Publicznej
Dużym wydarzeniem zaplanowanym na rok jubileuszu Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja
był projekt i wykonanie na bocznej elewacji budynku Biblioteki przy ul. M. Reja 10 wielkoformatowego
muralu upamiętniającego zarówno jubileusz jak i Bibliotekę, jej patrona i nasze miasto.
Na podstawie zapytań cenowych do 3 różnych wykonawców wyłoniona została firma IDEAMO
z Warszawy, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę za kompleksowe zaprojektowanie muralu wraz z
jego profesjonalnym wykonaniem. Dodatkowo firma wykazała się niezwykle bogatym portfolio realizacji
tego typu projektów i współpracą z takimi markami jak adidas, PGE, PGNiG, Pepsi, Spotify, Lipton, Muzeum
Narodowe w Krakowie, Wedel, SKANSKA, Polski Fundusz Rozwoju, Radio Zet, Castrol czy grupa Żywiec.
W ramach przekazanej listy artystów od firmy, do realizacji projektu została wybrana Justyna Frąckiewicz.
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W październiku 2021 odbyła się uroczystość z okazji odsłonięcia muralu.
Ze względu na pogodę całość wydarzenia przeniosła się do sali audiowizualnej Biblioteki, gdzie w ramach programu
odbyła się także prezentacja podsumowująca działania związane z obchodami
brylantowego jubileuszu Biblioteki oraz
videoprezentacja złożona z archiwalnych
zdjęć pochodzących ze zbiorów Działu
Dokumentów Życia Społecznego. Prezentacji towarzyszyła muzyka na żywo
w wykonaniu Oskara Kolberta. Spotkanie było także okazją do życzeń i wspomnień. Wśród gości pojawiali
się m.in. Burmistrz Miasta Oleśnicy, wicestarosta Powiatu Oleśnickiego, Dyrektor MOKiS Oleśnica, przedstawiciele stowarzyszenia OUTW oraz wykonawca muralu z firmy IDEAMO MURALS. W uroczystości
uczestniczyli także Czytelnicy oraz obecni i byli pracownicy Biblioteki w tym Pani Genowefa Indzierowska - dyrektor biblioteki w latach 1978-1995. W ramach wydarzenia odbyło się także wręczenie nagród
i premiera oficjalnej listy tytułów w ramach plebiscytu „TOP 75” czyli 75 książek na 75-lecie biblioteki.

Projekty Ministerialne i Instytutu Książek
W 2021 Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja zorganizowała dla bibliotekarzy cykl szkoleń dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2021”. Dzięki otrzymanej dotacji i wsparciu ministerstwa przeprowadzono z doświadczonymi
wykładowcami i praktykami z firm specjalizujących się w szkoleniach dla bibliotekarzy pięć szkoleń online z
których skorzystało 168 bibliotekarzy. Cieszy fakt, że z oferty skorzystali nie tylko bibliotekarze z powiatu oleśnickiego, ale również z innych części Polski. Byli to bibliotekarze i nauczyciele z bibliotek publicznych, szkolnych
i akademickich, z małych miejscowości i z dużych miast. W szkoleniach przeprowadzonych online poruszono trzy obszary tematyczne:
dobrostan w czasie pandemii;
nowe technologie a potrzeby czytelników;
biblioteka hybrydowa.
Wszystkie szkolenia (17 godzin i 37 min) są dostępne do oglądania dla wszystkich zainteresowanych na
stronie biblioteki www.biblioteka.olesnica.pl
Rok 2021 był ogłoszony rokiem Stanisława Lema. W związku z 100 rocznicą urodzin pisarza biblioteka
przygotowała projekt, który Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowało kwotą 5 000 zł (całkowity kosz projektu to 6.578,17 zł). Dzięki dofinansowaniu odbyły się warsztaty komik88
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sowe oraz wykład o Stanisławie Lemie. Do współpracy przy projekcie zaproszono pisarza Daniela Odiję
oraz rysownika i twórcę komiksów Wojciecha Stefańca.
Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja, otrzymała także w 2021 dofinansowanie w kwocie 38.000,00 zł na zakup zbiorów bibliotecznych oraz na zakup zdalnego dostępu do e-booków
w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Z dotacji tej zakupione zostały książki w formie tradycyjnej oraz książki w postaci audiobooków.
W 2021 roku w ramach dotacji można było wykupić również zdalny dostęp do książek elektronicznych .
Wśród zakupionych książek znalazły się lektury szkolne, beletrystyka dla dzieci i młodzieży oraz literatura popularno-naukowa napisana specjalnie dla dzieci. Zakupiono również beletrystykę dla dorosłych, jak
również książki z literaturą popularno-naukową dla dorosłego czytelnika.

Wyprawka czytelnicza
Działalność oleśnickiej Biblioteki to także działalność wydawnicza. W dorobku znaleźć można m.in.
książki historyczne, albumy, publikacje edukacyjne a także legendy. W 2021 roku przyszła jednak pora na pozycje dla najmłodszych. Przygotowano więc „Wyprawkę czytelniczą” dla rodziców
i nowonarodzonych oleśniczan.
Do uzyskania jak najlepszego efektu końcowego zaproszono uzdolnione artystki:
Magdalenę Zarębską - autorkę książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, scenarzystkę spektakli teatralnych, a także członkinię Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, z którą można było spotkać się także w
Oleśnicy podczas organizowanych przez
Bibliotekę spotkań autorskich;
Dianę Karpowicz - autorkę ilustracji do
wielu książek dla dzieci, plakatów, identyfikacji i opraw graficznych festiwali m.in.
dobrze znanego mieszkańcom Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo Artystycznego OFCA. Jest także absolwentką ASP
we Wrocławiu. Od 2016 mural jej autorstwa wita mieszkańców i turystów wjeżdżających do Oleśnicy.
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Wspólnie z Panią Magdą Zarębską jeszcze w 2020 roku opracowano wyjątkowy wiersz o Oleśnicy. A pani
Diana Karpowicz wykonała przepiękne ilustracje oraz zaprojektowała rysunek na torbę bawełnianą. Mamy
nadzieję, że książeczka wraz z unikatową torbą sprawią dużą radość świeżo upieczonym rodzicom oraz
ich pociechom. Książeczka, oprócz rozdawania podczas miejskiego witania nowych mieszkańców, jest także do wypożyczenia w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży „Pod Sową” przy ul. M. Reja 10 oraz w Bibliotece
„Pod Pegazem” przy ul. F. Kleeberga 4.

Wystawy
Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
by realizować swoją misję otwartej instytucji kultury i by szerzyć nawyk
odwiedzania biblioteki
i sięgania po książki, organizuje także wiele wystaw, wernisaży i finisaży.
W 2021 były to następujące wystawy:
Wystawy plenerowe
na oleśnickim rynku.
Od 25.03.2021 r. do
14.05.2021 r. oglądać można było wystawę „Cztery pory roku” Oleśnica w obiektywie Daniela Grodzińskiego. Na wystawę składało się aż 41 współczesnych fotografii naszego miasta, które pochodziły z Działu Dokumentów Życia Społecznego Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja. Ich autorem jest
Daniel Grodziński, którego fotografie trafiały m.in. na okładkę magazynu National Geographic Traveler
Poland. Druga wystawa miała swoją odsłonę 15.05.2021 r. i oglądać można ją było do 30.06.2021 r. Na
wystawę „Biblioteka to…” składały się archiwalne zdjęcia z historii funkcjonowania Biblioteki – najważniejsze wydarzenia, wspomnienia, goście biblioteki i jej pracownicy.
X Międzynarodowa wystawa exlibrisów i małych form graficznych „Rowerem bliżej natury”.
64 twórców z 15 krajów Świata przesłało swoje prace do oleśnickiej biblioteki. Wystawa była eksponowana w holu Biblioteki na I piętrze od czerwca do grudnia 2021 roku. Partnerem wystawy była oleśnicka grupa rowerowa Bajk Stajl. Wystawę przygotował plastycznie oleśnicki artysta Marek Wałęga.
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Giełdy Książek
Giełdy Książki, podobnie jak spotkania autorskie, na stałe wpisały się już w działalność Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im.
Mikołaja Reja i są wyczekiwanym wydarzeniem wśród mieszkańców Oleśnicy. Świadczy o tym wynik w 2021 roku. Nowy dom
znalazły 6.753 książki! Ten wynik był m.in.
efektem zrealizowania w 2021 trzech giełd
plenerowych na Rynku w ramach Oleśnickiego Jarmarku Wspaniałości oraz dwóch
giełd pod dachem biblioteki z okazji Nocy
Bibliotek oraz z okazji tzw. Mikołajek.
Podczas wydarzenia polecamy szeroki wybór literatury dla małego i starszego, wymagającego
i poszukującego. Na giełdzie znajdą Państwo literaturę piękną, poezję, kryminał, sensację, literaturę popularnonaukową, a dla dzieci bajki.

75 lat instytucji kultury w Oleśnicy
W 2021 roku obchodziliśmy 75 lat istnienia instytucji kultury w Oleśnicy (1946-2021).
Z tej okazji została zrealizowano szereg działań kulturalnych:
wystawa plenerowa „Kultura to Ludzie - 75 lat instytucji kultury w Oleśnicy (1946-2021)”, wystawa opiera się na materiałach archiwalnych dostępnych w
zasobach Działu Dokumentów Życia Społecznego
Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja
i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy.
koncerty zespołu Ørganek i zespołu RAZ DWA TRZY
podcasty w ramach projektu „Pani, kiedyś to było…”
- 2 odcinki z cyklu „Kultura ma miejsce” o Miejskim
Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy i o ośrodku kultury w latach 60.
na stronie www.mokis.info została stworzona specjalna zakładka o historii instytucji kultury.
Oleśnicki Maj - zaprosiliśmy szkoły do udziału w
„Oleśnickim Maju”. Oleśnickie placówki oświatowe
m.in. SP1, SP 2, SP 8, Przedszkole Nr 2 przygotowały prezentacje swoich kulturalnych działań i czynnie
włączyły się do obchodów święta naszego miasta.
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Lato z MOKiS-em
W ramach działań kulturalnych „Lato z MOKIS-em” w Rynku i na Amfiteatrze nad Stawami przygotowano dla mieszkańców szereg atrakcji – działania animacyjne dla dzieci, plenerowe spektakle teatralne dla
dzieci i koncerty.
A
 nimacje na Wakacje - cykl działań animacyjnych dla dzieci organizowany w wakacje w oleśnickim Rynku. W ramach cyklu odbyło się 7 wydarzeń: warsztaty plastyczne Papier na Lato, warsztaty artystyczne Kosmiczna Oleśnica, Chodź pomaluj swój świat – warsztaty plastyczne i koncert Oliwii Jaroszewicz
i Zuzanny Jaroszewicz, Bańkowe Szaleństwo, warsztaty ekologiczne, pokaz tańca salsy, warsztaty artystyczne Królicza Banda w Mieście.
W
 akacyjne Granie – w ramach cyklu plenerowych koncertów organizowanych w Rynku lub Amfiteatrze
nad Stawami zaprosiliśmy do występów artystów prezentujących różne gatunki muzyczne. W ramach
cyklu w wakacje odbyło się 7 koncertów: koncert Społecznego Ogniska Muzycznego (Amfiteatr nad Stawami), koncert jazzowy duetu Luboiński Łobos (Rynek), koncert zespołu Mythos (Amfiteatr nad Stawami), Klinika perkusyjna Radka Jaszczyszaka (Rynek), Orkiestra na Dużym Rowerze (Rynek), duet Natalia Szczypuła i Sebastian Łobos (Rynek), koncert zespołu Reggaeside (Amfiteatr nad Stawami).
T
 eatralne Lato z MOKiS-em – to spektakle plenerowe, które odbywają się w przestrzeni Rynku, przeznaczone dla najmłodszych widzów. W wakacje zorganizowano 2 spektakle.
M
 uzealne Czwartki - to cykl warsztatów kreatywnych dla dzieci 7-10 lat, które odbywały się w wakacje w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią. W ramach zajęć dzieci tworzyły m.in. Oleśnickiego Cudaka,
mandalę, lalki z gałganków, bransoletki z muliny.

