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Wprowadzenie 

W myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Prezydent Miasta 

zobowiązany jest przedstawić Radzie Miasta „raport o stanie gminy”. Zgodnie z ustawą dokument 

ten obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta oraz budżetu obywatelskiego. Obowiązek ten 

wprowadziła ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych. Analogiczny obowiązek nałożony został na wszystkich wójtów, burmistrzów, 

prezydentów, starostów oraz marszałków. Niniejszy raport jest czwartym w rozumieniu przepisów 

ustawy i obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Opola za 2021 rok, zwany  

w dalszej części okresem sprawozdawczym.  

Raport opracowano w Urzędzie Miasta Opola na podstawie danych i informacji pochodzących  

z poszczególnych wydziałów, biur, jednostek organizacyjnych oraz podmiotów współpracujących.  

W okresie tym Miasto realizowało szereg zadań – własnych, zleconych, a także z zakresu zadań gminy, 

jak i powiatu. Działalność ta obejmowała zarówno sprawy bieżące, jak i inwestycyjne.  

Ostatnie dwa raporty przypadają na okres szczególny w życiu miasta. W połowie marca 2020 r. na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan zagrożenia epidemicznego w związku 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a zaledwie tydzień później stan epidemii. Począwszy od I kwartału 

2020 r. w kraju wprowadzono szereg ograniczeń związanych m.in. z organizacją różnego typu 

wydarzeń, mobilnością mieszkańców, czy funkcjonowaniem szeroko pojętych usług i podmiotów 

gospodarczych. Stan epidemii trwał również w roku sprawozdawczym. 

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej Miasto realizowało szereg projektów i przedsięwzięć  

o strategicznym znaczeniu dla jego rozwoju. Wydatki majątkowe Miasta sięgnęły w 2021 r. prawie  

328 mln zł.  W okresie sprawozdawczym kontynuowano i wdrażano nowe projekty inwestycyjne. 

Najważniejsze, wybrane przedsięwzięcia obejmują:  

 budowę centrum przesiadkowego w rejonie „Opola Zachodniego” wraz z przebudową układu 

komunikacyjnego, 

 wykonanie układu komunikacyjnego w rejonie stacji kolejowej „Opole Wschodnie”, 

 przebudowę dróg do terenów inwestycyjnych na Metalchemie, 

 wybudowanie drugiej jezdni na Obwodnicy Piastowskiej oraz przebudowę Obwodnicy Północnej 

na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową do skrzyżowania z ul. Luboszycką, 

 budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego „Opole Główne” wraz  

z przebudową układu komunikacyjnego (w trakcie realizacji na koniec okresu sprawozdawczego). 

Pozytywne zmiany kontynuowano również w obszarze komunikacji miejskiej. W pierwszej połowie 

roku zawarto umowę na dostawę pierwszych pięciu autobusów elektrycznych (wyjadą na ulice w 2022 

r.), a także pozyskano dofinansowanie zewnętrzne na zakup kolejnych dziewięciu, również o napędzie 

elektrycznym, do obsługi linii komunikacji miejskiej,  

Poprzedni rok przyniósł także znaczące, pozytywne zmiany w obszarze sportu, rekreacji i możliwości 

zagospodarowania czasu wolnego. W 2021 r. ukończono budowę i oddano do użytku Opolski Park 

Sportu (dziś Toyota Park).  W skład obiektu wchodzi wielofunkcyjna i niezwykle innowacyjna hala 

sportowa. Są w niej: ścianka wspinaczkowa, podwieszana bieżnia lekkoatletyczna, sauna, sale do 

sportów walki i fitnessu. Główna część wyłożona parkietem służy do treningów i meczów w takich 

dyscyplinach jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, futsal. Inwestycja objęła również 

zagospodarowanie terenu wokół: powstało boisko do piłki nożnej, boisko multisportowe z funkcją 

sezonowego lodowiska, tor pumptrack, skatepool, a także pas urządzeń rekreacyjnych. Od 2021 r. 

mieszkańcy mogą korzystać również z nowych terenów rekreacyjnych położonych wokół Kamionki 
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Piast. W ramach inwestycji wykonano nowe nasadzenia, nowe trawniki, uporządkowano przestrzeń, 

stworzono ścieżki, platformy widokowe, czy boksy widokowo-rekreacyjne. Mieszkańcy mogą korzystać 

także z nowego placu zabaw, nowego boiska do piłki nożnej, a płetwonurkowie z nowej stanicy. 

Inwestycja objęła również utworzenie nowych miejsc parkingowych, a także wybiegu dla psów. Oba 

obiekty – centrum sportowego oraz kamionki Piast cieszą się już dziś dużą popularnością wśród 

mieszkańców.  Frekwencyjny rekord odnotowano z kolei w opolskim ogrodzie zoologicznym. Do Opola 

powróciły duże koty, a w obszarze infrastruktury ogrodu realizowano i przygotowywano kolejne 

inwestycje. 

Rok poprzedni był szczególny również w obszarze oświaty i polityki społecznej.  W 2021 r. pozyskano 

dofinansowanie zewnętrzne na budowę dwóch przedszkoli oraz domu pomocy społecznej. Budowa 

przedszkola na Malince dobiega końca, a przedszkola w Szczepanowicach ruszy w 2022 r. W okresie 

sprawozdawczym wybudowano również m.in. nową salę gimnastyczną przy szkole podstawowej na 

Chabrach, a także boisko wielofunkcyjne w PLO nr I oraz zakończono modernizację bieżni 

lekkoatletycznej oraz boisk wielofunkcyjnych w PLO nr III. W 2022 r. ruszy z kolei budowa ww. nowego 

domu pomocy społecznej. 

Miasto w okresie sprawozdawczym nie koncentrowało się wyłącznie na zadaniach typowo 

infrastrukturalnych. Gmina prowadziła również aktywną działalność opiekuńczo-wychowawczą  

i edukacyjną. W okresie sprawozdawczym Miasto prowadziło 5 żłobków, 76 jednostek oświatowych, 

w ramach których funkcjonowało łącznie 110 różnego typu placówek. Kształcenie, wychowanie  

i opiekę w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzono w 956 oddziałach dla prawie 22 tys. dzieci 

i młodzieży. Gmina aktywna była również w obszarze polityki społecznej.  Realizowano m.in. zadania 

na rzecz wsparcia najmłodszych mieszkańców, rodzin, osób starszych, czy wszystkich tych, którzy  

wymagali dedykowanego wsparcia.  

Prezydent Miasta był równolegle kierownikiem urzędu. Urząd, jak i jego jednostki organizacyjne 

świadczyły mieszkańcom różnego rodzaju i typu usługi, duża część z nich warunkowana była ustawowo. 

Tylko w 2021 r. wydano prawie 10 tys. dowodów osobistych, prawie 21 tys. dowodów rejestracyjnych, 

a także prawie 4 tys. dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Równie 

wysoka była liczba czynności meldunkowych. Ważnym zadaniem były również prace w zakresie 

geodezji, kartografii oraz planowania przestrzennego. W 2021 r. uchwalono 11 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, przy czym 7 dokumentów zastąpiło w części lub w całości ustalenia 

wcześniej obowiązujących planów, a 4 dotyczyły obszarów, na których nie było dotychczas 

obowiązujących planów. Na koniec 2021 r. w Opolu obowiązywało 114 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. W 2021 r. przystąpiono do opracowania 8 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na obszarach, dla których jeszcze nie ma planów.  

Aktywna, prorozwojowa działalność opolskiego samorządu w różnych obszarach przyczyniła się do 

zdobycia kilku prestiżowych wyróżnień. Wybrane z nich, które odebrano lub przyznano w roku 

sprawozdawczym, wskazano w tab. 1. 
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Tab. 1. Wybrane nagrody i wyróżnienia przyznane, aktualne lub odebrane przez Miasto Opole w latach 2021-2022 

 

 1. miejsce w prestiżowym rankingu samorządów czasopisma "Wspólnota" 
w kategorii inwestycje w przekroju wg miast wojewódzkich 
Ranking bierze pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne per capita  
w latach 2018–2020. 

 5. miejsce w rankingu samorządów dziennika Rzeczpospolita w kategorii 
miast na prawach powiatu  
Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych  
w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, 
ujmowanego w strategicznych kategoriach. 

 4. miejsce w XIX edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego 2021 w kategorii miast na prawach powiatu     
Ranking powstaje w oparciu o 15 wskaźników, obejmujących trzy obszary 
rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.  
Opracowywany jest przez naukowców z Politechniki Warszawskiej we 
współpracy z Sejmową Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej oraz Fundacją „Teraz Polska”. 

 

 3. miejsce w konkursie Miasto z Klimatem organizowanym przez Ministra 
Klimatu i Środowiska w kategorii „Rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury” 
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. 
Kapituła konkursowa wyróżniła 2 projekty: Rozwój i odnowa zieleni 
przyulicznej Opola oraz Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola. Celem 
konkursu jest promocja nowoczesnych i efektywnych rozwiązań miejskich 
służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu 
lub zwiększeniu odporności miast na skutki zmian klimatu. 

 

 7. miejsce w pierwszej edycji rankingu „Gmina dobra do życia” Serwisu 
Samorządowego PAP w kategorii miast na prawach powiatu  
Ranking oceniał jakość życia w gminach za pośrednictwem 48 wskaźników 
szczegółowych z następujących obszarów: środowisko naturalne, rozwój 
demograficzny, rozwój społeczno – ekonomiczny i dobrobyt, rynek pracy  
i warunki mieszkaniowe, infrastruktura osadnicza i ład przestrzenny, 
zdrowie i bezpieczeństwo, dostępność i jakość usług, dziedzictwo, kultura 
i rekreacja, spójność społeczna. 

  2. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Komunikacji 
Miejskiej 2021 dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.  
w Opolu 
W X edycji organizowanej przez Strefę Gospodarki/Dziennik Gazeta 
Prawna, autorzy rankingu w uzasadnieniu swojej decyzji zwrócili uwagę 
m.in. na wiek taboru – opolskie autobusy mają średnio niespełna 5 lat. 
Podkreślano też usprawnienie obsługi pasażerskiej oraz działania 
inwestycyjne i proekologiczne spółki. Weryfikacji podlegały również 
aspekty techniczne i ekonomiczne.  
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  Wyróżnienie w kategorii Przestrzeń Publiczna w ramach 12 edycji konkursu 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego  
Wyróżnienia otrzymały 3 inwestycje: Park 800-lecia z edukacyjnym 
placem zabaw dla dzieci i dorosłych, parking podziemny na placu Mikołaja 
Kopernika oraz schronisko wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką 
pieszą nad akwenem w ZOO. 

 Wyróżnienie w kategorii Obiekt Użyteczności Publicznej w ramach 12 
edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 
Wyróżnienie dla Centrum Aktywizacji Społecznej na ul. Krakowskiej. 