Kino MOKiS
Dzięki nowoczesnemu i profesjonalnemu wyposażeniu sali naszego Kina możemy zaproponować mieszkańcom repertuar uwzględniający najnowsze i najlepsze (polskie i światowe) produkcje filmowe. Najmłodsi kinomani z pewnością skorzystają z bajecznego repertuaru. Dorosłych czekają wzruszenia, spora dawka
śmiechu oraz refleksji. Ambitni kinomani obejrzą oryginalne, niezależne filmy w ramach Festiwalu Grand
OFF, a uczniowie oleśnickich szkół skorzystają z zajęć edukacji filmowej w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.
W 2021 roku odbyło się 86 projekcji kinowych w Kinie MOKiS, sprzedano łącznie 4080 biletów.

Projekty
W 2021 roku MOKiS realizował projekty, które są dostępne w sieci dla wszystkich osób zainteresowanych kulturą i pełnią zarówno rolę edukacyjną, jak i rozrywkową. W szczególny sposób starano się, żeby
angażować do realizacji projektów lokalnych artystów, dzięki czemu promowano Oleśnicę i jej utalentowanych mieszkańców.
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80. rocznica urodzin Sigmara Polke
Sigmar Polke to uznany światowej sławy
artysta, który urodził się w Oleśnicy. W
1998 r. odbyła się wystawa jego prac. W
ramach tej rocznicy został zrealizowany
projekt artystyczny i konkurs plastyczny
inspirowany twórczością artysty.
• MADOA AQUA
X edycja projektu Multicultural Art & Design Open Air (w skrócie MADOA) autorstwa Anny Bieli odbyła
się w Oleśnicy z okazji 75 lat oleśnickich instytucji kultury i 80. Urodzin Sigmara Polke. W projekcie wzięli
udział artyści z Polski, Kanady i Niemiec. W ramach projektu odbył się cykl wystaw w Galerii Brama Wrocławska, sympozjum i plener malarski.
Wystawy:
26.03-8.05 BETWEEN Agnieszka Kazała & Anna Mielniczyk
13.05-19.06 SHINRIN YOKU Bianca Patricia Isensee
25.06-31.07 LUSTRO CZASU Ewa Pańczyk Hałubiec & Beata Pflanz
07.08-26.09 INNI Alicja Jeziorecka, Izabela Kostiukow & Krzysztof Ryfa
Plener malarski i wystawa ZANURZENI
• Konkurs plastyczny „OLEŚNICA W STYLU POP-ART" z okazji 80. urodzin Sigmara Polke - przedmiotem
konkursu było wykonanie pracy konkursowej w dowolnej technice w stylu pop-art

„Pani, kiedyś to było…”
„Pani, kiedyś to było…” - podcasty o historii Oleśnicy i życiu kulturalno-rozrywkowym mieszkańców.
W ramach projektu powstały 3 odcinków podcastu:
• 1 odcinek z cyklu „Seta i galareta” o oleśnickiej gastronomii, w których została przybliżona historia kultowych oleśnickich knajp: „Od rogu do rogu - szlakiem oleśnickich knajp”
• 2 odcinki z cyklu „Kultura ma miejsce” o Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy i o ośrodku kultury w latach 60.
Podcasty są dostępne na kanale YouTube MOKiS-u w wersji z napisami i na kanale Anchor i Spotify.

„Urodziny Oleśnicy”
• W ramach 766. Urodzin Oleśnicy zaprosiliśmy mieszkańców do obejrzenia i posłuchania na naszym kanale YouTube URODZINOWYCH PREZENTÓW w wykonaniu oleśnickich muzyków. W koncertach z cyklu Oleśniczanie dla Oleśniczan wystąpili m.in.: Tomasz Huk, Jakub Huk, Radek Jaszczyszak, Oliwia Jaroszewicz, Zuzanna Jaroszewicz, Oskar Kolbert.
• Koncert Henryka Miśkiewicza, Doroty Miśkiewicz i zespołu Full Drive z okazji urodzin Oleśnicy. Występ był okazją do wspólnego świętowania 766. Urodzin Oleśnicy, 75 lat instytucji kultury w Oleśnicy. Połączyli w nim swoje siły córka z ojcem oraz zespół Full Drive. Artyści wspólnie przygotowali też premierowe wykonania.
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„Kartoteka online”
Projekt „Kartoteka online” został zrealizowany w całości w formie online z
udziałem międzypokoleniowej grupy teatralnej Teatr Pomiędzy. Inspiracją do
realizacji projektu było uczczenie 100.
rocznicy urodzin Tadeusza Różewicza.
Za scenariusz, reżyserię i montaż odpowiadała aktorka - instruktorka teatralna Anna Rakowska. Projekt jest próbą zapisu
pokoleniowego doświadczenia z czasów
pandemii z wykorzystaniem twórczego
medium jakim jest teatr. Premiera odbyła
się 9.10.2021 w dniu urodzin Tadeusza Różewicza. Spektakl można obejrzeć na kanale YouTube MOKiS.

Mini-ebook kulinarny „Słodkie Smaki Dzieciństwa”
W 2021 roku opublikowaliśmy dwa mini-ebooki kulinarne.
We wrześniu publikacja mini-ebooka towarzyszyła
obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym
Śląsku, których tegorocznym hasłem były „Smaki dziedzictwa”. Przepisami podzieliły się m.in. podopieczne
Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy.
W grudniu przygotowaliśmy edycję świąteczną mini-ebooka „Słodkie Smaki Dzieciństwa - edycja bożonarodzeniowa”. Obydwie publikacje w formacie PDF można pobrać ze strony www.mokis.info.

„Merry Little Christmas”
„Merry Little Christmas” to świąteczny projekt muzyczny, który został zaprezentowany w formie 5 teledysków na kanale YouTube Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy.
Nagrania dźwięku i obrazu odbywały się w Sali widowiskowej MOKiS.
W projekcie wzięli udział młodzi oleśniccy muzycy i wokaliści: Matylda Turoń, Magdalena Brożek, Aleksandra Konieczna, Zuzanna Jaroszewicz, Radosław Jaszczyszak, Oskar Kolbert, Marcin Wiencierz, Magdalena Tomaszczyk, Julia Wira, Oliwia Jaroszewicz, Radosław Jaszczyszak, Magdalena Brożek, Kornelia
Kubicz, Patryk Słota, Natalia Fligiel.
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Wystawy
W 2021 roku w przestrzeniach wystawienniczych MOKiS
zostały zorganizowane wystawy zarówno początkujących, jak i uznanych artystów
polskich i zagranicznych:
Galeria MOKiS – 4 wystawy
Galeria Brama Wrocławska – 6 wystaw
Oleśnicki Dom Spotkań z Historią
• ,,Samochodziki strażackie” z kolekcji Jerzego Ryglickiego - prezentowane na wystawie repliki samochodów strażackich pochodzą z kolekcji, która budowana jest od 20 lat.
• uzupełnienie zbiorów o eksponaty do wystaw historycznych o Oleśnicy – ,,Oleśnica po 1945 roku”

Wystawy plenerowe
• ,,Krzysztof Kamil Baczyński” - wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin. Wystawa została również zaprezentowana w LVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie.
• ,,Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963”
• ,,Niezłomny. Gen. August Emil Fieldorf ,,Nil”
• ,,Portret pokoleniowy” - autorstwa Kamili Celary
• ,,Andrzej Pągowski non profit dla Fundacji Nasza Ziemia” - wystawa plakatów proekologicznych autorstwa Andrzeja Pągowskiego.
• ,,Górska Odyseja” - wystawa ekologiczna w ramach kampanii edukacyjnej #mniejplastiku autorstwa Dominika Dobrowolskiego i Dobromiła Noska.
• ,,Kolorowe wsie” - wystawa fotografii oleśniczanina Bogdana Kuczmańskiego - prezentuje jedną z najbardziej popularnych w latach 70. i 80. imprezę w Oleśnicy - znaną pod nazwą Turniej Gmin KOLOROWE WSIE.
• wystawa „Zanurzeni” w ramach projektu MADOA AQUA z udziałem artystów: Anna Biela, Katarzyna
Cupiał, Bianca Patricia Isensee, Alicja Jeziorecka, Agnieszka Kazała, Iza Kostiukow, Ewa Pańczyk-Hałubiec, Piotrek Pietrzak, Krzysztof Ryfa, Oryszyn, Marek Wałęga. Wystawa była dostępna w Nawie Kościoła św. Jerzego.
• wystawa rzeźb „Spektrum (2013-2021)” autorstwa Macieja Tabora – ekspozycja wybranych prac artysty była dostępna w patio Ratusza w ramach Dni Europy.
• „Smaki dzieciństwa: Mleko i Wrotkarze” - wystawa fotografii Bogdana Kuczmańskiego, pl. Zwycięstwa
• „Kultura to Ludzie - 75 lat instytucji kultury w Oleśnicy (19462021)” - wystawa plenerowa, Rynek
• wystawa „Stan wojenny 19811983”.
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Wystawy dostępne online
W ramach naszych działań umożliwiliśmy dostęp online do wystaw, które prezentujemy w naszych przestrzeniach wystawienniczych: Galerii MOKiS, Galerii Bramie Wrocławskiej i w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią:
w
 ystawa AbstrACT w Galerii MOKiS – wirtualne zwiedzanie wystawy oczami dzieci w formie video na
kanale YouTube,
w
 ystawa „Sensytywność” – wywiad z Zofią Ewą Brygidą Jednoróg i Maksymilianem Jednorogiem,
w
 ystawa batiku i malarstwa ,,między” autorstwa Agnieszki Kazały i Anny Mielniczyk w Galerii Brama
Wrocławska – wywiady z autorkami i kuratorką wystawy,
w
 ystawa „Solidarność na papierze - 40 lat Solidarności” w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią – prezentowana w formie galerii zdjęć na stronie internetowej i filmu video,
w
 irtualne zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji stałej w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią,
w
 ystawa „Shinrin Yoku” autorstwa Patricii Blanki Isensee – wywiad z autorką.