 Laureat konkursu Top Inwestycje Komunalne 2021  
Nagroda dla inwestycji pt. Most pieszo-rowerowy imienia Joachima 
Halupczoka w Opolu przyznana przez PortalSamorzadowy.pl i Radę 
Konsultacyjną pod przewodnictwem sekretarza stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP. W konkursie nagradza się najlepsze praktyki inwestycyjne 
oraz docenia tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, 
prorozwojowym decyzjom. 

 Wyróżnienie w konkursie Top Inwestycje Komunalne Dekady 
Nagroda dla inwestycji pt. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej  
i kulturalnej centrum Opola (zakres obejmuje zagospodarowanie terenów 
wzdłuż Odry, rewitalizację zabytkowego parku na Wyspie Bolko, 
przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej i Amfiteatru Tysiąclecia). 
Nagroda przyznana z okazji dzisięciolecia plebiscytu Top Inwestycje 
Komunalne. Wyróżnienia otrzymały inwestycje, które w szczególny 
sposób wpisały się w tkankę miejską oraz służą mieszkańcom i turystom. 

Źródło: opracowanie własne 

1. Samorząd i jego finanse 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Mieszkańcy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu 

powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. Organami tymi 

są Rada Miasta oraz Prezydent Miasta, wybierani w głosowaniu powszechnym.  

Opole, tak jak i inne samorządy w Polsce prowadziło w okresie sprawozdawczym gospodarkę 

finansową na podstawie uchwały budżetowej. Określone w niej wielkości wydatków, dochodów  

z każdym kolejnym rokiem były coraz wyższe. W 2016 r. Miasto zrealizowało wydatki na poziomie 

prawie 727 mln zł, w 2017 r. na poziomie prawie 856 mln zł, a rok później po raz pierwszy w historii 

przekroczono miliard złotych.  Kwotę tę przekroczono również w kolejnych latach. 

Urząd Miasta Opola w okresie sprawozdawczym po raz ósmy zorganizował głosowanie w ramach 

budżetu obywatelskiego.  W 2021 r. w Opolu realizowana była procedura wyboru wniosków z Budżetu 

Obywatelskiego, które będą realizowane w 2022 roku. Kwota budżetu na 2022 r. wzrosła do 

rekordowych 6,4 mln zł.  

1.1. Rada Miasta Opola 

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym. Aktualna kadencja rady trwa 5 lat licząc od dnia 

wyboru, tj. 21 października 2018 r. W wyniku wyborów samorządowych wybrana została Rada Miasta 

Opola VIII kadencji w ustawowym składzie 25 radnych, którzy w dniu 20 listopada 2018 r. na sesji 

inauguracyjnej dokonali uroczystego ślubowania, aby móc prawomocnie sprawować mandat radnego.  

W okresie sprawozdawczym Rada Miasta Opola odbyła 13 sesji zwyczajnych, w tym 1 sesję na wniosek 

Prezydenta Miasta Opola oraz 1 sesję uroczystą. Łączny czas obrad Rady na wszystkich sesjach to ponad 

26 godzin. W związku z obostrzeniami, nałożonymi przez rząd RP z powodu sytuacji epidemicznej, tylko 
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3 sesje odbyły się stacjonarnie w Ratuszu, a 10 posiedzeń odbyło się w trybie zdalnym (on-line) przy 

pomocy programu eSesja i aplikacji Cisco Webex. Sesja uroczysta odbyła się w Opolskim Teatrze Lalki  

i Aktora. O posiedzeniach Rady Miasta Opola mieszkańcy Opola informowani są za pośrednictwem 

miejscowej prasy, radia, telewizji oraz strony internetowej Miasta Opola www.opole.pl. Transmisja  

z obrad odbywa się z kolei za pośrednictwem strony www.youtube.com/MiastoOpole oraz 

zamieszczana jest razem z protokołem z sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola. 

Na każdej sesji rozpatrywano średnio 16 projektów uchwał. Frekwencja na sesjach (bez uroczystych) 

wahała się w granicach 95,15%, średnio uczestniczyło w sesji 24 radnych. W 2021 r. Rada Miasta Opola 

podjęła 224 uchwały (w tym 77 aktów prawa miejscowego). 

Rada Miasta Opola podejmowała uchwały, stanowiska oraz przyjmowała informacje, sprawozdania  

i oceny, reagując na aktualne wydarzenia w mieście i w kraju. Jedną z istotnych form działania radnych 

jest składanie interpelacji, wniosków i zapytań do Prezydenta Miasta Opola. W tej formie radni 

sygnalizują problemy, którymi Rada bezpośrednio w danym okresie się nie zajmuje, a w ocenie radnych 

należy je rozpatrzyć i rozstrzygnąć w trybie bieżącego zarządzania gminą. W okresie sprawozdawczym 

złożono 101 interpelacji oraz 65 zapytań. 

Rada Miasta Opola, ustalając przedmiot działania, powołała stałe komisje do określonych zadań.  

W skład komisji wchodzą radni miasta Opola. Komisje pracują od początku VIII kadencji Rady. W okresie 

sprawozdawczym komisje zebrały się łącznie 82 razy, a także wydały 267 opinii. Na posiedzeniach 

zajmowano się m.in. sprawami bieżącymi, opiniowano projekty uchwał, a także rozpatrywano 

korespondencję kierowaną przez mieszkańców i Przewodniczącego Rady Miasta.  Z powodu trwającej 

pandemii większość posiedzeń odbyła się w trybie zdalnym.  

Rada Miasta Opola VIII kadencji w okresie od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r. nadała  

3 tytuły „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” (Ryszard Czerwiński, Jerzy Stemplewski, Edward Łakomy) 

oraz 3 odznaki „Za Zasługi dla Miasta Opola”, w tym 1 nadana pośmiertnie (Andrzej Toczek, Janusz 

Słodczyk, pośmiertnie dr Tadeusz Detyna). 

 
Tab.2. Podstawowe dane statystyczne w obszarze działalności Rady Miasta Opola 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 Liczba Radnych Miasta Opola 36/25 os.  25 os. 25 os. 25 os. 

2 Liczba posiedzeń Rady Miasta  18 17 13 15 

3 Liczba podjętych uchwał 302 364 273 224 

4 
Liczba wydanych uchwał stanowiących akty prawa 
miejscowego  

98 131 116 77 

5 Liczba złożonych interpelacji 128 193 104 101 

6 Liczba złożonych wniosków 134 - - - 

7 Liczba złożonych zapytań 66 72 64 65 

8 Liczba wydanych przez Komisje opinii 403 491 338 267 

Uwagi: Od początku VIII kadencji Rady ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje składania przez radnych wniosków. 
Źródło: opracowanie własne 

1.2. Prezydent i Urząd Miasta Opola 

W myśl właściwych przepisów organem wykonawczym gminy jest Prezydent Miasta. Prezydentem 

Miasta w okresie sprawozdawczym był Arkadiusz Wiśniewski, wybrany w wyborach samorządowych, 

które odbyły się w 2018 roku. Prezydent był równocześnie kierownikiem Urzędu, kierował nim przy 
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pomocy zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta. W okresie sprawozdawczym 

Urząd realizował zadania własne gminy i miasta na prawach powiatu, z zakresu administracji rządowej 

zlecone ustawami, powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu 

terytorialnego i organami administracji rządowej, wynikające z ustaw szczególnych, a także te 

wynikające z aktów prawnych wydawanych przez Radę i Prezydenta.  

W celu wykonywania zadań publicznych Miasto utworzyło na przestrzeni lat jednostki organizacyjne. 

W okresie sprawozdawczym liczba miejskich jednostek organizacyjnych wyniosła 102. Jednocześnie 

Miasto posiadało udziały lub akcje w siedmiu spółkach prawa handlowego, a w stosunku do trzech 

jednostek administracji zespolonej Prezydent Miasta sprawował zwierzchnictwo.  

W 2021 r. zbiór zarządzeń Prezydenta Miasta liczył 716 pozycji. Liczba zarejestrowanych wniosków  

o dostęp do informacji publicznej wyniosła 380, petycji 17, a porozumień 5. 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, gmina może utworzyć na swoim obszarze jednostki 

pomocnicze: dzielnice. Opole w okresie sprawozdawczym podzielone było na trzynaście dzielnic.  

W wyborach zarządzonych w dniach od 18 października 2019 do 28 października 2019 roku powołano 

12 rad dzielnic. W Dzielnicy VIII nie utworzono rady dzielnicy, z uwagi na niewystarczającą liczbę osób 

zgłoszonych do rady.    

W związku ze stanem epidemii w 2021 roku istniała konieczność dalszego utrzymania wprowadzonych 

zmian w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Opola, jednak pomimo dużej grupy pracowników 

oddelegowanych na pracę zdalną – wydziały obsługujące klientów Urzędu pozostały na stanowiskach 

pracy przez cały ten okres. O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Miasta informowano 

mieszkańców na bieżąco m. in.  poprzez utworzony w kwietniu 2020 r. specjalny serwis informacyjnych 

dostępny na stronie internetowej Urzędu. 

Tab.3. Podstawowe dane statystyczne w obszarze organizacji Urzędu Miasta Opola 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 Liczba miejskich jednostek organizacyjnych   107 104 102 102 

2 
Liczba spółek prawa handlowego, w których Miasto Opole 
posiada udziały lub akcje  

6 6 7 7 

3 
Liczba jednostek administracji zespolonej w stosunku, do 
których Prezydent Miasta sprawuje zwierzchnictwo  

4 4 3 3 

4 

Liczba zarejestrowanych zarządzeń: 

zbiór zarządzeń Prezydenta jako organu gminy 859 837 633 716 

zbiór zarządzeń Prezydenta jako kierownika urzędu 157 137 107 100 

5 
Liczba zarejestrowanych wniosków o dostęp do informacji 
publicznej 

267 262 246 380 

6 Liczba zarejestrowanych porozumień 22 7 6 5 

7 Liczba wniosków (w trybie KPA) rozpatrzonych przez Prezydenta 2 2 2 1 

8 Liczba petycji 11 20 17 17 

9 Liczba dzielnic 29 29 / 13 13 13 

10 Liczba podjętych uchwał przez Rady Dzielnic 437 241 146 154 

Źródło: opracowanie własne 

Id: 0D59B95D-C956-4D21-A7F5-987A71459919. Podpisany Strona 8



9 

 

1.3. Budżet Miasta 

Rok 2021 upłynął pod znakiem dalszego przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, która pojawiła 

się w 2020 roku. Ze względu na fakt, iż pandemia ciągle się nie zakończyła miasto Opole przez cały rok 

funkcjonowało w warunkach stanu epidemii. Ponadto rok 2021 to zapowiedź zmian w przepisach 

ustaw dotyczących dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zmian podatkowych.      

Planowany deficyt budżetu miasta w roku 2021 został zrealizowany na poziomie 125 mln zł czyli 

niższym niż planowano o 122 mln zł. Ponadto w warunkach panującej pandemii niemożliwa stała się 

realizacja inwestycji w założonym zakresie – wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 

327,8 mln zł, przy planie w wysokości 396 mln zł.  

Analizując budżet Miasta Opola w skali globalnej w 2021 r. miasto rozdysponowało środki w łącznej 

wysokości 1.374,3 mln zł, na co złożyły się wydatki w kwocie 1.339 mln zł (w tym inwestycje 

327,8 mln zł) oraz rozchody 35,3 mln zł. Po stronie wpływów odnotowano dochody w wysokości 

1.214,4 mln zł (w tym dochody majątkowe 80,8 mln zł) oraz przychody w kwocie 298,6 mln zł. 

Dla ułatwienia prezentacji budżetu w ramach niniejszego raportu dokonano jego podziału na część 

operacyjną (bieżącą), część majątkową (inwestycyjną) oraz część finansową.  

CZĘŚĆ OPERACYJNA (bieżąca) 

Środki na realizację zadań bieżących pochodziły w okresie sprawozdawczym głównie z wpływów  

z podatków i opłat, subwencji i dotacji bieżących. Największą pozycję po stronie dochodów stanowiły 

wpływy z PIT, które w 2021 r. wyniosły 256 mln zł, tj. 22,6% dochodów bieżących. Kolejną 

co do wielkości pozycją były dotacje na zadania bieżące, które wyniosły 215,3 mln zł 

(19% dochodów bieżących).  Subwencja oświatowa stanowiła kwotę 213,5 mln zł, tj. 18,8% dochodów 

bieżących, a wpływy z podatku od nieruchomości 170,9 mln zł (udział w strukturze 15,1%).  

Wydatkowane w 2021 r. środki w części operacyjnej, pomimo wciąż trwającej pandemii COVID-19, 

pozwoliły na zachowanie wysokiego standardu zadań należących zarówno do gminy, jak i powiatu. 

Podobnie jak w latach ubiegłych największa część budżetu operacyjnego przekazana została 

na oświatę, edukację, opiekę wychowawczą i szkolnictwo wyższe (38,2%), co nominalnie stanowiło 

386,4 mln zł. Kolejnym, co do wielkości obszarem jest pomoc społeczna i ochrona zdrowia,  

tj. 257,8 mln zł (25,5%) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tj. 76,6 mln zł. (7,6 %). 

Podobne kwoty, każda stanowiąca około 7% wydatków bieżących – przeznaczono na transport 

i łączność (74,8 mln zł) oraz administrację publiczną (73,1 mln zł). Obsługa długu (odsetki bez 

rozchodów) w 2021 r. kosztowała 3,3 mln zł, co stanowiło 0,3% wydatków bieżących. 

W 2021 r. nadwyżka operacyjna wyniosła 122,5 mln zł i była wyższa w porównaniu do 2020 r. 

o 49,1 mln zł.  Dynamika przyrostu dochodów operacyjnych ukształtowała się na poziomie 109,4%, 

a wydatków bieżących wyniosła 105%.  
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Tab.4. Struktura wykonania budżetu operacyjnego w 2020 i 2021 r. (w mln zł) 

TYTUŁ 
Wykonanie 

31.12.2020 r. 
Wykonanie 

31.12.2021 r. 

struktura dynamika 
r/r za 2021 r. 

DOCHODY BIEŻĄCE 1 036,0 1 133,6 100,0% 109,4% 

Dochody z podatków lokalnych, w tym: 173,3 196,2 17,3% 113,2% 

podatek od nieruchomości 153,4 170,9 15,1% 111,4% 

podatek od czynności cywilnoprawnych  11,4 15,2 1,3% 133,3% 

podatek od środków transportowych  6,8 6,7 0,6% 98,5% 

Dochody z opłat 70,5 84,0 7,4% 119,1% 

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa, w tym: 

249,7 287,5 25,4% 115,1% 

podatek dochodowy od osób fizycznych  230,3 256,0 22,6% 111,2% 

podatek dochodowy od osób prawnych  19,4 31,5 2,8% 162,4% 

Subwencja, w tym: 226,9 258,2 22,8% 113,8% 

część oświatowa 210,1 213,5 18,8% 101,6% 

część wyrównawcza 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

część równoważąca 16,7 18,0 1,6% 107,8% 

część uzupełniająca 0,1 0,0 0,0% 0,0% 

środki na uzupełnienie dochodów gmin  0,0 21,2 1,9% 0,0% 

środki na uzupełnienie dochodów powiatów  0,2 5,7 0,5% 2 850,0% 

Dotacje na zadania bieżące, w tym: 230,8 215,3 19,0% 93,3% 

"500+" 121,5 122,7 10,8% 101,0% 

dotacje na proj. realizowane z udziałem środków z UE 23,5 7,8 0,7% 33,2% 

Pozostałe dochody operacyjne, w tym: 84,8 92,4 8,2% 109,0% 

wpływy z usług 25,6 31,6 2,8% 123,4% 

dywidendy 14,7 12,3 1,1% 83,7% 

Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych 19,4 25,9 2,3% 133,5% 

WYDATKI BIEŻĄCE 962,7 1 011,2 100,0% 105,0% 

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka 
wychowawcza, szkolnictwo wyższe 

346,5 386,4 38,2% 111,5% 

Rodzina, pomoc społeczna, pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej, ochrona zdrowia 

255,8 257,8 25,5% 100,8% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 79,3 76,6 7,6% 96,6% 

Transport i łączność 66,0 74,8 7,4% 113,3% 

Administracja publiczna 67,6 73,1 7,2% 108,1% 

Kultura fizyczna 28,2 31,1 3,1% 110,3% 

Gospodarka mieszkaniowa 29,7 30,8 3,0% 103,7% 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28,1 27,5 2,7% 97,9% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21,8 22,6 2,2% 103,7% 

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty chronionej przyrody 

11,9 13,2 1,3% 110,9% 

Różne rozliczenia 14,8 7,7 0,8% 52,0% 

Obsługa długu publicznego 6,0 3,3 0,3% 55,0% 

Pozostałe 7,0 6,3 0,6% 90,0% 

NADWYŻKA OPERACYJNA 73,3 122,5 - 167,0% 

Źródło: opracowanie własne 
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CZĘŚĆ INWESTYCYJNA (majątkowa) 

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r. pozyskano środki w wysokości 80,8 mln zł, na które  
w większości złożyły się dotacje z budżetu Unii Europejskiej (48 mln zł) oraz środki z funduszy krajowych 
(m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – łącznie 18,7 mln zł). Dodatkowo budżet inwestycyjny zasilony 
został przez wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 14,1 mln zł. Dochody majątkowe za 2021 r. 
przedstawiono w tab. 5.  

 
Tab.5. Struktura wykonania dochodów majątkowych w 2021 r. (w mln zł)  

Tytuł 
Wykonanie 

31.12.2021 r. 

Dochody majątkowe ogółem 80,8 

Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego: 66,7 

 na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE  48,0 

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej 19,1 

Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski 6,3 

Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej 
 do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej 

6,1 

Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej 5,0 

Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w 
Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno - przedszkolnego 

2,8 

Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu 2,1 

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I 1,9 

"Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu 1,7 

Realizacja projektu pn. "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji 
Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I" 

1,2 

Realizacja projektu pn. "Bezpieczny transport w Opolu" 1,0 

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap II 0,5 

Realizacja projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące 
gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa" 

0,1 

OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych 0,1 

 na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych   18,7 

Realizacja inwestycji polegającej na budowie zespołu czterech jednoklatkowych budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych przy ul. Wrocławskiej w Opolu (OTBS) 

(środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa)  
10,8 

Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Opolskie Sp. z o.o. 
(środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 

3,0 

Laboratoria przyszłości 
(środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 

2,3 

Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów 
przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"  

(środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) 
1,4 

Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu 
(środki z Samorządu Województwa Opolskiego) 

0,3 

ZSO (PLO Nr III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska 
(środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) 

0,3 

Pozostałe dochody ze sprzedaży majątku  14,1 

Źródło: opracowanie własne 
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Wydatki majątkowe w 2021 roku sięgnęły 327,8 mln zł. Największe wydatki, bo aż 45,2% wydatków 

majątkowych ogółem, zrealizowano w dziale transport i łączność. Było to związane z końcowymi 

etapami realizacji dużych projektów wieloletnich dofinansowanych ze środków UE. W pozostałych 

obszarach wysokość inwestycji również determinowana była pozyskanym dofinansowaniem 

zewnętrznym, dzięki czemu np. zrealizowano znaczącą część prac w ramach zadania „Budowa obiektu 

hali sportowej  wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele 

sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK" oraz przekazano środki otrzymane 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu 

czterech jednoklatkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wrocławskiej w Opolu 

oraz budowie czterech budynków wielorodzinnych w Opolu przy ul. Prószkowskiej.  

Tab.6. Wydatki majątkowe Miasta Opola w 2021 r. (w mln zł) 

Wyszczególnienie Wykonanie Struktura 

600 Transport i łączność, w tym: 148,3 45,2% 

Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających 
bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód 

56,4 17,2% 

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej 30,2 9,2% 

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I 13,8 4,2% 

Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od 
węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej 

11,0 3,4% 

Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski 7,0 2,1% 

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - 
od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu 

6,8 2,1% 

  
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji 

Opolskiej 
4,2 1,3% 

Przebudowa obwodnicy północnej miasta Opola na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową relacji Opole 
Wschodnie - Jelcz Miłoszyce (bez wiaduktu) do skrzyżowania z ulicą Luboszycką (bez skrzyżowania) 

3,7 1,1% 

Ścieżki rowerowe 2,5 0,8% 

Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajączka w Opolu 2,3 0,7% 

Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej 1,4 0,4% 

  Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską 1,0 0,3% 

Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie 
dokumentacji 

1,0 0,3% 

  Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja 1,0 0,3% 

926 Kultura fizyczna, w tym: 54,5 16,6% 

Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu 40,0 12,2% 

Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów 
przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK" 

7,7 2,3% 

Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i 
skoczniami 

1,8 0,5% 

Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową 0,9 0,3% 

Stadion Opolski 0,7 0,2% 

  Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej 0,7 0,2% 

710 Działalność usługowa, w tym: 48,0 14,6% 

Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa 
budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. 