Wędrujący Obraz
W ramach ożywienia przestrzeni oleśnickiego Rynku w oknie Urzędu Miasta prezentowane były obrazy
współczesnych artystów:
,,Panorama” - Marek Wałęga
,,Jazz” - Marek Okrasa
,,Aceton” - Anita Tomala
J arosław Kiełbasiewicz
S
 ylwia Belda i Dorota Tracz „I love Oleśnica”

Działania edukacyjne dla mieszkańców
Na swoim YouTube MOKiS od 2020 roku publikuje regularnie filmy edukacyjne przygotowane przez pracowników we współpracy z lokalnymi artystami, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Oleśnicy,
zarówno indywidualnie, wykorzystując je jako inspirację do kreatywnego spędzania wolnego czasu, jak i w
trakcie zajęć edukacyjnych w szkołach i przedszkolach. W 2021 roku powstały kolejne odcinki różnych serii.
E
 dukacja plastyczna
• Warsztaty dla Małych i Dużych (3 odcinki)
• Proste Formy Plastyczne (2 odcinki)
• Środy ze Sztuką (6 odcinków).
E
 dukacja ekologiczna - w ramach „Eko-kwietnia z kulturą” zaprosiliśmy oleśniczan na warsztaty online
prowadzone przez Fundację Ekopotencjał Przestrzeń Możliwości. Bezpłatne warsztaty ,,Lampiony ze
słoików” i „Woskowijka” były dostępne na naszym kanale YouTube.
w
 arsztaty wokalno-aktorskie dla młodzieży i dorosłych wg autorskiego programu Łukasza Szczepani-
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ka. Warsztaty dla uczestników były bezpłatne i odbyły się w ramach stypendium MKDNiS.
w
 arsztaty plastyczne „Skurcz to” - warsztaty plastyczne polegające na wykonaniu małych form plastycznych (breloków, kolczyków, zawieszek) z wykorzystaniem folii termokurczliwej i piecyka. Warsztaty towarzyszyły Oleśnickiemu Jarmarkowi Wspaniałości.
w
 arsztaty perkusyjne dla dzieci z Radkiem Jaszczyszakiem „Uczymy się grać z pulsem”
w
 arsztaty plastyczno-majsterkowe „Latawiec nad Oleśnicą” (Dni Europy)
z ajęcia stałe MOKiS na rok 2021/2022 – w ramach oferty zajęć stałych dzieci, młodzież i dorośli mogli
korzystać z różnego rodzaju zajęć stałych:
• dla dzieci: taneczne (grupa 4-6 lat i grupa 7-9 lat), wokalno-ruchowe (7-13 lat), pracownia artystyczna dla dzieci (6-10 lat), zajęcia modelarskie (od 10 lat)
• młodzież: zajęcia modelarskie (od 10 lat), malarstwo sztalugowe
• dorośli: Oleśnicki Kameralny Chór Appassionata, Środy ze Sztuką, klub haftu A-Nitka
• jednorazowe warsztaty dla dorosłych w ramach cyklu Abecadło Rozwoju: cyjanotypia, „Złap oddech”
– relaksacyjne, wieńce bożonarodzeniowe
• jednorazowe warsztaty dla dzieci w ramach cyklu Abecadło Rozwoju: tworzenie witraży przestrzennych, Mikołajkowe warsztaty malowania ceramicznych kubków dla dzieci.

Konkursy
W 2021 roku udało się zorganizować następujące konkursy:
I V Przegląd Wokalny SONORO
Konkurs plastyczny „OLEŚNICA W STYLU POP-ART" z okazji 80. urodzin Sigmara Polke - przedmiotem

konkursu było wykonanie pracy konkursowej w dowolnej technice w stylu pop-art
K
 onkurs plastyczny ,,Pisanki polskie i ukraińskie” - przedmiotem konkursu było wykonanie pracy konkursowej - pisanki, której zdobienie nawiązuje do ukraińskiej lub polskiej tradycji zdobienia jaj w okresie Wielkanocy.

Wirtualne zwiedzanie
Na potrzeby mieszkańców MOKiS umożliwił także wirtualne zwiedzanie swoich placówek: Sali widowiskowej MOKiS, Galerii Bramy Wrocławskiej i Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią.
Oleśnicki Dom Spotkań z Historią można od lutego 2021 roku zwiedzić wirtualnie. Intuicyjny i prosty w
obsłudze sposób poruszania się po kolejnych pomieszczeniach, możliwość powiększenia wybranych eksponatów oraz samowyzwalający się dźwięk z nagraniem lektora pozwolą w atrakcyjny sposób poznać historię Oleśnicy.
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Imprezy cykliczne
Noc Muzeów
W ramach tegorocznej odsłony wydarzenia oleśniczanie mogli wziąć udział
w Miejskiej Grze Terenowej wydanej
przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy.
W zabawie uczestniczyło dziewięć grup
pięcioosobowych. Atrakcjami były również zwiedzanie miasta z przewodnikiem
Dorotą Karlińską oraz zwiedzanie Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią i Galerii Brama Wrocławska. Dodatkowo w
Oleśnickim Domu Spotkań z Historią można było zakupić wydane materiały promocyjne: magnesy, pocztówki i otrzymać foldery m.in. ,,Antoni Cieszyński. Pionier stomatologii polskiej”.

XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
Zorganizowano kolejną edycję tego popularnego i cenionego przez melomanów festiwalu, w ramach którego odbyły się 3 koncerty.

XII Międzynarodowy Festiwal Wędrownych Teatrów Lalkowych SKWEREK
Zorganizowano XII edycję Międzynarodowego Festiwalu Wędrownych Teatrów Lalkowych SKWEREK,
w którym od samego początku przestrzenią do działań artystów i animatorów były parki, skwerki i place zabaw w obrębie naszego miasta. Warsztaty i spektakle jak zwykle cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

XXIV Dni Europy
Dni Europy to impreza cykliczna odbywająca się od 1998 roku. W ramach niej odbywają się wydarzenia z
udziałem uznanych artystów, nawiązujące do europejskiej kultury.
W ramach tej cyklicznej imprezy odbyły się koncerty, spektakle plenerowe, wystawy i wydarzenia towarzyszące:
1. Koncerty:
koncert organowy Piotra Rojka (organy) i Oleśnickiego Chóru Kameralnego Appassionata, który odbył
się w ramach XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oleśnicy w bazylice
koncerty plenerowe odbywające się na scenie w Rynku: zespół Sus4Jazz, występ zespołu Ligocianie,
Kostomłocianie i Zbytowianki, koncert Orkiestry Dętej Marcin Brassband, koncert Adeama feat. Soul
Groover’s, występ zespołu Żak-Music, koncert uczniów Pracowni Muzycznej Oli Turoń, koncert zespo98
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łu Bum Bum OrkeStar
k
 oncert z muzyką Alessandro Scarlattiego - La Giuditta w ramach 56. Międzynarodowego Festiwalu
Wratislavia Cantans im. Andrzeja Markowskiego w bazylice
k
 oncert zespołu Mikromusic, który odbył się w Sali widowiskowej MOKiS.
2. Spektakle:
s pektakl plenerowy „Monsieur Charlie” w wykonaniu Teatru HOM, Rynek
s pektakl plenerowy „DROM - ścieżkami Romów” w wykonaniu Teatru Migro, Rynek
3. Wystawy:
„ Lem Cię zdziwi” - wystawa plenerowa z okazji 100. Rocznicy urodzin Stanisława Lema, Rynek
„ Inni” - wystawa malarstwa autorstwa Alicji Jezioreckiej, Izabeli Kostiukow, Krzysztofa Ryfy w ramach
projektu MADOA AQUA, Galeria Brama Wrocławska
„ Zanurzeni” - wystawa malarstwa autorstwa Anny Bieli, Katarzyny Cupiał, Bianki Patricii Isensee, Alicji Jezioreckiej, Agnieszki Kazały, Izy Kostiukow, Ewy Pańczyk-Hałubiec, Piotrka Pietrzaka, Krzysztofa
Ryfy, Oryszyna, Marka Wałęgi w ramach projektu MADOA AQUA, Nawa Kościoła św. Jerzego
„ Samochodziki strażackie" - wystawa samochodzików strażackich z kolekcji Jerzego Ryglickiego, Oleśnicki Dom Spotkań z Historią
„ Smaki dzieciństwa: Mleko i Wrotkarze” - wystawa fotografii Bogdana Kuczmańskiego, pl. Zwycięstwa
„ MultI-Implikacje” - wystawa autorstwa Kamilli Kasprzak, Galeria MOKiS
„ Kultura to Ludzie - 75 lat instytucji kultury w Oleśnicy (1946-2021)” - wystawa plenerowa, Rynek
4. Inne:
S
 pacer z przewodniczką po Oleśnicy
E
 uropejski Piknik Rodzinny - otwarcie punktu informacyjnego Europe Direct Oleśnica, Brama Wrocławska
p
 okaz szybkiego rzeźbienia piłą w wykonaniu Krzysztofa Wizy
s toisko MOKiS - sprzedaż pamiątek, bicie grosza praskiego
p
 okaz taneczny w wykonaniu Grzegorza Płóciennika - Dance4Smile
R
 owerowy Dzień Europy z Euro Direct Oleśnica - gra miejska rowerowym szlakiem po Oleśnicy - start
Rynek
H
 ejnał Oleśnicy w wykonaniu Karola Żaka
Ceramika chlebowa - wypał plenerowy form glinianych wykonanych na zajęciach Spółdzielni Artystycz-

nej MAK
w
 arsztaty plastyczno-majsterkowe „Latawiec nad Oleśnicą”
U
 nijny Piknik Klimatyczny, czyli Europejski Zielony Ład w Twoim domu - warsztaty ekologiczne, Sala
widowiskowa MOKiS
E
 uropejskie Dni Dziedzictwa - promocja e-booka kulinarnego „Słodkie smaki dzieciństwa”, Facebook
Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią i strona www.mokis.info
p
 remiera odcinka podcastu „Pani, kiedyś to było…”, Facebook Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią.
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JARMARKI
Oleśnickie Jarmarki Wspaniałości to cykliczne, weekendowe wydarzenie odbywające się na oleśnickim Rynku. Miasto
jako partner tego wydarzenia wspiera
w ten sposób działających lokalnie wytwórców produktów regionalnych i wytwórców rękodzieła poprzez zapewnienie im miejsca na prezentację i sprzedaż
produktów. Wydarzenie jest bardzo lubiane i popularne wśród mieszkańców.
Bardzo chętnie w nim uczestniczą i korzystają z proponowanej oferty.

OFCA
Wydarzeniem rozsławiającym Oleśnicę jest festiwal OFCA, czyli Oleśnicki Festiwal Cyrkowo – Artystyczny. Jest to drugi największy festiwal sztuki cyrkowej w Polsce, promujący ideę cyrku współczesnego, jako
odrębnej dziedziny sztuki. Każdego roku, w sierpniu, całe miasto zmienia się w barwną scenografię dla
spektakli ulicznych. Artyści, głównie rangi międzynarodowej, wykorzystują swoje niezwykłe umiejętności i bezgraniczną kreatywność by opowiadać historie, budzić emocje i zachwycać. Festiwal przyciąga do
Oleśnicy widzów z całej Polski i z zagranicy.
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Kultura fizyczna
Basen letni
Basen letni w sezonie 2021 otwarto 05.06.2022 r. a zamknięto 12 września. Frekwencja ze sprzedaży biletów w podziale na miesiące wyglądała następująco:
czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

10627

10783

6079

150

razem
27639

Ze względu na wytyczne Covid-19 od
otwarcia obiektu do 30.06 obowiązywał
limit 50% obłożenia obiektu, co przekłada
się na liczbę 2000 osób, które jednocześnie
mogą przebywać na basenie. Następnie
od 01.07 limit został zwiększony do 75%
obłożenia obiektu - 3000 osób i taki pozostał aż do zamknięcia obiektu. Basen letni w czerwcu oraz wrześniu był czynny w godz. 12:00 - 19:00, natomiast
w lipcu i sierpniu w godz. 10:00 - 20:00.
W tym roku pogoda była mniej sprzyjająca niż w ubiegłym. Można to dostrzec szczególnie w sierpniu kiedy to basen był otwarty tylko 16/31 dni.

Łącznie z usług basenu krytego w 2021r. skorzystało 27 639 osób.
Dużą popularnością cieszył się najem wiaty grillowej znajdującej się na terenie basenu letniego. Został
wynajęty aż 19 razy - zarówno dla firm na spotkania pracowników jak i dla osób prywatnych pod imprezy okolicznościowe.