Plebiscytowej 
47,0 14,3% 

Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. 0,6 0,2% 

700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym: 30,6 9,3% 
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Wyszczególnienie Wykonanie Struktura 

Wykupy gruntów i nieruchomości 12,0 3,7% 

Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację 
inwestycji polegającej na budowie zespołu czterech jednoklatkowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. Wrocławskiej w Opolu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
5,9 1,8% 

Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację 
inwestycji polegającej na budowie czterech budynków wielorodzinnych w Opolu przy ul. Prószkowskiej 

znajdujących się na działkach 28/5 i 27/4 k.m.26 obręb Wójtowa Wieś ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa 

4,9 1,5% 

Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Opolskie Sp. z o.o. 3,0 0,9% 

Program rozwoju placów zabaw 1,7 0,5% 

Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz 
odwodnieniem 

0,8 0,2% 

Ukończenie placu zabaw - część parkowa 0,6 0,2% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: 24,2 7,4% 

Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu 8,2 2,5% 

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi  
i Winowa w Opolu 

4,2 1,3% 

Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych  
w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego 

3,1 0,9% 

Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe 2,2 0,7% 

Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta 1,3 0,4% 

Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu 
"Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola 

1,2 0,4% 

Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia 1,0 0,3% 

801, 854 
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, 
szkolnictwo wyższe, w tym: 

13,7 4,2% 

PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej 5,1 1,6% 

Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE 2,6 0,8% 

Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości 0,9 0,3% 

PLO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego 0,7 0,2% 

ZSO (PLO Nr III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska 0,6 0,2% 

852,853 
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, w tym: 

4,0 1,2% 

Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych 
w Opolu 

1,2 0,4% 

Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej  
w mieście Opolu 

0,7 0,2% 

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja - przebudowa korytarza i łazienek 0,3 0,1% 

Termomodernizacja budynku ORS "Szansa" ul. Małopolska 20a 0,3 0,1% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: 1,2 0,4% 

  
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-

Malina 
0,9 0,3% 

  Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego 0,2 0,1% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  
w tym  

1,1 0,3% 

KM PSP - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 0,2 0,1% 

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat - Przebudowa Stanowiska Kierowania w KM PSP  

w Opolu 
0,2 0,1% 

750 Administracja publiczna, w tym: 0,9 0,3% 

Informatyzacja Urzędu Miasta Opola 0,4 0,1% 
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925 
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  
i obiekty chronionej przyrody, w tym 

0,8 0,2% 

Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności 
publicznej w Opolu 

0,4 0,1% 

Zakup kotła na paliwo stałe do kotłowni głównej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu 0,2 0,1% 

630,730,758 Pozostałe, w tym: 0,5 0,2% 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa 0,5 0,2% 

RAZEM 327,8 100,0% 

Źródło: opracowanie własne 

 

CZĘŚĆ FINANSOWA 

Na początku 2021 r. saldo zadłużenia Miasta wynosiło 382,5 mln zł. W trakcie roku zostało zaciągnięte 

nowe zadłużenie w wysokości 148,2 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 

(inwestycje), jak również na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Oprócz nowego zadłużenia 

na kwotę przychodów składały się wolne środki (150,4 mln zł).  Po stronie rozchodów znalazły się spłaty 

posiadanego zadłużenia (35,3 mln zł). Saldo zadłużenia na koniec 2021 r. wynosiło 495,4 mln zł. 

Tab.7. Część finansowa budżetu w 2021 r. (w mln zł) 

Tytuł Wartość 

saldo zadłużenia na dzień 1.01.2021 r. 382,5 

Przychody, w tym: 298,6 

nowy dług 148,2 

Rozchody, w tym 35,3 

spłata zadłużenia 35,3 

saldo zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. 495,4 
Źródło: opracowanie własne  

1.4. Budżet obywatelski i inicjatywa lokalna 

Budżet obywatelski 

W 2021 r. w Opolu realizowana była procedura wyboru wniosków z Budżetu Obywatelskiego, które 

będą realizowane w 2022 roku. Kwota budżetu na 2022 r. wzrosła do rekordowych 6 400 000 zł. 

Projekty można było składać od 8 czerwca 2021 roku (elektronicznie – poprzez platformę internetową). 

Aby zaznajomić mieszkańców z ideą Budżetu Obywatelskiego oraz zachęcić ich do składania wniosków 

zrealizowano kampanię informacyjną na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta Opola,  

w mediach społecznościowych, prasie oraz radiu. 

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego kontynuowano model podziału projektów oparty na dwóch 

kategoriach projektów: ogólnomiejskich i dzielnicowych. Model ukierunkowany był na 

międzydzielnicową współpracę mieszkańców, tworzenie lokalnych strategii i partnerstw oraz 

optymalny podział środków, w celu zwiększenia udziału mieszkańców w tym instrumencie partycypacji 

społecznej, a także w celu równomiernego rozłożenia inwestycji na mapie Opola. Głosować na wybrane 

projekty mógł każdy mieszkaniec Opola, przy czym osoby poniżej 18 roku życia za zgodą opiekuna 

prawnego. 

Mieszkańcy Opola w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego zgłosili 120 projektów. W poszczególnych 

kategoriach rozkład złożonych projektów przedstawiał się następująco (tab. 8-10). 
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Tab. 8. Podstawowe dane statystyczne w obszarze realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego 

(projekty zgłoszone w 2021 r.) 

Lp. 
Rodzaj  

projektu 

Wyszczególnienie 

Liczba 

projektów 
Szczegółowy podział projektów 

1 ogólnomiejskie 35  35 projektów ogólnomiejskich 

2 dzielnicowe 85 

 5 projektów z rejonu I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) 

 2 projekty z rejonu II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) 

 3 projekty z rejonu III (Chabry) 

 8 projektów z rejonu IV (Armii Krajowej) 

 10 projektów z rejonu V (Gosławice, Malinka) 

 8 projektów z rejonu VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 

 8 projektów z rejonu VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Król.) 

 8 projektów z rejonu VIII (Śródmieście) 

 10 projektów z rejonu IX (Stare Miasto) 

 2 projekty z rejonu X (Nadodrze)  

 8 projektów z rejonu XI (Zaodrze) 

 8 projektów z rejonu XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 

 5 projektów z rejonu XIII (Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa 
Wieś, Winów, Żerkowice) 

Źródło: opracowanie własne 

Spośród złożonych projektów, 4 nie uzyskały wymaganego progu poparcia (minimum 20 osób) i tym 

samym nie były dalej procedowane. Do dalszej oceny zostało skierowanych 116 projektów. 

Tab. 9. Podstawowe dane statystyczne w obszarze realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego 
(projekty zgłoszone w 2021 r. wg obszarów tematycznych) 

Obszar tematyczny złożonego wniosku 
Liczba złożonych 

wniosków 

Struktura złożonych 

wniosków 

Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe 31 26% 

Tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura 20 17% 

Sport, w tym architektura sportowa 26 22% 

Inne 18 15% 

Edukacja i kultura 8 6% 

Tereny zielone i nasadzenia 6 5% 

Oświetlenie i bezpieczeństwo 8 6% 

Ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 2% 

Działania na rzecz seniorów 1 1% 

SUMA 120 100% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tab. 10. Liczba złożonych projektów do Budżetu Obywatelskiego Opola wg wieku wnioskodawcy  

Wiek wnioskodawcy Liczba złożonych wniosków Struktura złożonych wniosków 

do 25 lat 15 13% 

26-35 28 23% 

36-45 43 36% 

46-55 21 17% 

56-65 10 8% 

66 i więcej 3 3% 

SUMA 120 100% 

Źródło: opracowanie własne 
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Na etapie oceny formalnej 116 ze złożonych projektów zostało ocenionych pozytywnie. Następnie 

oceniano je pod względem merytorycznym.  Po zakończeniu procedury odwoławczej zostały ogłoszone 

ostateczne listy projektów: na liście do głosowania znalazły się 84 projekty, w tym: 24 projekty 

ogólnomiejskie o łącznej wartości 8,7 mln zł oraz 60 projektów dzielnicowych (14,3 mln zł). 

Głosowanie na projekty przeprowadzono wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem 

dedykowanej platformy, pozwalającej mieszkańcom na pełne zapoznanie się z projektami oddanymi 

pod głosowanie, a także gwarantującej transparentność samego głosowania, jak i wiarygodność 

uzyskanego wyniku. W celu wsparcia mieszkańców w tej formule głosowania, utworzono punkty 

wsparcia głosowania, w których mieszkańcy mogli uzyskać pomoc oraz dodatkowy instruktaż  

w zakresie procedury głosowania. Łącznie zagłosowało 12 359 osób. Wśród głosujących 51% stanowiły 

osoby w wieku 26-45 lat. 

Tab. 11. Liczba osób biorących udział w głosowaniu wg rejonów Budżetu Obywatelskiego (2021 r.) 

Rejon 
Liczba osób 

głosujących 

Udział w ogólnej 

liczbie 

mieszkańców 

rejonu 

REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) 1 041 9% 

REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) 358 3% 

REJON III (Chabry) 727 6% 

REJON IV (Armii Krajowej) 965 8% 

REJON V (Gosławice, Malinka) 1 286 10% 

REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 1 142 9% 

REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) 957 8% 

REJON VIII (Śródmieście) 1 224 10% 

REJON IX (Stare Miasto) 813 7% 

REJON X (Nadodrze) 421 3% 

REJON XI (Zaodrze) 1 155 9% 

REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 1 122 9% 

REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, 

Winów) 
1 148 9% 

SUMA 12 359 100% 

Źródło: opracowanie własne 

 

W VIII edycji budżetu obywatelskiego wyłoniono 19 wygranych projektów: 17 projektów dzielnicowych 

na łączną kwotę 4 574 900 zł oraz 2 projekty ogólnomiejskie na łączną kwotę 1 825 100 zł (tab 12).  

W 2021 r. realizowane były również projekty, które wyłoniono w procedurze VII edycji Budżetu 

Obywatelskiego Opola w 2020 roku. Wykaz projektów realizowanych w 2021 r. zaprezentowano  

w tab. 13. 
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Tab. 12. Lista projektów wybranych w 2021 r. do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Opola 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE (WYBRANYCH PROJEKTÓW: 2) 

A 
 Rolkostrada - ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie (1 000 000 zł) – 1 408 głosów 

 Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Obrońców Pokoju 

w Opolu (825 100 zł) - 891 głosów 

PROJEKTY DZIELNICOWE (WYBRANYCH PROJEKTÓW: 17) 

B 

Rejon I (Czarnowąsy, Borki, 

Brzezie, Świerkle) 

 Rewitalizacja podwórka szkolnego przy publicznej szkole 

podstawowej nr 31 w Opolu (240 000 zł) – 1 164 głosy 

Rejon II (Krzanowice, Wróblin, 

Zakrzów) 

 Bezpieczny Wróblin - przebudowa ulicy Sołtysów (360 000 zł) 

– 222 głosy 

Rejon III (Chabry) 
 Ogródki dydaktyczne z zieloną strefa relaksu przy PSP nr 11 

w Opolu (120 000 zł) – 501 głosów 

Rejon IV (Armii Krajowej)  Remont alejek w parku osiedlowym (270 000 zł) – 352 głosy 

Rejon V (Gosławice, Malinka) 

 Modernizacja boiska sportowego przy publicznej szkole 

podstawowej nr 15 w Opolu (65 000 zł) – 308 głosów 

 Miejski tor sprawnościowy. Tor przeszkód OCR (46 900 zł) – 

212 głosów 

 Bezpieczna V (240 000 zł) – 167 głosów 

 Trampolina integracyjna, taśma slackline i tyrolka dla dzieci 

(55 000 zł) – 162 głosy 

Rejon VI (Grudzice, Kolonia 

Gosławicka, Malina) 

 "Jezioro Malina" - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II 

etap (630 000 zł) – 715 głosów 

Rejon VII (Groszowice, 

Grotowice, Nowa Wieś 

Królewska) 

 Willa Skauta – Centrum Integracji Międzypokoleniowej  

(368 000 zł) – 351 głosów 

 Ogólnodostępna strefa edukacyjno-rekreacyjna dla 

młodszych dzieci (150 000 zł) – 224 głosy 

Rejon VIII (Śródmieście) 
 Nowe boisko i teren rekreacji na ul. Robotniczej - Śródmieście  

(310 000 zł) – 314 głosów 

Rejon IX (Stare Miasto) 
 Renowacja fontanny dzielnica generalska (180 000 zł) – 279 

głosów 

Rejon X (Nadodrze) 
 Remont chodników przy ul. Spychalskiego i ul. Łąkowej 

(50 000 zł) – 187 głosów 

Rejon XI (Zaodrze) 
 Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych (220 000 zł) – 617 głosów 

Rejon XII (Bierkowice, Półwieś, 

Sławice, Wrzoski) 

 Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku 

oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa 

mieszkańców Rejonu XII (700 000 zł) – 517 głosów 

Rejon XIII (Chmielowice, 

Żerkowice, Szczepanowice-

Wójtowa Wieś, Winów) 

 Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie 

Centrum Kulturalno – Rekreacyjne w Dzielnicy XIII - etap II 

(570 000 zł) – 463 głosy 
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Tab.13. Lista projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Opola w 2021 r. 

Źródło: opracowanie własne 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE (REALIZOWANYCH PROJEKTÓW: 4) 

A 

 Kibicuj #wrytmieodry - środki zostały wycofane, zadanie nie zostanie zrealizowane 

 Ścieżki rowerowe – projekt zrealizowany 

 "Podaj łapę" – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  
w Opolu - projekt zostanie zakończony w I kwartale 2022 roku 

 Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka - projekt zostanie zakończony w I kwartale 2022 roku 

PROJEKTY DZIELNICOWE (REALIZOWANYCH PROJEKTÓW: 15) 

B 

REJON II (Krzanowice, 

Wróblin, Zakrzów) 
 Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na 

Zakrzowie – projekt będzie zrealizowany w 2022 roku 

REJON III (Chabry)  Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla 
dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11 – projekt zrealizowany 

REJON IV (Armii Krajowej)  Remont alejek w parku osiedlowym – realizacja - zakończenie realizacji 
projektu nastąpi w 2022 roku 

REJON V (Gosławice, 

Malinka) 

 Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla 
dzieci – projekt zrealizowany 

 Bezpieczna V – projekt zrealizowany 

REJON VI (Grudzice, 

Kolonia Gosławicka, 

Malina) 

 Jezioro Malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem - projekt 
zrealizowany 

 Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26 - projekt 
zrealizowany 

REJON VII (Groszowice, 

Grotowice, Nowa Wieś 

Królewska) 

 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu - 
projekt zrealizowany 

REJON VIII (Śródmieście) 

 Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 
Maja 151 - projekt zrealizowany 

 Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 
Maja - projekt zrealizowany 

REJON IX (Stare Miasto)  Zielone płuca Opola - projekt zrealizowany 

REJON X (Nadodrze)  Obserwatorium astronomiczne - projekt zrealizowany 

REJON XI (Zaodrze)  Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze - projekt zrealizowany 

REJON XII (Bierkowice, 

Półwieś, Sławice, Wrzoski) 
 Ukończenie placu zabaw - część parkowa - projekt zrealizowany 

REJON XIII (Chmielowice, 

Żerkowice, Szczepanowice-

Wójtowa Wieś, Winów) 

 Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum 
Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII -  projekt będzie zrealizowany 
w 2022 roku 
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Inicjatywa lokalna 

W 2021 r. zrealizowano 7 zadań zgłoszonych w ramach Inicjatywy Lokalnej, której procedura 

przeprowadzana była w roku poprzednim.  

Tab. 14. Szczegóły projektów zrealizowanych w 2021 r. w ramach Inicjatywy Lokalnej 

Tytuł wniosku Opis wniosku 
Wysokość 

wsparcia miasta 
(w zł) 

 Łazienka przyjazna uczniom 
Odświeżono łazienki dziewcząt i chłopców na paterze 
szkoły oraz zwiększono estetykę pomieszczeń.  

10 000 

"ZIELONO MI - rozwijamy 
bioróżnorodność we Wróblinie" 

W ramach inicjatywy m.in. zakupiono oraz wykonano 
nasadzenia roślinności, wykonano utwardzone ścieżki 
z tworzywa mineralnego wokół stawu, pomalowano 
ławeczki, zorganizowano warsztaty dla mieszkańców 
dzielnicy i konkurs dla przedszkolaków wpisujący się  
w tematykę ochrony bioróżnorodności. 

10 000 

Wyposażenie terenu gminnego  
w infrastrukturę dla psów służącą 
utrzymaniu czystości 

Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu pod 
wybieg i toaletę dla psów, ustawieniu ławeczki oraz 
koszy i tzw. parkingów z poidłem dla czworonogów 

10 000 

Ostroga - miejscem rodzinnej 
rekreacji 

Zagospodarowano teren od wjazdu od ulicy 
Pisankowej przy padoku poprzez ławeczki ze stołami, 
mini strefę piknikową, zasianie trawy, utwardzenie 
kawałka drogi do stajni. 

9 200 

Bossanova z seniorami 
Celem inicjatywy była aktywizacja opolskich kobiet  
w wieku senioralnym poprzez rozwój ich sprawności 
fizycznej realizowanej w formie tańców w kręgu. 

10 000 

Nordic walking dla seniorów 
Przeprowadzono zajęcia ruchowe (gimnastyczne)  
z wykorzystaniem kijków do nordic walking dla osób  
w wieku 60+ z terenu miasta Opola. 

10 000 

W tańcu i śpiewaniu 
zintegrowani – zajęcia kulturalne 
dla seniora 

Przeprowadzono wydarzenia kulturalne o charakterze 
tanecznym oraz warsztaty o charakterze wokalnym dla 
seniorów i mieszkańców miasta Opola. 

10 000 

Źródło: opracowanie własne 

W 2021 r. odbyła się również procedura wyboru wniosków do realizacji w 2022 roku. Na realizację 

zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej na 2022 r. zabezpieczono środki finansowe w wysokości 91 540 zł. 

Wnioski składane były zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola nr VI/111/19 z dnia 28 lutego 2019 r.  

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej. 

Wnioski można było złożyć elektronicznie, za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej, 

bądź też papierowo, wysyłając pocztą lub składając osobiście w siedzibie Centrum Dialogu 

Obywatelskiego. W ramach Inicjatywy Lokalnej można było zgłaszać zadania, których szacunkowy koszt 

wsparcia ze strony Miasta nie przekraczał 10 tys. zł, a termin ich naboru trwał od 1 stycznia do 15 

września 2021 r.  

W minionej edycji Inicjatywy Lokalnej złożono 28 wniosków. Do realizacji skierowano 11 zadań, które 

po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej otrzymały najwyższą liczbę punktów, według 

przyjętych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

Na tej podstawie Prezydent Miasta Opola zdecydował o przyznaniu wsparcia i realizacji w 2022 r. 

przedsięwzięć wskazanych w tab. 15. 
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Tab.15. Lista projektów wybranych w 2021 r. do realizacji w ramach Inicjatywy Lokalnej 

Tytuł wniosku Opis wniosku 
Kwota  

(w zł) 

#szanujeMYgrudzice 

Zadanie ma na celu integrację oraz edukację mieszkańców Grudzic 
oraz sąsiednich jednostek urbanistycznych, funkcjonujących w ramach 
Dzielnicy VI, jak również pozostałych mieszkańców Opola poprzez 
organizację jednodniowego wydarzenia (piknik) oraz montaż tablic 
informacyjno-edukacyjnych w różnych częściach dzielnicy, które  
w jakikolwiek sposób zostały w ostatnich latach zagospodarowane 
(odnowione, odrestaurowane). Tablice stanowiłyby element akcji 
społecznej – „#szanujeMYgrudzice”, propagującej troskę i dbanie  
o wspólne, społeczne dobro tych miejsc, czystość i porządek. 

9 000 

Czysta i przyjemna ulica PCK 
Zadanie będzie polegało na zakupie nasadzeń kwietnych na terenie 
wokół bloków. Spowoduje to upiększenie okolicy oraz integrację 
mieszkańców.  

10 000 

Czysta i przyjemna ulica 
Wrocławska 

Zadanie będzie polegało na zakupie nasadzeń kwietnych na terenie 
wokół bloków. Spowoduje to upiększenie okolicy oraz integrację 
mieszkańców.  

10 000 

Seniorzy w Ekostudio 
Projekt ma na celu aktywizację i rehabilitację po-covidową opolskich 
seniorów poprzez udział w zajęciach teatralnych i spektaklu. 

10 000 

250-lecie Grotowic. Historia 
Grotowic i Metalchemu 
zdjęciami mieszkańców 
pisana. 

W 2022 roku przypada 250-lecie założenia Grotowic. Z tej okazji 
planowane jest opracowanie fotoalbumu wraz z rysem historycznym 
dzielnicy. W założeniu album będzie zbiorem fotografii 
udostępnionych przez mieszkańców Grotowic i osiedla Metalchem, 
stanowiącego integralną część dzielnicy. 

10 000 

Wielokulturowe Opole 
Spotkania będą miały na celu integrację nowych mieszkańców Opola 
oraz prezentację wartości jakie mogą oni wnieść do życia naszego 
miasta. 

10 000 

Piknik sportowy pt. „Od 
juniora do seniora” 

Projekt będzie realizowany jako plenerowa impreza (piknik sportowo-
integracyjny) mająca na celu aktywizację grup sportowych a co za tym 
idzie rozpropagowanie bierkowickiego centrum rekreacyjnego oraz 
bliższego poznania się mieszkańców dzielnicy Bierkowice.  