Atol City - Miasteczko Zabawy
W roku 2021 r. Miasteczko Zabawy zostało otwarte 01.08 i funkcjonowało do 17.10. Ze względu na wytyczne Covid-19 od otwarcia obiektu do dnia 30.06 obowiązywał limit 50% obłożenia czyli 100 osób mogących przebywać jednocześnie na terenie Atol City. Ten limit został zwiększony 01.07
do 75% obłożenia, co przekładało się na liczbę 150 osób i taki limit pozostał aż do zamknięcia obiektu.
W miesiącach czerwcu, wrześniu i październiku obiekt był czynny w godz. 12:00-19:00, natomiast w okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) godziny otwarcia zostały wydłużone od 10:00 do 20:00. Łącznie w okresie wakacyjnym z Atol City skorzystało 11 820 dzieci, co w podziale na poszczególne miesiące wygląda następująco:
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czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

razem

2716

3836

3494

1418

356

11820

W roku 2021 r. bardzo dużą popularnością cieszył się najem strefy, w której rodzice mogli zorganizować
urodziny dla swoich pociech. Została ona wynajęta aż 169 razy.

Przystań wodna
W roku 2021 r. wypożyczalnia sprzętu wodnego funkcjonowała w okresie od 01.05 do 26.09. W miesiącach czerwcu i wrześniu przystań była czynna tylko w weekendy, natomiast w lipcu i sierpniu- codziennie w godz. 11:00-19:00. Sprzęt wodny w podziale na miesiące został wypożyczony łącznie 1000 razy, co
przełożyło się na kwotę 24 279 zł.
maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

razem

ROWER WODNY 2-3 OS

64

137

207

170

41

619

ROWER WODNY 4-5 OS

50

87

164

138

29

468

KAJAK

0

4

7

16

0

27

114

228

378

324

70

1114

Półkolonie
„Ferie zimowe w Atolu 2021”:
Z uwagi na pandemię COVID-19 ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbyły się dla wszystkich uczniów w tym
samym terminie, tj. 4-17 stycznia 2021
r. W tym czasie można było organizować wypoczynek w formie półkolonii dla:
uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej.
Półkolonie mogły być organizowane tylko na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ
prowadzący albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły
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lub placówki (art. 86 Prawa oświatowego). Są to stowarzyszenia i inne organizacje,
w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej
szkoły lub placówki. W związku powyższym Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny Spółka z o. o. w Oleśnicy
nie mógł być organizatorem półkolonii „Ferie zimowe w Atolu 2021”

„Wakacje w Atolu 2021”:
T
 urnus I: 28.06 - 02.07.2021 r. = 13 osób (I grupa)
Turnus II: 05.07 - 09.07.2021 r. = 26 osób (II grupy)
T
 urnus III: 12.07 - 16.07.2021 r. = 30 osób (II grupy)
T
 urnus IV: 19.07 – 23.07.2021 r. = 30 osób (II grupy)
T
 urnus V: 26.07 – 30.07.2021 r. = 30 osób (II grupy)
T
 urnus VI: 02.08 – 06.08.2021 r. = 30 osób (II grupy)
T
 urnus VII: 09.08 – 13.08.2021 r. = 30 osób (II grupy)
T
 urnus VIII: 16.08 – 20.08.2021 r. = 29 osób (II grupy)
T
 urnus IX: 23.08 – 27.08.2021 r. = 29 osób (II grupy)
Łącznie 247 osób.
- Cena: 470 zł za osobę, zajęcia w godzinach 8:00-16:00, 5 dni, od pn.-pt.
- Wiek uczestników- od 6-16 lat.
- Ilość osób: Na jeden turnus przypadają 2 grupy. Jedna grupa liczy max. 15 osób. (1 maksymalnie 15 osób,
w przypadku grup dzieci w wieku do 10 roku życia oraz grup mieszanych; 2- maksymalnie 20 osób, w przypadku grup dzieci w wieku powyżej 10 roku życia, które nie ukończyły 16 roku życia.)
- Obsada: 1 Kierownik, 1 wychowawca na grupę 15 osób.
W cenie oferty ATOL zapewnia: opiekę wychowawcy i zorganizowany program zajęć w godz. 8.00 - 16.00
(8 godz./dzień), obejmujący: zajęcia sportowo-rekreacyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie krytym, gimnastykę, rozgrywki sportowe, zajęcia artystyczne, zajęcia plastyczne, dyskotekę, zajęcia integracyjne, zajęcia ruchowe i sportowe, codzienną przerwę śniadaniową (każde dziecko otrzyma ciepłą herbatę oraz wodę) oraz codziennie ciepły posiłek (każde dziecko otrzyma ciepły posiłek składający się z dwóch
dań). Posiłki przygotuje w formie cateringu Pani Iwona Siwecka, prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą Gastro-Siweccy Bartłomiej Siwecki w Oleśnicy.

Lodowisko
Lodowisko w roku 2021 ze względu na pandemię Covid-19 zostało otwarte dopiero 13.02
i funkcjonowało do 19.03. Następne otwarcie planowano na dzień 20.11 jednak ze względu na warunki
atmosferyczne (wysoką temperaturę) zostało przesunięte o kilka dni. Frekwencja w podziale na miesiące w 2021 r. wyglądała następująco:
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luty

marzec

listopad

grudzień

razem

4090

1824

1488

9383

16785

W ciągu całego roku wypożyczono także 8603 pary łyżew co przełożyło się na kwotę 60 221 zł a także
1384 kaski - 4152 zł.
Po godzinach otwarcia lodowiska dla
klienta indywidualnego ATOL wynajmuje taflę pod treningi klubów hokejowych,
mecze hokejowe oraz zajęcia zorganizowane na lodzie. W roku 2021 regularnie
trenowały kluby ORŁY Oleśnica, WTH
Wrocław oraz sekcja łyżwiarek figurowych. Przychód z najmu tafli lodowiska
dla podmiotów zewnętrznych to:
w sezonie luty / marzec : 15 800 zł
w sezonie listopad / grudzień : 17 450 zł

Na lodowisku odbyły się następujące promocje i wydarzenia organizowane przez ATOL:
14.02.2021 Walentynki - W tym dniu każdy, kto przyszedł na lodowisko w parze otrzymał upust -30%
na wybrany bilet wstępu na lodowisko. Z promocji skorzystało 88 osób.
15.02-17.02.2021 ,,Jazda na łyżwach pod okiem instruktora’’- Bezpłatne zajęcia z nauki jazdy na łyżwach z instruktorami odbywające się przez 3 dni w godzinach 18:30 -20:00. W zajęciach łącznie wzięły
udział 182 osoby. Projekt został dofinansowany z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
07.03.2021 Otwarte Mistrzostwa w Jeździe Szybkiej na Łyżwach - zawody organizowane co roku na
zakończenie sezonu we współpracy z klubem Hokejowym ,,Orły Oleśnica’’. Udziałw zawodach był bezpłatny i zgromadził ponad 50 zawodników. Zwycięzcy otrzymali medale i nagrody rzeczowe.
19.03.2021 Ostatnie ślizganie na lodowisku - Ostatniego dnia otwarcia lodowiska każdemu przysługiwał bilet ulgowy. W godz. 18:00-20:00 instruktorzy prowadzili gry i zabawy na lodzie i rozdawali drobne
upominki. Z promocji skorzystały 204 osoby.
22.11.2021 Otwarcie lodowiska - w tym dniu każdemu przysługiwał bilet promocyjny w cenie 5 zł/h.
Na lodowisko w tym dniu weszły 74 osoby.
22.11-31.12.2021 ,,Ślizgawka na lodowisku moim pozytywnym nałogiem’’- bezpłatne zajęcia odbywające się w poniedziałki, środy i piątki w godz. 17:00-18:30. W tym czasie na lodowisku obecny był wykfalifikowany instruktor, który pomagał klientom stawiać pierwsze kroki na lodzie oraz doskonalić techniki jazdy
na łyżwach. Projekt został dofinansowany z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Oleśnicy. Łącznie w cyklu 17 spotkań udział wzięło ponad 1500 osób.
26.11.2021 Gry i zabawy na lodzie - w godz. 19:00-21:00 instruktorzy jazdy na łyżwach przeprowadzili
gry i zabawy na lodzie dla dzieci i dorosłych m.in. tzw. ,,tor przeszkód’’ za przejechanie którego rozdawane
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były cukierki. Najlepsi łyżwiarze otrzymali gadżety ufundowane przez Urząd Miasta Oleśnica.
05.12.2021 ,,Mikołaj na lodowisku’’ - w godz. 16:00-18:00 na lodowisku był obecny Mikołaj oraz instruktorzy nauki jazdy na łyżwach, którzy przeprowadzali gry i zabawy na lodzie. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek w postaci słodyczy i gadżetów. Do wygrania w konkurencjach sportowych były darmowe wejściówki na basen i lodowisko. Z atrakcji skorzystało prawie 300 osób.

Wydarzenia na lodowisku, w których ATOL był współorganizatorem:
13.02 - 14.03 oraz 27.11 – 19.12 ,,Weekend z łyżwami’’- bezpłatne zajęcia organizowane przez Klub
Hokejowy ,,Orły Oleśnica’’ odbywające się na Lodowisku OKR Atol. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 08:00-09:30 i były prowadzone przez kilku instruktorów jednocześnie. Zajęcia polegają na
nauce jazdy na łyżwach, doskonaleniu oraz podstaw gry w hokeja. Limit: 50 osób/ zajęcia. Projekt finansowany z Budżetu Obywatelskiego Miasta Oleśnica.