10 000 

Kącik gier planszowych  
w Bierkowicach 

Zadanie ma na celu powstanie miejsca, w którym można będzie 
pograć w różnego typu gry planszowe, karciane czy szachy. Kącik gier 
zlokalizowany byłby ma terenie rekreacyjno-sportowym w 
Bierkowicach.  

7 800 

Poznajemy Opole - cykl 
spacerów miejskich z 
oprowadzaniem w języku 
ukraińskim 

Inicjatywa polega na organizacji w roku 2022 spacerów miejskich dla 
mieszkańców Opola narodowości ukraińskiej przebywających w 
naszym mieście. Planuje się orientacyjnie jeden spacer miesięcznie  
z przerwą na letnie wakacie. Na końcu cyklu spacerów będzie 
zorganizowany w formie elektronicznej konkurs wiedzy o Opolu  
(w języku ukraińskim).  

2 740 

Budowa altanki 
Zadanie obejmuje budowę rekreacyjnej altanki wraz z wyposażeniem 
przy ul. Brzegowej 3 w Opolu. 

10 000 

Ławeczki-ogródek szkolny 
Planowany jest zakup składanych ławek ze stolikami, które można 
wykorzystać np. do spotkań z rodzicami w każdym miejscu na 
zielonym terenie wokół PSP 7. 

2 000 

Źródło: opracowanie własne 
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1.5. Środki europejskie pozyskane przez Miasto 

Istotnym źródłem finansowania zadań realizowanych przez Miasto są środki zewnętrzne, przede 

wszystkim pochodzące ze źródeł europejskich. Środki te stanowią ważne uzupełnienie funduszy 

własnych, umożliwiają realizację wielu kapitałochłonnych i czasochłonnych przedsięwzięć 

infrastrukturalnych, jak również projektów „miękkich”, których celem jest rozwój zasobów ludzkich  

i wzrost zatrudnienia.  Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku Miasto korzysta  

z możliwości, jakie niesie za sobą wykorzystanie środków zewnętrznych na realizację zadań 

prorozwojowych.  Spośród wszystkich JST z terenu województwa opolskiego jest w tym zdecydowanym 

liderem.  

Wartość dofinansowania UE w zakresie nowych umów zawartych w 2021 r. wyniosła ok. 8,4 mln zł., 

ponadto miasto pozyskało dodatkowe środki unijne w kwocie ok. 8 mln zł w ramach projektu będącego 

już w trakcie realizacji. Łącznie, w aktualnej perspektywie finansowej UE, Miasto pozyskało prawie  

715 mln zł. Wśród nich są projekty w obszarze rynku pracy, ochrony powietrza, gospodarki 

niskoemisyjnej, czy oświaty (tab. 16). 

Tab.16. Projekty, na które Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków europejskich w 2021 r.  

Lp. Tytuł projektu 
Źródło 

finansowania 

Dofinansowanie  
z UE dla Opola  

(w mln zł) 

1 
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu 
Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu 

RPO WO 
2014-2020 

2,7 

2 
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola 

RPO WO 
2014-2020 

1,8 

3 MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY 
POWER  

2014-2020 
1,8 

4 Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym 
RPO WO 

2014-2020 
1,3 

5 

,,Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim 
poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z 
wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń  
w tym związanych z COVID-19"* 

RPO WO 
2014-2020 

0,6 

6 
Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz  
z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych 

RPO WO 
2014-2020 

0,2 

Źródło: opracowanie własne 
*Beneficjentem projektu jest Województwo Opolskie. Miasto Opole jest partnerem projektu.  

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace budowlane w zakresie budowy nowego 
przedszkola dofinansowanego w kwocie ok. 8 mln PLN w ramach projektu pt. Aktywizacja części 
obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II 
wraz z budową Centrum integracyjno – przedszkolnego, realizowanego z RPO WO 2014-2020. Nowe 
Centrum integracyjno – przedszkolne zlokalizowane będzie przy zbiegu ulic Tarnopolskiej  
i Koszalińskiej. W jego skład wchodzić będzie 5-oddziałowe przedszkole dla 125 dzieci wraz ze strefą 
terapeutyczno-integracyjną. 

Z uwagi na fakt, iż kończy się okres programowania środków unijnych na lata 2014 – 2020, a nowa 
perspektywa finansowa na lata 2021 - 2027 nie została jeszcze przyjęta do realizacji, w roku 
sprawozdawczym Miasto Opole przede wszystkim prowadziło działania związane ze sprawnym 
rozliczaniem i realizacją projektów zakontraktowanych w latach ubiegłych. Na koniec okresu 
sprawozdawczego na zawarcie umowy oczekiwały 2 projekty, które zostały pozytywnie ocenione, ale 
ze względu na brak dostępnej alokacji nie zostały przyjęte do realizacji (tab. 17). W 2022 r. projety te 
zostały zatwierdzone do realizacji a następnie otrzymały dofinansowanie.  
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Tab.17. Wykaz projektów oczekujących na zatwierdzenie do realizacji i zawarcie umowy  

o dofinansowanie wg stanu na koniec 2021 r. (planowane dofinansowanie z UE w mln zł). 

Lp 
Tytuł 

projektu 
Program Ogólny opis UE  Uwagi 

1 

Termomode
rnizacja 
obiektu PSP 
nr 14  
w Opolu – 
etap III 

RPO WO 
2014-
2020 

Przedmiotem projektu jest głęboka, 
kompleksowa modernizacja energetyczna 
segmentu C Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
14 im. Adama Mickiewicza, zlokalizowanej w 
Opolu przy ul. Koszyka. Zakres prac obejmuje 
m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i 
stropodachu, wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, modernizację instalacji c.o., 
instalacji elektrycznej oraz utworzenie zielonej 
ściany. 

1,0 

Umowa  
o dofinansowanie 

zawarta  
w 2022 r. 

2 

Wodny 
świat 
czesko - 
polskiego 
pogranicza 

INTERREG 
V-A RCz- 

RP  
2014-
2020 

Projekt realizowany wspólnie z partnerem 
czeskim. Miasto będące liderem projektu 
planuje wykonanie w Ogrodzie Zoologicznym w 
Opolu nowoczesnego budynku akwariów 
ukazujących bogactwo wodnego świata 
rodzimych i egzotycznych gatunków ryb. U 
partnera projektu tj. w ZOO Dvůr Králové a.s. 
zostaną wybudowane zbiorniki wodne, które 
będą pokazywać piękno i rozmaitość wodnych 
biotopów południowo-zachodniej Afryki.  

15,5 

Umowa  
o dofinansowanie 

zawarta  
w 2022 r. 

Uwagi: wartość planowanego dofinansowania podana dla całego projektu ogółem 

Źródło: opracowanie własne 

W okresie sprawozdawczym realizowano także kilkadziesiąt innych projektów, dla których umowę  
o dofinansowanie podpisano w latach 2017-2021. Wykaz projektów o najwyższym dofinansowaniu 
przedstawiono w tab. 18. 

Tab.18. Wykaz projektów realizowanych przez Miasto Opole ze środków UE w 2021 r. wg wartości 

dofinansowania (projekty o dofinansowaniu UE dla Miasta Opola powyżej 10 mln zł) 

Lp. Tytuł projektu 
Data 

zawarcia 
umowy 

UE  
(w mln zł) 

Źródło 
finansowania 

1 

Poprawa funkcjonowania systemu transportu 
publicznego oraz zastosowanie rozwiązań 
zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego  
w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód 

2017-08-17 115,0 
POIŚ 2014-

2020 

2 Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej 2020-11-30 35,5 
RPO WO 

2014-2020 

3 

Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez 
rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych  
w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno - 
przedszkolnego. 

2017-12-21 19,3 
RPO WO 

2014-2020 

4 Elektromobilne Opole 2020-01-30 13,9 
POIŚ 2014-

2020 

5 
"Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych 
oraz opiekunów faktycznych w Opolu 

2018-08-20 10,4 
RPO WO 

2014-2020 
Uwagi: wartość dofinansowania może ulec zmianie w przypadku aneksowania umów o dofinansowanie; wartość dofinansowania podano dla 
Miasta Opola (w przypadku projektów partnerskich) 
Źródło: opracowanie własne 
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W roku 2021 zakończyła się realizacja 12 projektów realizowanych z funduszy europejskich, w których 
Miasto Opole było beneficjentem bądź partnerem. Projekty o najwyższym dofinansowaniu 
przedstawiono w tab. 19. 

Tab.19. Wykaz projektów zakończonych przez Miasto Opole ze środków UE w 2021 r.  

(projekty o dofinansowaniu powyżej 1 mln PLN) 

Lp. Tytuł projektu 
UE dla Opola  

(w mln zł) 
Źródło 

finansowania 

1 
Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od 
obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła 
Niemodlińska do obwodnicy północnej 

119,6 POIŚ 2014-2020 

2 Bezpieczny transport w Opolu 64,8 RPO WO 2014-2020 

3 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 
w mieście Opolu i powiecie opolskim (VI) 

26,8 RPO WO 2014-2020 

4 
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury 
niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I 

25,5 RPO WO 2014-2020 

5 
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych  
w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski 

20,5 RPO WO 2014-2020 

6 
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w mieście Opolu i powiecie opolskim (VI) 

13,8 POWER 2014-2020 

7 
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu 
Kamionki Piast w Opolu 

3,7 POIŚ 2014-2020 

8 
„Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - 
edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, 
Komprachcice i Turawa” 

2,2 RPO WO 2014-2020 

9 
"Centrum RE-Start" - kompleksowy program reintegracji 
społeczno-zawodowej w Opolu. 

1,6 RPO WO 2014-2020 

Źródło: opracowanie własne 

W 2021 r. zakończyła się realizacja projektu pt. Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od 

obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej. 

Koszt całkowity inwestycji wyniósł ok. 141,1 mln PLN, z czego dofinansowanie z UE stanowiło  

ok. 119,6 mln PLN. Wybudowany nowy odcinek obwodnicy o długości ok. 3,5 km stanowi nowy ślad 

przebiegu drogi krajowej nr 45, na odcinku od węzła Niemodlińska do połączenia z obwodnicą 

północną.  

W okresie sprawozdawczym zakończyła się także realizacja największego projektu w ramach RPO WO 

2014 - 2020, realizowanego przez Miasto Opole pt. Bezpieczny transport w Opolu (całkowita wartość 

projektu stanowi ok. 83,1 mln PLN, w tym UE ok. 64,8 mln PLN). W ramach projektu wybudowany 

został most w ciągu ul. Niemodlińskiej oraz rozbudowana została ulica Niemodlińska i Spychalskiego 

na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi. Powstały również ciągi pieszo – rowerowe oraz 

ścieżki rowerowe o długości ok. 4,5 km m.in. wzdłuż ul. Budowlanych, Marka z Jemielnicy, 

Niemodlińskiej i Spychalskiego. W ramach budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w Opolu, 

zmodernizowano oświetlenie uliczne na wielu ulicach miasta montując energooszczędne źródła 

światła LED. Ponadto zakupiono i zamontowano 4 tablice dynamicznej informacji pasażerskiej.  