Promocje, wydarzenia oraz atrakcje dla klientów
29.01-18.12.2021 Nocne pływanie na basenie krytym - odbywało się w każdy ostatni piątek oraz sobotę miesiąca natomiast w okresie wakacyjnym odbywało się w każdą sobotę i niedzielę. W godz. 22:00-24:00 klient ma
możliwość zakupu 2-godzinnego biletu z sauną w kwocie 16 zł. Jak do tej pory w Nocne Pływanie odbyło się 19 razy
a udział w nim wzięło 1095 osób.
08.03.2021 Dzień kobiet w Atolu - W tym dniu każdej kobiecie przysługiwał bilet ulgowy na wybrane
usługi: basen, basen +sauna, saunarium z grotą solną, lodowisko a także -50% upustu na wynajęcie sauny na Hali Sportowej.
06.05.2021 ,,Dla mamy coś mamy’’ - W tym dniu każdej kobiecie przysługiwał upust -20 % na wybrany
bilet na basen lub basen + sauna
28.05–13.06.2021 Karnet promocyjny ,,Buduj odporność z atolem’’ Karnet promocyjny za 90 zł (do
wykorzystania 10 wejść po 1,5 h na basen + saunę, saunarium lub siłownię). Ważność karnetu to 30 dni.
Łącznie sprzedano 179 karnetów, co przełożyło się na kwotę 16 110 zł.
01.06.2021 Dzień dziecka na Atol City - W tym dniu 2-godzinny bilet wstępu można było zakupić w
promocyjnej cenie- 8 zł. W godz. 16:00-18:00 odbywały się animacje, gry i zabawy oraz malowanie twarzy. Udział wzięło 225 osób.
08.06.2021 Dzień taty w Atolu - W tym dniu każdy mężczyzna otrzymał bilet ulgowy na basen lub basen + saunę.
26.07-01.08.2021 ,, Lekkoatletyka dla każdego’’ ,,Wejdź na szczyt’’ - darmowe zajęcia dla dzieci powyżej 7 r.ż na stadionie lekkoatletycznym oraz ściance wspinaczkowej. Jednorazowo udział w zajęciach
mogło wziąć 30 dzieci/ dzień. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Projekt dofinansowany ze środków MKRPAiPN.
07.08.2021 Mini Olimpiada dla dzieci w Atolu - w tym dniu na basenie letnim w godz. 13:00-15:00 odbywały się gry i zabawy sportowo- rekreacyjne, konkurencje sportowe, animacje dla dzieci a także konRaport o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok
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kursy z nagrodami. Warunkiem uczestnictwa był zakup biletu na basen letni.
21.08.2021 Pożegnanie wakacji na basenie letnim - w godz. 13:00-15:00 odbywały się: animacje dla
dzieci, puszczanie baniek mydlanych, malowanie wielkiego obrazu wspomnień z wakacji. Klub sportowy
Judo Tigers prowadził gry sportowe dla dzieci. Na terenie basenu stacjonowała mobilna Biblioteka Bookworm a do zdjęć z dziećmi pozował miś Teddy ze szkoły językowej Between. Warunkiem uczestnictwa
był zakup biletu wstępu na basen letni.
01.09-30.09.2021 ,,Z rodzicem na szczyt’’ - w każdą niedzielę września w godz. 14:00-17:00 odbywały się zajęcia dla dzieci i ich opiekunów na ściance wspinaczkowej. Na każdych zajęciach obecnych było
dwóch wykwalifikowanych instruktorów, którzy uczyli dzieci wspinaczki a rodziców technik asekuracji.
Jednego dnia w zajęciach mogło wziąć udział 60 osób. Wstęp był bezpłatny a projekt był dofinansowany ze środków z MKRPAiPN.
30.09.2021 Dzień chłopaka w Atolu - w tym dniu każdemu mężczyźnie przysługiwał bilet ulgowy na
basen lub basen +saunę.
11.10-31.10.2021 Karnet jesienny - promocyjny karnet za 90 zł (do wykorzystania 10 wejść po 1,5h
na basen z sauną, saunarium z grotą solną oraz siłownię). Ważność karnetu to 30 dni. Sprzedano 174 karnety za łączną kwotę 15 660 zł.
17.10.2021 Zamknięcie Atol City - ostatniego dnia otwarcia Miasteczka Zabawy w godz. 15:00-17:00
odbywały się gry i zabawy, animacje a także malowanie twarzy dla dzieci.
11.12-23.12.2021 w tym okresie na sprzedaż wprowadziliśmy ,,Karnety Świąteczne’’. Za kwotę 90 zł
klient otrzymywał 10 wejściówek na: basen z sauną, siłownię lub lodowisko. Łącznie sprzedaliśmy 203
sztuki co przełożyło się na kwotę 18 270 zł.
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Imprezy sportowe
04.07.2021 Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej - turniej odbywał się na basenie otwartym. Warunkiem uczestnictwa był zakup biletu wstępu na basen.
Udział wzięło 9 drużyn. Zawodnicy otrzymali drobne upominki.
29.08.2021 Wakacyjny Turniej Squash - wpisowe za turniej wynosiło 20 zł.
Minimalna liczba uczestników to 6 osób
a maksymalnie udział mogło wziąć 12
osób. Zwycięzcy za 3 pierwsze miejsca
otrzymali nagrody rzeczowe.
11.09.2021 III Turniej Tenisa Ziemnego o puchar
Burmistrza Oleśnicy - udział w zawodach wzięło 14 zawodników w podziale na 2 grupy (open mężczyzn i open
kobiet). Wpisowe za udział wynosiło 25 zł. Współorganizatorem turnieju był klub sportowy Topspin.
25.09.2021 II Nocny Turniej Piłki Nożnej - udział w
turnieju wzięło 6 drużyn rozgrywając mecze ,,każdy z
każdym’’. Wpisowe od drużyny wynosiło 350 zł. Na zwycięskie drużyny czekały puchary, dyplomy oraz książki a
dla najlepszego zawodnika oraz bramkarza meczu- nagrody rzeczowe.
17.10.2021 Otwarty Turniej Piłki Siatkowej - turniej o charakterze zawodów towarzyskich, którego celem jest popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym
oraz podnoszenie sprawności fizycznej. W turnieju wzięło udział 12 drużyn a wpisowe wynosiło 150 zł. Zawodnicy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe.

Pozostałe działania spółki
26.05.2021 II Memoriał Płk. Wiesława Kiryka - zawody lekkoatletyczne na Stadionie Miejskim organizowane przez klub WKS Oleśniczanka przy wsparciu Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki we Wrocławiu. Zawody zgromadziły najlepszych zawodników z całej Polski, którzy konkurowali w: biegach na różRaport o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok
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nych dystansach, skoku w dal, skoku o tyczce, rzucie młotem i innych.
05.09.2021 ,,Bieg pełną piersią’’ - charytatywny bieg odbywający się na stawach Miejskich. Atol udostępniał rowery spinningowe wraz z instruktorem w celu rozgrzewki przed biegiem. Uczestnicy otrzymali
bileciki na darmowy pomiar masy ciała a na licytację zostały przeznaczone darmowe wejściówki na basen.
11.09.2021 Turniej Piłkarski ,,Pogoń2021cup’’ - turniej piłkarski Orlików (roczniki 2011-2021) organizowany przez klub Pogoń Oleśnica na Stadionie Miejskim. Atol był patronem technicznym wydarzenia.
19.09.2021 Zajęcia na Skate Park dla dzieci - bezpłatne zajęcia dla dzieci z instruktorami polegające na nauce jazdy na deskorolce, rolkach i hulajnogach. Atol jako współorganizator udostępniał kaski dla
uczestników zajęć.
20.09.2021 Inauguracja sportowego roku szkolnego 2020/2021 - finał dolnośląski szkolnej ligi lekkoatletycznej szkół ponadpodstawowej odbywający się na stadionie OKR Atol.
24.09.2021 Finał Dolnośląski w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej w ramach Licealiady Młodzieży wydarzenie odbywało się na Stadionie Miejskim i zgromadziło wielu znanych sportowców. Przyjechały
również najlepsze szkoły we współzawodnictwie sportowym za ubiegły rok szkolny. Atol był współorganizatorem wydarzenia.
06.11.2021 VI Międzynarodowy Memoriał im. Artura i Zbigniewa Olechów - gala boksu odbywająca
się w Hali Sportowe OKR Atol. W zawodach udział wzięli zawodnicy z całej Polski, którzy odbyli łącznie
22 walki bokserskie. Zawody miały charakter charytatywny - zgromadzone środki zostały przekazane na
rehabilitację Mariusza Cendrowskiego.
20-21.11.2021 Międzynarodowe Mistrzostwa Judo - zawody organizowane przed klub sportowy JUDO
TIGERS z Oleśnicy w Hali Sportowej OKR Atol. Udział w zawodach wzięło 252 zawodników z Polski i zagranicy. Atol jako współorganizator zapewniał obsługę techniczną wydarzenia oraz darmowe wejściówki na basen dla kibiców.

Statystyka wejść na obiekt przez weteranów
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Basen kryty miesięczna frekwencja lata 2019-2021
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Indoor Cycling lata 2019-2021
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Oleśnicki Budżet Obywatelski
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Budżet obywatelski to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet gminy, decydując o przeznaczaniu określonej części środków publicznych na realizację wybranych do realizacji przez
samych siebie zadań własnych miasta. Budżet obywatelski ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem, łączenie elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej oraz bezpośrednie współdecydowanie o sprawach gminy.
Budżety obywatelskie do końca roku 2018 wprowadzane były w oparciu o artykuł 5a Ustawy o samorządzie gminnym, na mocy którego w wypadkach przewidzianych Ustawą oraz w innych sprawach ważnych
dla gminy na jej terytorium mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami. Zasady i tryb ich przeprowadzania określa stosowna uchwała rady gminy. Należy wyraźnie podkreślić, że budżet obywatelski,
jako pewna idea, nie jest tożsamy z konsultacjami społecznymi, które z zasady nie mają charakteru wiążącego dla władz.
Przyjęło się, że w przypadku procesu budżetu obywatelskiego władze gminy deklarują, iż decyzje mieszkańców zostaną przez nie uznane za wiążące. Takie rozwiązanie ma wyłącznie charakter umowy społecznej, zawartej pomiędzy władzami a mieszkańcami.
Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększania udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zmieniono ustawę z
dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym dodając do art.5a nowe ustępy dotyczące szczególnej formy
konsultacji społecznych, to jest budżetu obywatelskiego. Zgodnie z dodanym ust.7 rada gminy określa w
drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest
projekt (w Oleśnicy to około 35-36 osób);
3)zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu
do głosowania;
4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.
W związku ze zmianą z 2019 r. ustawy o samorządzie gminnym polegającej na dodaniu przepisów dotyczącego określenia przez Radę Miasta nowych wymogów formalnych, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty z uwzględnieniem - o ile jest to możliwe - uniwersalnego projektowania, o którym mowa
w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), do Uchwały dodano przepis, iż zgłaszane zadania powinny – o ile jest to możliwe
- uwzględniać uniwersalne projektowanie.
Należy podkreślić, że w gminach, będących miastami na prawach powiatu (jest ich 66), utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe. W Oleśnicy decyzja w tej sprawie należy do władz Miasta.
Raport o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok
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Uchwały o konsultacjach społecznych w sprawie budżetów obywatelskich podejmowane są w Gminie
Mieście Oleśnicy od roku 2015. W roku 2018 (z przeznaczeniem na rok 2019) zwiększono pulę środków
z 570.000 zł do 600.000 zł na Oleśnicki Budżet Obywatelski i zmieniono zasady kwalifikowania zwycięskich projektów. Projekty podzielono na trzy grupy zadań, kierując się kryterium planowanych kosztów
ich realizacji. Pierwsza grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi powyżej 100.000 zł do 150.000
zł włącznie; na nie przeznaczono 300.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł, do realizacji zostaną przyjęte te zadania z grupy, które w głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów.
Druga grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 100.000 zł włącznie; na nie przeznaczono
240.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł, do realizacji zostaną przyjęte te zadania z grupy, które w głosowaniu
uzyskają największą liczbę głosów.
Trzecia grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych, w wyniku których nie powstają
środki trwałe i wyposażenie; na nie przeznaczono 60.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł, do realizacji zostaną przyjęte te zadania z grupy, które w głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów.
Takie rozwiązanie pozwoliło na przyjęcie do realizacji większej liczby projektów, zróżnicowanych pod
względem ich kosztów i celów, przy czym w procedurze ustalania wyników zostaną uwzględnione te zadania, które uzyskały poparcie co najmniej 30 głosujących, tak aby realizowane były projekty reprezentatywne dla lokalnej społeczności, na które głosuje chociaż około 0,1% mieszkańców Miasta.
W roku 2021 Oleśnicki Budżet Obywatelski realizowany był po raz szósty.
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021, w dniach
od 1 do 14 października 2020 w formie głosowania do projektu budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2021 ujęto 6 wygranych projektów.

Pierwsza grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi powyżej 100.000 zł do 150.000
zł włącznie; na nie przeznaczono 300.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.
1. „Wybieg dla psów – Czysta Oleśnica – szczęśliwe zwierzęta ” urządzenie ogrodzonego wybiegu na
terenie Miasta, szacowany koszt 150.000 zł – 132 głosy (11,73 %). W ramach zadania zrealizowano
dwa wybiegi - przy ul. Kruczej i Spacerowej. Roboty obejmują wykonanie systemowego ogrodzenia
z przęseł metalowych z prefabrykowanym cokołem betonowym wraz ze śluzą wydzieloną w narożniku ogrodzenia. Na obu lokalizacjach ustawiono kosze na odchody oraz tablicę regulaminową korzystania z wybiegu. Środki wydatkowane w 2021 r. wyniosły 123.825 zł.
2. Przeniesienie z obszaru miejskiego pozostałości po płytach nagrobnych byłych mieszkańców Oleśnicy oraz utworzenie lapidarium w obrębie cmentarza komunalnego, szacowany koszt 150.000 zł
- 33 głosy (2,93%). W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa wraz z inwentaryzacją artefaktów. Na podstawie dokumentacji projektowej wykonano lapidarium, usytuowane
przy ul. Klonowej. Środki wydatkowane w 2021 wyniosły 148.797,35 zł.
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Druga grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 100.000 zł włącznie;
na nie przeznaczono 200.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.
1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który każdy potrzebujący mieszkaniec będzie mógł bezpłatnie wypożyczyć, szacowany koszt 80.000 zł – 187 głosów (16,62 %). Zadanie realizował Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, wydatkował 80.000 zł. Zakupiono 5 elektrycznych podnośników kąpielowo-transportowych sterowanych za pomocą pilota, 10 materacy przeciwodleżynowych oraz 20 łóżek
rehabilitacyjnych sterowanych pilotem. 7 czerwca 2021 r. rozpoczęła swoją działalność bezpłatna
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. W roku 2021 zawarto 23 umowy na wypożyczenie łóżek, 15 umów na materace i 2 umowy na podnośniki. Na dzień 31.12.2021 były wypożyczonych 9 łóżek, 2 podnośniki i 6 materacy.
2. Brona na Bramie Wrocławskiej – drewniana krata z żelaznymi okuciami oraz jej montaż we wnęce
Bramy Wrocławskiej – szacowany koszt 100.000 zł – 134 głosów (11,91 %). W roku 2021 ogłoszono postępowanie i wyłoniono Wykonawcę zadania na wykonanie i montaż repliki brony na Bramie
Wrocławskiej w Oleśnicy. Poniesiono wydatek w wysokości 89.012,00 zł, obejmujący koszt opracowania dokumentacji projektowej, wykonania repliki brony oraz jej montaż, a także pełnienia nadzoru inwestorskiego. Roboty wykonano i zakończono, zgodnie z podpisaną umową.

Trzecia grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 60.000 zł włącznie i dotyczą,
w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych, w wyniku których nie powstają środki trwałe i wyposażenie; na nie przeznaczono 100.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.
1. Weekend z łyżwami – bezpłatne zajęcia z nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach pod kierunkiem instruktorów w weekendy od stycznia do marca i października do grudnia 2021 , szacowany koszt
50.000 zł – 166 głosów (14,76%). Zajęcia obejmowały naukę i doskonalenie jazdy na łyżwach pod
okiem wykwalifikowanych instruktorów, możliwość zgłębienia tajników jazdy figurowej, jak również
naukę podstaw gry w hokeja na lodzie. Zarówno udział w zajęciach, jak i wypożyczenie sprzętu były
bezpłatne. Projekt został zrealizowany za kwotę 50.000 zł.
2. „Forma Otwarta Oleśnica” – laboratorium/miejsce kulturalno-edukacyjne otwarte dla mieszkańców
Oleśnicy, szacowany koszt 50.000 zł – 134 głosy (11,91 %). Głównym założeniem działania było ożywienie oleśnickiego Rynku, poprzez stworzenie na nim prężnie działającego punktu kulturalno-edukacyjnego, prowadzonego przez lokalnych artystów, aktywistów oraz instytucje non profit. Stworzono ogólnodostępną przestrzeń, która oferowała oleśniczanom cykliczne warsztaty, spotkania z
ciekawymi gośćmi, pokazy i projekcje oraz wystawy, a wszystko w trzech językach (polskim, angielskim oraz hiszpańskim). Projekt został zrealizowany za kwotę 50.000 zł.
Niewykorzystane wskutek głosowania środki z kwoty 600.000 zł przeznaczono w projekcie budżetu 2021
na inne inicjatywy lokalne. Była to kwota 20.000 zł. Została ujęta w rezerwie celowej.
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Realizacja Uchwał
Rady Miasta
Wykaz uchwał Rady Miasta Oleśnicy podjętych w 2021 roku
L.p.
1.

2.

Numer uchwały
Nr XXV/287/2021

Nr XXV/288/2021

Data podjęcia

Uchwała w sprawie:

28 stycznia 2021 r.

zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z
dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów
osobowych.

28 stycznia 2021 r.

zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XX/158/2016 z
dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki
organizacyjnej Miasta Oleśnicy pod nazwą „Żłobek Miejski w Oleśnicy” zmienionej Uchwałą Nr XXII/183/2016 z
dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XL/358/2018 z dnia
26 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLII/375/2018 z dnia 29
marca 2018 r., Uchwałą Nr XVII/162/2020 z dnia 5 marca
2020 r.

3.

Nr XXV/289/2021

28 stycznia 2021 r.

zmiany uchwały nr XVI/152/2020 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas
I publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica.

4.

Nr XXV/290/2021

28 stycznia 2021 r.

zaliczenia dróg w obszarze Miasta Oleśnicy do kategorii
dróg gminnych.

5.

Nr XXV/291/2021

28 stycznia 2021 r.

przyznania voucherów uprawniających do odbioru biletów
wstępu do Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „Atol”
lub kina MOKiS w Oleśnicy.

6.

Nr XXV/292/2021

28 stycznia 2021 r.

zmian budżetu na 2021 rok.

7.

Nr XXV/293/2021

28 stycznia 2021 r.

przekazania petycji według właściwości.

8.

Nr XXV/294/2021

28 stycznia 2021 r.

przekazania petycji według właściwości.

9.

Nr XXV/295/2021

28 stycznia 2021 r.

przekazania petycji według właściwości.

10.

Nr XXV/296/2021

28 stycznia 2021 r.

rozpatrzenia petycji w przedmiocie przeniesienia przystanku autobusowego linii nr 2 z ul. Rutkiewicz/Wielkopolna w Oleśnicy Rataje w inne miejsce.

11.

Nr XXV/297/2021

28 stycznia 2021 r.

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy.

12.

Nr XXV/298/2021

28 stycznia 2021 r.

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Oleśnicy.

13.

Nr XXVI/299/2021

25 lutego 2021 r.

zwolnienia w roku 2021, z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży, na terenie Gminy Miasta
Oleśnicy.

14.

Nr XXVI/300/2021

25 lutego 2021 r.

ustanowienia graficznego znaku promocyjnego (logo) Gminy Miasta Oleśnicy.

15.

Nr XXVI/301/2021

25 lutego 2021 r.

nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

16.

Nr XXVI/302/2021

25 lutego 2021 r.

udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.

17.

Nr XXVI/303/2021

25 lutego 2021 r.

udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2021.
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Uchwała w sprawie:

18.

Nr XXVI/304/2021

25 lutego 2021 r.

zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.

19.

Nr XXVI/305/2021

25 lutego 2021 r.

zmian budżetu na 2021 rok.

20.

Nr XXVI/306/2021

25 lutego 2021 r.

rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany okresu spłaty kredytów dla wspólnot mieszkaniowych.

21.

Nr XXVI/307/2021

25 lutego 2021 r.

zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji.

22.

Nr XXVII/308/2021

25 marca 2021 r.

zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XX/158/2016 z
dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki
organizacyjnej Miasta Oleśnicy pod nazwą „Żłobek Miejski
w Oleśnicy”.

23.

Nr XXVII/309/2021

25 marca 2021 r.

przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Miasta Oleśnicy na 2021 rok".

24.

Nr XXVII/310/2021

25 marca 2021 r.

zmiany uchwały nr VIII/57/2011 Rady Miasta Oleśnicy z
dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

25.

Nr XXVII/311/2021

25 marca 2021 r.

przepisów porządkowych związanych z zakazem umieszczania w przestrzeni publicznej miasta obrazów drastycznych w tym płodów ludzkich i ich szczątków.

26.

Nr XXVII/312/2021

25 marca 2021 r.

emisji obligacji.

27.

Nr XXVII/313/2021

25 marca 2021 r.

zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.

28.

Nr XXVII/314/2021

25 marca 2021 r.

zmian budżetu na 2021 rok.

29.

Nr XXVII/315/2021

25 marca 2021 r.

przekazania petycji według właściwości.

30.

Nr XXVII/316/2021

25 marca 2021 r.

przekazania petycji według właściwości.

31.

Nr XXVII/317/2021

25 marca 2021 r.

sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nadania nazwy
pomnikowi przyrody szpalerowi platanów przy ul. Brzozowej w Oleśnicy oraz o upamiętnienie postaci prof. Dariusza
Tarnawskiego.

32.

Nr XXVIII/318/2021

29 kwietnia 2021 r.

ustalenia przebiegu ulicy Batalionów Chłopskich położonej w Oleśnicy.

33.

Nr XXVIII/319/2021

29 kwietnia 2021 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w
rejonie wschodniej części ulicy Kusocińskiego w Oleśnicy.

34.

Nr XXVIII/320/2021

29 kwietnia 2021 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w
2022 roku”.

35.

Nr XXVIII/321/2021

29 kwietnia 2021 r.

zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.

36.

Nr XXVIII/322/2021

29 kwietnia 2021 r.

zmian budżetu na 2021 rok.

37.

Nr XXVIII/323/2021

29 kwietnia 2021 r.

przekazania petycji według właściwości.

38.

Nr XXIX/324/2021

27 maja 2021 r.

udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

39.

Nr XXIX/325/2021

27 maja 2021 r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2020
rok.

40.

Nr XXIX/326/2021

27 maja 2021 r.

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z
tytułu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2020 rok.

41.

Nr XXIX/327/2021

27 maja 2021 r.

udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych,
płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży.
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42.

Nr XXIX/328/2021

27 maja 2021 r.

nadania nazwy istniejącemu pomnikowi przyrody.

43.

Nr XXIX/329/2021

27 maja 2021 r.

wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

44.

Nr XXIX/330/2021

27 maja 2021 r.

oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za
2020 rok.

45.

Nr XXIX/331/2021

27 maja 2021 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2020 rok.

46.

Nr XXIX/332/2021

27 maja 2021 r.

zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.

47.

Nr XXIX/333/2021

27 maja 2021 r.

zmian budżetu na 2021 rok.

48.

Nr XXX/334/2021

30 czerwca 2021 r.

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta
Oleśnicy na II półrocze 2021 roku.

49.

Nr XXX/335/2021

30 czerwca 2021 r.

uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach
przyrody.

50.

Nr XXX/336/2021

30 czerwca 2021 r.

ustalenia przebiegu ulicy Europejskiej położonej w Oleśnicy.

30 czerwca 2021 r.

określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznania nauczycielom, emerytom lub rencistom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica.

51.

Nr XXX/337/2021

Uchwała w sprawie:

52.

Nr XXX/338/2021

30 czerwca 2021 r.

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę
publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych.

53.

Nr XXX/339/2021

30 czerwca 2021 r.

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieście Oleśnicy na rok szkolny 2021/2022.

54.

Nr XXX/340/2021

30 czerwca 2021 r.

sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/329/2021 Rady Miasta
Oleśnicy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

55.

Nr XXX/341/2021

30 czerwca 2021 r.

zmiany uchwały nr XV/139/2019 Rady Miasta Oleśnicy z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.

56.

Nr XXX/342/2021

30 czerwca 2021 r.

zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.

57.

Nr XXX/343/2021

30 czerwca 2021 r.

zmian budżetu na 2021 rok.

58.

Nr XXX/344/2021

30 czerwca 2021 r.

przygotowania „Programu leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta
Oleśnicy na lata 2022-2024”.

59.

Nr XXX/345/2021

30 czerwca 2021 r.

rozpatrzenia skargi na dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy.

Nr XXXI/346/2021

31 sierpnia 2021 r.

zmiany uchwały nr XXIV/272/2020 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy.

Nr XXXI/347/2021

31 sierpnia 2021 r.

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
mieszkaniach chronionych.

60.

61.

118

Raport o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok

L.p.

Numer uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie:

62.

Nr XXXI/348/2021

31 sierpnia 2021 r.

zmiany Uchwały Nr XLVIII/468/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
Senior + działającym w ramach Centrum Usług Społecznych w Oleśnicy.

63.

Nr XXXI/349/2021

31 sierpnia 2021 r.

wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

64.