W ramach przedmiotowego projektu przebudowano również kładkę dla pieszych na ul. 11 Listopada 

w Opolu, dzięki której powstało bezpieczne przejście między wyspą Bolko, a Pasieką zarówno dla 

pieszych jak i rowerzystów. 

W ostatnich latach dodatkowe środki Miasto pozyskiwało także ze źródeł innych niż europejskie. Były 

to np. środki z rezerwy subwencji ogólnej, funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, 
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Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej, czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W okresie 

sprawozdawczym Miasto prowadziło szereg przedsięwzięć w obszarze pozyskiwania środków 

zewnętrznych. Wybrane projekty, na które Miasto pozyskało współfinansowanie, przedstawiono  

w tabeli 20. 

Tab.20. Przykładowe projekty, na które Miasto pozyskało środki krajowe w 2021 r.  

Lp. Tytuł projektu 
Data umowy 

/wstępnej promesy 
Źródło 

finansowania 
Środki krajowe 

(w mln zł) 

1 Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu listopad 2021 Polski Ład 30,0 

2 Elektromobilne Opole – etap II październik 2021 NFOŚiGW 20,0 

3 Budowa przedszkola w Opolu listopad 2021 Polski Ład 5,0 

Źródło: opracowanie własne 

2. Przegląd realizowanych strategii, polityk i programów 

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wskazuje, że samorząd gminny obok Rady Ministrów, 

samorządu województwa, samorządów powiatowych, a także związków metropolitalnych prowadzi 

politykę rozwoju. Politykę tę definiuje się jako zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych 

i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-

gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia 

nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. 

W okresie sprawozdawczym politykę rozwoju wyznaczało kilka kluczowych dokumentów 

strategicznych i planistycznych. Pierwszym z nich była Strategia Rozwoju Opola do 2030 r., którą Rada 

Miasta Opola przyjęła w 2019 roku. To najważniejszy dokument strategiczny miasta wyznaczający 

kierunki jego rozwoju w perspektywie do 2030 roku. Strategia określa zbiór kluczowych działań 

mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny miasta.  

Tab.21. Struktura celów w Strategii Rozwoju Opola do 2030 r. 
Cel strategiczny Założone czynniki sukcesu [pola działania] 

 
Znaczenie w przestrzeni krajowej 

a Ośrodek decyzyjny 

b Ośrodek edukacji i nauki 

c Twórcza energia i nowoczesne rozwiązania 

d Centrum biznesu i IT 

e Miasto dostępne 

f Marka miasta 

 
Miasto zielone i przyjaznej  

ludziom przestrzeni 

a Zielona mobilność i inteligentne rozwiązania 

b Kapitał naturalny 

c Adaptacja do zmian klimatu i jakość powietrza 

d Przestrzeń przyjazna mieszkańcom 

 
Miasto obywatelskie 

a Miasto zaangażowane społecznie 

b Miasto odpowiedzialne społecznie 

c Bieżące potrzeby Wspólnoty 

d Miasto przyjazne dorastaniu i aktywnemu starzeniu się 

Źródło: opracowanie własne 
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Do zadań własnych gminy, w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy 

również kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta. Ważnym elementem 

systemu polityki przestrzennej jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, a także opracowywane zgodnie z nim miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, które są prawem miejscowym stanowiącym o przeznaczeniu terenów, sposobach ich 

zagospodarowania i zabudowy. Dodatkowymi dokumentami wpływającymi na ład i estetykę miasta są: 

zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

oraz ogrodzeń, a także lokalne standardy urbanistyczne. Wyszczególnione dokumenty planistyczne 

wraz z innymi aktami prawa są również odpowiedzialne za zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

określonych w ustawie o samorządzie gminnym, a odnoszącymi się m.in. do spraw ładu 

przestrzennego. W końcu okresu sprawozdawczego w Opolu aktualne i obowiązujące były m.in. takie 

dokumenty jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola, 114 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujące 38,3% powierzchni miasta,  

a także zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu oraz lokalne standardy urbanistyczne na terenie Opola. 

Do zadań własnych gminy należy również, w myśl ustawy o rewitalizacji przygotowanie, 

koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, które obejmuje m.in. 

wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, sporządzenie gminnego programu 

rewitalizacji. W końcu okresu sprawozdawczego aktualna była uchwała w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która stanowiła podstawę do podjęcia prac nad 

Gminnym Programem Rewitalizacji w Opolu.  

Zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej Miasto opracowało, przyjęło i realizuje Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025. Strategia jest dokumentem 

wyznaczającym priorytetowe kierunki działań, mających na celu doprowadzenie do zmiany 

niekorzystnych zjawisk społecznych na terenie Miasta. Wyznaczone zostały obszary strategiczne 

polityki społecznej w tym: rodzina, niepełnosprawność, polityka senioralna, zdrowie, infrastruktura, 

zatrudnienie, kapitał społeczny i aktywność obywatelska, uznane za kluczowe dla przeprowadzenia 

diagnozy i zdefiniowania problemów społecznych. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2021-2025 to odpowiedź miasta na zidentyfikowane problemy i potrzeby społeczne. 

Planowane sposoby ich zaspokojenia są kontynuacją istniejącego systemu wsparcia i tworzą możliwość 

jego uzupełnienia o nowe rozwiązania, adekwatne do dynamicznych zmian sytuacji społeczno-

ekonomicznej.    

Ważnym obszarem działalności miasta jest oświata. W okresie sprawozdawczym – do maja 2021 r. - 

obowiązywała Polityka oświatowa Miasta Opola na lata 2016 – 2020. W maju 2021 r. został przyjęty 

przez Radę Miasta Opola nowy dokument programowy Polityka oświatowa Miasta Opola na lata 

2021 – 2030, opracowany w celu usystematyzowania działań w obszarze oświaty, planowanych  

z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb społecznych oraz wyzwań stojących przed edukacją. Polityka 

określa perspektywiczne działania oraz ustalała modele i standardy edukacyjne dla przedszkoli i szkół 

na każdym etapie kształcenia.  

Do zadań własnych gminy należą również sprawy w obszarze ochrony środowiska i przyrody. Polityka 

ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów 

programowych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także za 

pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. W okresie 

sprawozdawczym obowiązywały uchwalone trzy strategiczne dokumenty: Program ochrony 

środowiska dla Miasta Opola na lata 2018-2021, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola, 

a także Plan adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do 2030 roku. Pierwszy z nich, wymagany 
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ustawowo, przygotowany w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został w celu 

realizacji polityki ochrony środowiska. Drugi z dokumentów jest opracowaniem wyznaczającym główne 

cele i kierunki działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz poprawy 

jakości powietrza na terenie miasta. Trzeci z nich jest dokumentem strategicznym, który uwzględnia 

specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze miasta i zawiera propozycje 

konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu. Ponadto w 2021 roku, kontynuowano 

wdrażanie Strategii zarządzania jakością powietrza dla miasta Opola wraz z funkcjonalnym 

obszarem miejskim na okres 2020-2040 opracowanej w ramach projektu „Air Tritia”.  

W okresie sprawozdawczym obowiązywał również Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla miasta Opola. Plan transportowy składa się z elementów diagnostycznych, 

takich jak: analiza społeczno–demograficzna, ocena stanu istniejącego transportu publicznego oraz  

z części planistycznej, w której przedstawione zostały zagadnienia związane z preferencjami wyboru 

rodzaju środka transportu, zasady organizacji rynku przewozów, przewidywany tryb wyboru operatora 

publicznego transportu zbiorowego oraz źródła finansowania przewozów i przewidywany sposób 

organizacji informacji pasażerskiej. Dodatkowo, określono kierunki rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego, z uwzględnieniem funkcjonującego transportu regionalnego, zmierzające do podniesienia 

jakości komunikacji miejskiej.  

Tab.22. Realizowane w okresie sprawozdawczym przez Miasto Opole strategie, polityki i programy 
– główne dokumenty o charakterze przekrojowym przyjęte przez Radę Miasta Opola 

Lp. Tytuł dokumentu 
Rok 

przyjęcia  
Okres  

obowiązywania 
Obowiązek ustawowy 

1 Strategia Rozwoju Opola do 2030 r. 2019 2019-2030 - 

2 
Strategia Promocji Marki Opole do roku 
2022 

2018 2018-2022 
- 

3 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Opola 

2018 bezterminowo 
Ustawa o planowaniu i 

zagospodarowaniu 
przestrzennym 

4 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla miasta Opola 

2014 2014 do nadal 
Ustawa o publicznym 

transporcie zbiorowym 

5 
Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Opola na lata 2021-
2025 

2021 2021-2025 
Ustawa o pomocy 

społecznej 

6 

Polityka oświatowa Miasta Opola na lata 
2016 – 2020 

2016 2016-2020 - 

Polityka oświatowa Miasta Opola na lata 
2021 – 2030 

2021 2021-2030 - 

7 
Program ochrony środowiska dla Miasta 
Opola na lata 2018-2021 

2018 2018-2021 
Ustawa  

Prawo ochrony 
środowiska 

8 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 
Opola 

2018 2018-2030 - 

9 
Program ochrony środowiska przed 
hałasem dla miasta Opola 

2018 2018-2022 
Ustawa  

Prawo ochrony 
środowiska 

10 
Plan adaptacji Miasta Opola do zmian 
klimatu do roku 2030 

2019 2019-2030 - 

Źródło: opracowanie własne. 
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W okresie sprawozdawczym Miasto, poza wyżej wymienionymi, realizowało również inne strategie, 

polityki i programy. Wykaz najważniejszych dokumentów przedstawiono w tab. 23.  

Ważnym realizowanym przez Miasto programem był Program współpracy Miasta Opola  

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021. Program jest 

podstawowym dokumentem porządkującym tę współpracę określającym cele, zasady i formy 

współpracy. Wskazuje na priorytetowe zadania publiczne w różnych obszarach funkcjonowania 

mieszkańców Opola. Celem głównym Programu było zwiększenie zaangażowania organizacji 

pozarządowych w rozwój Miasta i poprawa jakości życia jego mieszkańców oraz wzmocnienie 

społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w sytuacjach 

kryzysowych. Mając na względzie cel główny, a także założone cele szczegółowe, współpraca odbywała 

się w formie finansowej i pozafinansowej. Na realizację zadań publicznych ujętych w ww. Programie 

zaplanowano środki finansowe w kwocie nie niższej niż 10 mln zł. Ostatecznie wsparcie finansowe 

wyniosło 20 mln zł, z tego 18,8 mln zł w formie dotacji na realizację 270 zadań publicznych oraz 1,2 mln 

zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i nagród. W trakcie 2021 r. Prezydent Miasta Opola ogłosił 

42 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Organizacje pozarządowe i uprawnione 

podmioty złożyły łącznie 422 oferty na realizację zadań publicznych. Prezydent podpisał 269 umów,  

z tego na powierzenie realizacji zadań publicznych 163 oraz wsparcie 106. Całkowita wartość 

zrealizowanych zadań w ramach programu wyniosła 19,4 mln zł, z tego dotacja z budżetu miasta Opola 

w kwocie 18,8 mln zł oraz wkład finansowy oferenta w wysokości 0,6 mln zł. 