Nr XXXI/350/2021

31 sierpnia 2021 r.

przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Oleśnica.

65.

Nr XXXI/351/2021

31 sierpnia 2021 r.

ustalenia przebiegu Placu Fatimskiego położonego w Oleśnicy.

31 sierpnia 2021 r.

zmiany Uchwały Nr XXIII/191/2016 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej Miasta Oleśnicy – Zespołowi Oświaty
Samorządowej.

66.

Nr XXXI/352/2021

67.

Nr XXXI/353/2021

31 sierpnia 2021 r.

zmiany Uchwały Nr XXX/338/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

68.

Nr XXXI/354/2021

31 sierpnia 2021 r.

zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr XXI/167/2016 z
dnia 31 maja 2016 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w
żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.

69.

Nr XXXI/355/2021

31 sierpnia 2021 r.

zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.

70.

Nr XXXI/356/2021

31 sierpnia 2021 r.

zmian budżetu na 2021 rok.

71.

Nr XXXI/357/2021

31 sierpnia 2021 r.

stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Oleśnicy do
rozpatrzenia skargi.

72.

Nr XXXII/358/2021

30 września 2021 r.

zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miasta Oleśnicy z
dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy.

73.

Nr XXXII/359/2021

30 września 2021 r.

zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.

74.

Nr XXXII/360/2021

30 września 2021 r.

zmian budżetu na 2021 rok

75.

Nr XXXII/361/2021

30 września 2021 r.

zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z
dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów
osobowych.

76.

Nr XXXII/362/2021

30 września 2021 r.

stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Oleśnicy do
rozpatrzenia skargi.

77.

Nr XXXIV/363/2021

28 października 2021 r.

zmiany uchwały nr XLVIII/467/2018 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.

78.

Nr XXXIV/364/2021

28 października 2021 r.

uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody.

28 października 2021 r.

wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia
przez Gminę Miasto Oleśnicę porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

79.

Nr XXXIV/365/2021
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80.

Nr XXXIV/366/2021

28 października 2021 r.

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasta Oleśnicy.

81.

Nr XXXIV/367/2021

28 października 2021 r.

zmiany uchwały nr XVII/160/2020 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.

82.

Nr XXXIV/368/2021

28 października 2021 r.

zmiany Uchwały Nr XXVIII/320/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta
Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2022 roku”.

83.

Nr XXXIV/369/2021

28 października 2021 r.

zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.

84.

Nr XXXIV/370/2021

28 października 2021 r.

zmian budżetu na 2021 rok.

85.

Nr XXXV/371/2021

25 listopada 2021 r.

nadania Statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.

86.

Nr XXXV/372/2021

25 listopada 2021 r.

„Programu współpracy Gminy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

87.

Nr XXXV/373/2021

25 listopada 2021 r.

uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Oleśnicy do 2030 roku”.

88.

Nr XXXV/374/2021

25 listopada 2021 r.

zmiany uchwały nr XV/139/2019 Rady Miasta Oleśnicy z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.

89.

Nr XXXV/375/2021

25 listopada 2021 r.

zmiany uchwały nr XXIII/175/2012 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Oleśnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.

90.

Nr XXXV/376/2021

25 listopada 2021 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

91.

Nr XXXV/377/2021

25 listopada 2021 r.

zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.

92.

Nr XXXV/378/2021

25 listopada 2021 r.

zmian budżetu na 2021 rok.

93.

Nr XXXVI/379/2021

9 grudnia 2021 r.

zmian budżetu na 2021 rok.

94.

Nr XXXVII/380/2021

30 grudnia 2021 r.

uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2022 rok.

95.

Nr XXXVII/381/2021

30 grudnia 2021 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata
2022-2027.

96.

Nr XXXVII/382/2021

30 grudnia 2021 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w
roku 2022.

97.

Nr XXXVII/383/2021

30 grudnia 2021 r.

udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2022.

98.

Nr XXXVII/384/2021

30 grudnia 2021 r.

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy
de minimis.

99.

Nr XXXVII/385/2021

30 grudnia 2021 r.

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Nr XXXVII/386/2021

30 grudnia 2021 r.

zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.

101.

Nr XXXVII/387/2021

30 grudnia 2021 r.

zmian budżetu na 2021 rok.

102.

Nr XXXVII/388/2021

30 grudnia 2021 r.

ustalenia wysokości diet radnych Rady Miasta Oleśnicy.

103.

Nr XXXVII/389/2021

30 grudnia 2021 r.

wynagrodzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy.

100.
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L.p.

Numer uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie:

104.

Nr XXXVII/390/2021

30 grudnia 2021 r.

zmiany uchwały nr XV/139/2019 Rady Miasta Oleśnicy z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.

105.

Nr XXXVII/391/2021

30 grudnia 2021 r.

zmiany uchwały nr XVII/160/2020 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.

106.

Nr XXXVII/392/2021

30 grudnia 2021 r.

udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.

107.

Nr XXXVII/393/2021

30 grudnia 2021 r.

udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.

30 grudnia 2021 r.

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
roku 2021.

108.

Nr XXXVII/394/2021

109.

Nr XXXVII/395/2021

30 grudnia 2021 r.

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
roku 2022.

110.

Nr XXXVII/396/2021

30 grudnia 2021 r.

przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na 2022 rok.

111.

Nr XXXVII/397/2021

30 grudnia 2021 r.

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta
Oleśnicy na I półrocze 2022 roku.

112.

Nr XXXVII/398/2021

30 grudnia 2021 r.

ustalenia przebiegu ulic Janusza Kusocińskiego, Stanisławy Walasiewicz-Olson, Wandy Rutkiewicz, Feliksa Stamma, Henryka Łasaka, Bronisława Malinowskiego położonych w Oleśnicy.

113.

Nr XXXVII/399/2021

30 grudnia 2021 r.

stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Oleśnicy do
rozpoznania skargi.

114.

Nr XXXVII/400/2021

30 grudnia 2021 r.

przekazania petycji według właściwości.

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Oleśnicy
- stan na dzień 30.06.2021 r.
Realizacja uchwał Rady Miasta Oleśnicy za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. Rada Miasta Oleśnicy podjęła 59 uchwał. Burmistrz,
jako organ wykonawczy przy pomocy Wydziałów Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy
zrealizował 48 uchwał, w trakcie realizacji znajduje się 10 uchwał. Jedna uchwała Nr XXV/291/2021 nie
została zrealizowana, gdyż została uznana za nieważną przez organ nadzoru – Wojewodę Dolnośląskiego.
Wszystkie akty prawne i akty kierownictwa wewnętrznego ustanowione przez Radę Miasta Oleśnicy zostały wdrożone do realizacji w Mieście Oleśnica, zgodnie z obowiązującą od dnia 25.02.2004 r. Procedurą
Q 4.4.22 B - „Proces przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta (z wyłączeniem przygotowywania projektów uchwał dot. planu zagospodarowania przestrzennego, studium zagospodarowania Miasta Oleśnica oraz
o scaleniu i podziale nieruchomości)” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uchwały Rady Miasta podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub ich ogłoszenie w Dolnośląskim Dzienniku Urzędowym.
Raport o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok
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Ilość uchwał zrealizowanych i znajdujących się w realizacji obrazuje poniższy wykres
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W omawianym okresie największą ilość uchwał podjętych przez Radę Miasta Oleśnicy skierowano do Wydziału Organizacyjnego - 7 uchwał. Wydział ten zrealizował wszystkie skierowane do niego uchwały.
W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. do Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji skierowano 7 uchwał. Dwie uchwały znajdują się w trakcie realizacji.
Są to uchwały Nr:
1. XXVI/303/2021 – w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2021.
2. XXVIII/319/2021 – w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie wschodniej części ulicy Kusocińskiego w Oleśnicy.
Do Wydziału Finansowego w omawianym okresie wpłynęły 23 uchwały. Wydział ten zrealizował wszystkie uchwały.
Do Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w omawianym okresie
wpłynęły 3 uchwały. Wydział ten zrealizował 2 uchwały, 1 znajduje się w trakcie realizacji.
Jest to uchwała Nr:
1. XXIX/327/2021 – w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży.
Do Sekcji Dróg Miejskich w okresie I półrocza 2021 r. skierowano 4 uchwały, z tego 2 znajdują się w trakcie realizacji.
Są to uchwały:
1. XXVI/302/2021- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
2. XXX/341/2021 - w sprawie zmiany uchwały nr XV/139/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
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W I półroczu 2021 r. do Zespołu Oświaty Samorządowej skierowano 6 uchwał, z tego 2 uchwały znajdują się w trakcie realizacji.
Są to uchwały:
1. XXX/338/2021 – w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2. XXX/339/2021 – w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznania nauczycielom, emerytom lub rencistom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miasto Oleśnica.
Do Sekcji Komunikacji Społecznej w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. skierowano 2 uchwały, z
tego jedna Nr. XXV/291/2021 została uznana za nieważną przez organ nadzoru – Wojewodę Dolnośląskiego, 1 znajduje się w trakcie realizacji.
Jest to uchwała:
1. XXV/300/2021 – w sprawie ustanowienia graficznego znaku promocyjnego (logo) Gminy Miasta
Oleśnicy.
Pozostałe Wydziały i jednostki organizacyjne Gminy Miasto Oleśnicy w I półroczu 2021 r. otrzymały do
realizacji następującą ilość uchwał:
1. Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego – 2 uchwały,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 uchwały,
3. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – 2 uchwały,
Przekazane uchwały zostały zrealizowane przez wyżej wymienione jednostki jednostki.
Należy zaznaczyć, że realizacja wielu uchwał uzależniona jest od czynników zewnętrznych (np. zmieniających się przepisów prawnych), a nie bezpośrednio od służb komunlanych, które je realizują.
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Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Oleśnicy
- stan na dzień 31.12.2021 r.
I. Realizacja uchwał Rady Miasta Oleśnicy za okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.
W okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Rada Miasta Oleśnicy podjęła 55 uchwał. Burmistrz, jako organ wykonawczy przy pomocy Wydziałów Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy zrealizował 48 uchwał, w trakcie realizacji znajduje się 7 uchwał.
Wszystkie akty prawne i akty kierownictwa wewnętrznego ustanowione przez Radę Miasta Oleśnicy zostały wdrożone do realizacji w Mieście Oleśnica, zgodnie z obowiązującą od dnia 25.02.2004 r. Procedurą Q 4.4.22 B - „Proces przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta (z wyłączeniem przygotowywania
projektów uchwał dot. planu zagospodarowania przestrzennego, studium zagospodarowania Miasta Oleśnica
oraz o scaleniu i podziale nieruchomości)” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uchwały Rady
Miasta podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń lub ich ogłoszenie w Dolnośląskim Dzienniku Urzędowym.
Ilość uchwał zrealizowanych i znajdujących się w realizacji obrazuje poniższy wykres
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W omawianym okresie największą ilość uchwał podjętych przez Radę Miasta Oleśnicy skierowano do Wydziału Finansowego - 17 uchwał. Wydział ten zrealizował wszystkie skierowane do niego uchwały.
W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. do Wydziału Organizacyjnego skierowano 9 uchwał. Dwie
uchwały znajdują się w trakcie realizacji.
Są to uchwały Nr:
1. XXXVII/389/2021 – w sprawie w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy.
2. XXXVII/388/2021 – w sprawie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miasta Oleśnicy.
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Do Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w omawianym okresie
wpłynęły 3 uchwały. Wydział ten zrealizował 2 uchwały, 1 znajduje się w trakcie realizacji.
Jest to uchwała Nr:
1. XXXIV/366/2021 – w sprawie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasta Oleśnicy.

W II półroczu 2021 r. do Zespołu Oświaty Samorządowej skierowano 3 uchwały, z tego 2 uchwały znajdują się w trakcie realizacji.
Są to uchwały:
1. XXXI/353/2021 –w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/338/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30
czerwca 2021r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2. XXXI/354/2021 –w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr XXI/167/2016 z dnia 31 maja
2016 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.

Do Zakładu Budynków Komunalnych w omawianym okresie wpłynęły 2 uchwały. Obie znajdują się w
trakcie realizacji.
Są to uchwały:
1. XXXI/346/2021 – w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/272/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy.
2. XXXIV/366/2021 – w sprawie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasta Oleśnicy.

Pozostałe Wydziały i jednostki organizacyjne Gminy Miasto Oleśnicy w II półroczu 2021 r. otrzymały do
realizacji następującą ilość uchwał:
1. Sekcja Dróg Miejskich – 8 uchwał,
2. Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego – 5 uchwał,
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 uchwały,
4. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – 3 uchwały,
5. Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. – 2 uchwały.
Przekazane uchwały zostały zrealizowane przez wyżej wymienione jednostki.
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Realizacja uchwał Rady Miasta Oleśnicy za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2021 r.
Uchwały znajdujące się w trakcie realizacji
Przekazane uchwały zostały zrealizowane przez wyżej wymienione jednostki jednostki.
1/ Sekcja Dróg Miejskich
1.

XVII/158/2020

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu

2.

XVII/160/2020

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu

3.

XIX/194/2020

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w celu realizacji projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”

4.

XV/139/2019

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu

2/ Wydział Architektury, Budowenictwa i Inwestycji

1.

XXX/250/2020

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Polnej, Niemieckiej i Europejskiej w
Oleśnicy

2.

XXX/249/2020

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Krzywoustego, Lotniczej, Kresowej i
Wileńskiej w Oleśnicy

3.

XXX/248/2020

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy

4.

XXI/210/2020

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Oleśnicę porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej
Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

5.

XXI/204/2020

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Spacerowej

6.

XVII/163/2020

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Owocowej, Dobroszyckiej i Północnej
w Oleśnicy

7.

VIII/82/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego w rejonie ulic Ludwikowskiej, Południowej, Osada Bystre i Słonecznikowej w Oleśnicy

8.

XLI/359/2018

W sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”

3/ Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1.

XXII/243/2020

W sprawie kierunków działania dla Burmistrza Miasta Oleśnicy w zakresie działań związanych z poprawą jakości powietrza, zagospodarowaniem wód opadowych, poprawą
efektywności energetycznej, usuwaniem azbestu, tworzeniem terenów zieleni miejskiej
i prowadzeniem działań edukacyjnych w tym zakresie

2.

XXII/244/2020

W sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na zadania
polegające na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwach węglowych na terenie
Gminy Miasta Oleśnicy

3.

XXII/245/2020

W sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Oleśnicy
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4.

XXII/246/2020

W sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy
Miasta Oleśnicy

5.

IV/29/2019

W sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Oleśnica w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

6.

XLIV/394/2018

W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnicy

7.

XLVII/462/2018

W sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oleśnica

4/ Wydział Organizacyjny

1.

XII/108/2019

W sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy czynności związanych z
delegowaniem w podróż służbową

2.

XV/136/2019

W sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia
2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica

5/ Zakład Budynków Komunalnych
1.

XLVI/448/2018

W sprawie przyjęcia „Programu oddłużeniowego dla osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy”

2.

XLVII/462/2018

W sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność |Gminy Miasto Oleśnica
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Działania związane
z epidemią COVID-19
W dniu 13 marca 2020 r. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił stan zagrożenia
epidemicznego na terenie całego kraju w związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim
chorobę COVID-19.
Rok 2021 był kolejnym, kiedy społeczeństwo musiało zmagać się z panującą od 2020 roku pandemią COVID-19.
To też rok masowych szczepień. Wiele działań związanych z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się wirusa było kontynuowanych – kampanie informacyjne, pomoc osobom objętym
kwarantanną, zakup środków ochrony i wiele innych. Doszły jednak również nowe zadania, które realizowane były na przestrzeni 2021 roku a wśród nich m.in. utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych,
działania promujące szczepienia wśród seniorów oraz umożliwienie osobom potrzebującym dotarcie do
punktów szczepień. Wydatki na powyższe zadania wyniosły w ubiegłym roku ponad 145.000 zł i pochodziły głównie z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego budżetu Gminy Miasta Oleśnicy.

Punkt Szczepień Powszechnych
Decyzją z dnia 6 maja 2021r. Wojewoda Dolnośląski polecił Burmistrzowi Oleśnicy wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w
Hali Sportowej OKR Atol w Oleśnicy. Na cel ten miasto otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego wsparcie w
postaci jednorazowej dotacji w wysokości 5.000 zł.
Urządzenie

Punkt Szczepień Powszechnych było wyzwaniem, ale dzięki sprawnej organizacji

i kampanii informacyjnej ilość szczepień wykonanych w samym Punkcie wyniosła około 11.000. Ogólnie
w Mieście Oleśnica w roku 2021 udało się w pełni zaszczepić aż 22.937 mieszkańców, co stanowi około
62%. Daje nam to 1 miejsce w rankingu powiatu oleśnickiego oraz 208 w rankingu ogólnopolskim.
Na urządzenie Punktu Szczepień Powszechnych składał się głównie zakup całego wyposażenia począwszy od ścianek działowych, etykiet, banerów, tablic informacyjnych a na zakupie zestawu przeciwwstrząsowego, termometrów i środkach ochrony skończywszy. Sprawne działanie Punktu zapewniały osoby, z
którymi zawarto umowy, do obowiązków których należało pełnienie dyżurów, w tym m.in. informowanie
pacjentów, pomoc w wypełnianiu ankiet czy kierowanie pacjentów do gabinetów lekarskich a także nad128
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zór nad przebiegiem procesu szczepień.

Promocja szczepień wśród seniorów
W roku 2021 Wojewoda Dolnośląski, w drodze decyzji, polecił również Burmistrzowi Oleśnicy podjęcie
działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 wśród mieszkańców w wieku 60+ , w tym z możliwością zaszczepienia osób w wieku 70+ w
miejscu zamieszkania. Z dotacji uzyskanej na ten cel w wysokości 20.000 zł sfinansowano różnego rodzaju
usługi oraz zakupy mające na celu promocję szczepień przeciwko COVID-19, dzięki czemu oleśnicki senior
mógł dowiedzieć się wielu rzeczy na temat korzyści płynących z zaszczepienia się przeciwko COVID-19.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy kontynuował działania wspierające mieszkańców Miasta w następującym zakresie:
bieżące wydawanie środków ochrony osobistej (maseczki jednorazowe i wielorazowe, rękawiczki
jednorazowe);
udział w realizacji ogólnopolskiego programu „Wspieraj Seniora”, którego celem była ochrona zdrowia i życia osób powyżej 70 roku, w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 roku życia. Usługa
wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora
zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej;
prowadzenie infolinii dla mieszkańców miasta Oleśnicy w ramach realizacji Narodowego Programu
Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w celu zapewnienia transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych.

Transport do punktów szczepień
Kolejne zadanie realizowane w roku 2021 to organizacja transportu do punktów szczepień dla osób
niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności
w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień a także organizacja infolinii do spraw szczepień przeciw
COVID-19. Środki wydatkowane na ten
cel pochodziły również z dotacji celowej
miasta, były jednak refundowane w określonych w decyzji kwotach.

Pomoc dla przedsiębiorców
Z uwagi na ogłoszenie od dnia 20 marca
2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w
związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzenie z tego tytułu
wielu ograniczeń, także w funkcjonowaniu różnych gałęzi gospodarki, któRaport o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok
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re wywołały negatywne skutki w sferze działalności gospodarczej prowadzonej również przez podmioty
korzystające z gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Oleśnicy odstąpiono w roku 2021 od aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
Miasta Oleśnicy oraz odstąpiono od corocznej waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2020 (zgodnie z Komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. ogłoszonym w Monitorze Polskim z dnia 19
stycznia 2021 r. poz. 58, wskaźnik ten w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4).
W ramach Programu wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie rozwiązań przeciwdziałających skutkom
COVID-19 Burmistrz Miasta Oleśnicy zadecydował również o możliwości udzielenia pomocy w formie
obniżek czynszu również za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Oleśnicy, między
innymi, przeznaczonych na cele handlowe i reklamowe, na wniosek dzierżawcy, w przypadku ograniczenia przez przepisy prawa możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W 2021 r. nie wpłynął w tym
zakresie żaden wniosek.
W okresie od stycznia do kwietnia 2021
r. Burmistrz Miasta Oleśnicy na wniosek
najemców, którzy z przyczyn pandemii
zmuszeni zostali do ograniczenia lub zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej, przyznawał pomoc w postaci obniżenia czynszu do zryczałtowanej
wysokości 1,00 zł netto niezależnie od
powierzchni użytkowej lokalu i pomieszczeń przynależnych do lokalu. Z obniżki
skorzystało w 2021 roku 74 najemców
lokali użytkowych na kwotę 584.252,41
zł (brutto) na podstawie indywidualnych
poleceń Burmistrza Miasta Oleśnicy.
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Podsumowanie
Rok 2021 to już trzeci rok pandemicznej rzeczywistości, która niewątpliwie zmieniła świat, a tym samym
i Oleśnicę. Jednocześnie zauważalny i odczuwalny jest nadchodzący głęboki kryzys ekonomiczny, a wysoka inflacja powoduje wiele niekorzystnych zjawisk.
Za nami kolejny rok, który upłynął pod znakiem pandemii wirusa COVID-19; zmieniły się jednak obszary
zaangażowania Miasta w tym zakresie. W 2020 roku działania samorządów koncentrowały się na pomocy przedsiębiorcom, których działalność została zamknięta lub znacząco ograniczona przez lockdown. W
2021 roku samorządy organizowały masowe punkty szczepień.
Jednak 2021 rok to nie tylko pandemia – oprócz inwestycji w budownictwo komunalne, infrastrukturę
miejską, ze szczególnym zaangażowaniem walczyliśmy o wymianę pieców zwanych „kopciuchami” na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Polskie miasta, w tym Oleśnica, próbują na wszystkie sposoby walczyć o
poprawę jakości życia mieszkańców. Szczególnie widoczne jest to właśnie w obszarze jakości powietrza
oraz równowagi zieleni w mieście. Są to tendencje uzupełniające się, które w realny sposób mogą pozytywnie wpłynąć na zmiany w mieście.
Dochody z udziałów w PIT i CIT w stosunku do pozostałych dochodów bieżących zmalały. Ich udział w tej
kategorii wyniósł 24,96%, a w roku 2019 było to 27,71 %. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od
osób fizycznych zahamowały wpływy z udziałów w PIT i znacząco obniżyły dynamikę ich wzrostu, co jest
zjawiskiem niekorzystnym, zwłaszcza w zestawieniu z bardzo dużym wzrostem cen mediów oraz innych
wydatków bieżących.
Poprzedni raport za rok 2020 kończył się życzeniami doczekania lepszych czasów i nadzieją na nową przyszłość. Pandemia, przynajmniej na razie, wyraźnie przygasła, niestety za naszą granicą toczy się brutalna
wojna, której skutki odczuwamy i będziemy odczuwać bardzo długo.
Po raz kolejny pozostaje mi życzyć Państwu i sobie zdrowia oraz wytrwałości.
Mimo wszystko pozostaję w wierze, że wspólnie doczekamy lepszych czasów, a Oleśnica pozostanie pięknym, dobrze zorganizowanym, zielonym, rozwijającym się w zrównoważony sposób miastem wyjątkowych ludzi.
Burmistrz Miasta Oleśnicy
Jan Bronś
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