W 2021 r. 134 organizacje zrealizowały 270 zadań publicznych. Najwięcej środków finansowych 

przeznaczono na realizację: 

 14 zadań w obszarze pomocy społecznej – ogółem 9,5 mln zł, 

 84 zadań w obszarze sportu - ogółem 5,5 mln zł, 

 13 zadań w obszarze wspieranie rodziny i sytemu pieczy zastępczej - ogółem 1,3 mln zł, 

co stanowiło odpowiednio 50 %, 29 %, 7 % ogólnej kwoty dotacji wykorzystanej w 2021 r. 

Współpraca pozafinansowa odbywała się m.in. poprzez: wsparcie doradcze i konsultacyjne Opolskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów 

aktów normatywnych, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym (m.in. 

Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Społeczna Rada Konsultacji, Kapituła Konkursu 

przyznająca nagrodę im. Jana Całki, Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, 

Zespoły robocze ds. Programu współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami na rok 2022, Rada Sportu, Rada Seniorów, Powiatowa Społeczna Rada ds. 

Osób Niepełnosprawnych w Opolu, Rada Programowa Izby Pamięci Solidarności), popularyzowanie 

działalności organizacji pozarządowych, udostępnianie, w miarę możliwości organizacyjnych, 

pomieszczeń oraz znajdującego się w nich wyposażenia i urządzeń na działania podejmowane przez 

organizacje pozarządowe, organizacja szkoleń, konferencji, współorganizowanie przedsięwzięć na 

rzecz mieszkańców Opola, objęcie patronatem honorowym Prezydenta 28 inicjatyw podejmowanych 

przez organizacje pozarządowe, nagradzanie i wyróżnianie społeczników aktywnie zaangażowanych  

w sprawy miasta i jego rozwoju w kategoriach: „Lider Społeczny Roku” oraz „Pożytek Roku”, a także 

organizacja Gala Wolontariatu. 

Miasto realizowało również zadania w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 

2014-2020. Na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia tego programu wartość udzielonych zwolnień 

wyniosła w 2021 r. ponad 1,2 mln zł. O przedmiotowe zwolnienie wystąpiło 78 podmiotów.  
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Miasto wdrażało ponadto szereg innych, często konkretnie dedykowanych programów. W 2021 r. 

kontynuowano m.in. Program “Czyste powietrze – oddech dla Opola”. Jego celem jest ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem 

stałym oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie standardów jakości 

powietrza w Opolu, poprzez stworzenie systemu zachęt dla mieszkańców do zakupu i montażu 

proekologicznego systemu ogrzewania. W 2021 r. na dotacje celowe wydatkowano środki finansowe  

z budżetu Miasta Opola w kwocie ok. 2,2 mln zł, wypłacono dotacje celowe 273 Beneficjentom, w tym 

269 osobom fizycznym i 4 wspólnotom. Ponadto w czerwcu 2020 r. została zawarta umowa 

o dofinansowanie projektu pn. Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla 

miasta, w ramach RPO WO 2014-2020. W ramach projektu mieszkańcy mieli możliwość ubiegania się 

o udzielenie dotacji na wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych oraz we 

wspólnotach mieszkaniowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne oraz na likwidację indywidualnych 

źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych. W 2021 r. dofinansowanie 

na ten cel uzyskały 92 osoby fizyczne i 5 wspólnot, na łączną kwotę ok. 1,2 mln zł, z czego kwota prawie 

625 tys. zł stanowi dotację z budżetu miasta Opola, a kwota, która została zrefundowana to 643 tys. zł.  

W okresie sprawozdawczym kontynuowano również wdrażanie Programu rozwoju ogrodów 

działkowych na lata 2019-2023. W ramach realizacji programu stowarzyszeniom ogrodowym 

udzielane jest wsparcie na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, wpływającej na 

poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększającej dostępność społeczności 

lokalnej do tego ROD. Stowarzyszenie ogrodowe może ubiegać się o dofinansowanie zadania w danym 

ROD nie częściej niż raz w roku. Przyznawana dotacja stanowi w danym roku budżetowym nie więcej 

niż 50% wartości realizowanego zadania, lecz nie więcej niż 100 tys. zł na dofinansowanie zadania 

realizowanego w danych ROD.  W 2021 r. udzielono dotacji czterem rodzinnym ogrodom działkowym 

działającym w ramach Polskiego Związku Działkowców na kwotę ok. 200 tys. zł.  

Tab.23. Realizowane w okresie sprawozdawczym przez Miasto Opole strategie, polityki i programy 
– główne dokumenty o charakterze programowym przyjęte przez Radę Miasta Opola 

Lp. Tytuł dokumentu 
Rok przyjęcia 

przez  
Radę Miasta  

Okres  
obowiązywania 

1 
Opolski Program Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020   2014 2014-2020 

Opolski Program Pomocy Przedsiębiorcom 2021 nadal 

2 
Program współpracy Miasta Opola z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021 

2020 2021 

3 
Wieloletni Program Współpracy Miasta Opola z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 
2019 - 2021 

2018 2019 - 2021 

4 
Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
na lata 2021 - 2025 

2021 2021 - 2025 

5 
Program Polityki Senioralnej Miasta Opola na lata 2018 - 2022 
„Opole Seniorom” 

2017 2018 - 2022 

6 
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 

2020 2021 - 2025 

7 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 2020 2021 

8 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2021 

2020 2021 

9 Program "Opolska Rodzina" na lata 2019 - 2029 2018 2019 - 2029 

10 
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na 
lata 2017 - 2022 

2017 2017 - 2022 
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Lp. Tytuł dokumentu 
Rok przyjęcia 

przez  
Radę Miasta  

Okres  
obowiązywania 

11 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2021 roku 

2021 2021 

12 
Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla 
miasta Opola na lata 2010 - 2032 

2017 2010 - 2032 

13 Program “Czyste powietrze – oddech dla Opola” 
2017, 2018, 

2019 
od 2017 do nadal 

14 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy 2016 od 2017 do nadal 

15 Program profilaktyczno-edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi" 2015 od 2015 do nadal 

16 
Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci  
w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" 

2017 od 2017 do nadal 

17 
Program szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia 
przeciwko grypie 

2017 od 2017 do nadal 

18 
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV) 

2011 od 2011 do nadal 

19 Program rozwoju placów zabaw 2018 2018 - 2022 

20 Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019 - 2023 2019 2019 - 2023 

21 Program „Stypendia Prezydenta Miasta Opola” 2019 od 2019 

22 
Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych 
i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
Miasta Opola 

2016 
od 2016 r. do 

nadal 

23 
Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia in-vitro dla 
mieszkańców Miasta Opola 

2020 2020 - 2021 

24 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 
2020 - 2023. 

2020 2020 - 2023 

Źródło: opracowanie własne  

3. Podsumowanie działalności w roku sprawozdawczym 

3.1. Społeczeństwo i gospodarka 

3.1.1. Sprawy obywatelskie i działalność gospodarcza 

Liczba mieszkańców Opola wynosi ok. 127 tys. (wg danych GUS). W okresie sprawozdawczym  

w Urzędzie Miasta Opola świadczono szeroki katalog usług związanych ze sprawami obywatelskimi. 

Wiązały się one między innymi z rejestracją pojazdów, sprawami meldunkowymi, a także  

z wydawaniem różnego rodzaju dokumentów, w szczególności dowodów osobistych i praw jazdy.  

Miasto realizowało również zadania w zakresie wypłaty różnego typu zasiłków, świadczeń, czy 

dodatków. Były to m.in. zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu 

urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, czy świadczenia 500+. Zadania te realizowane były  

w ramach działalności Miejskiego Centrum Świadczeń oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Opolu. 
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Tab.24. Podsumowanie działalności w wybranych obszarach spraw obywatelskich i działalności 
gospodarczej w okresie sprawozdawczym  

Obszar Uszczegółowienie 

Dowody osobiste  
W 2021 r. Miasto Opole realizowało zadania wynikające z ustawy o dowodach osobistych. 
Zgodnie z nią dowody osobiste na terenie miasta wydaje Prezydent Miasta.  
W 2021 r. wydano 9 912 dowodów osobistych, czyli o 30,8% więcej niż w 2020 r. 

Rejestracja 

pojazdów 

W 2021 r. wydano 20 932 dowodów rejestracyjnych, tj. o ok. 10% więcej niż rok 
wcześniej. Wyrejestrowano 1 055 pojazdów, przyjęto 6 759  zawiadomień o zbyciu 
pojazdu tj. ok 37% więcej niż w roku poprzednim. Systematycznie, co roku wzrasta liczba 
zarejestrowanych pojazdów w Opolu. Liczba zarejestrowanych pojazdów ogółem wg 
stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła: 140 606 (kolejny przyrost o ok. 4% 
wobec 2020 roku). 

Prawa jazdy 

W 2021 r. wydano 3 722 dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 
pojazdami tj. ok. 30% więcej niż w roku ubiegłym. Dokonano wymiany 96 zagranicznych 
dokumentów prawa jazdy.  Wydano w sumie 1 066 decyzji dot. uprawnień do kierowania 
(cofania, przywrócenia uprawnień, zatrzymania prawa jazdy, skierowania na kurs 
reedukacyjny oraz na badania lekarskie i psychologiczne). 

Dokumenty 

uprawniające do 

wykonywania 

transportu 

drogowego  

W 2021 r. o 57 dokumentów wzrosła ogólna liczba wydawanych przez Prezydenta Miasta 
Opola licencji, zezwoleń i zaświadczeń, na podstawie przepisów ustawy o transporcie 
drogowym (831 dokumentów na koniec 2021 r., w stosunku do 774 dokumentów  
w 2020 r. i 795 dokumentów wydanych w 2019 r.). Wzrost liczby aktualnych uprawnień 
do prowadzenia działalności transportowej jest spowodowany większym 
zainteresowaniem przedsiębiorców działających w Opolu wykonywaniem transportu 
drogowego osób i rzeczy. Powyższe dokumenty uprawniają firmy transportowe oraz 
przewoźników drogowych do prowadzenia transportu osób lub rzeczy na terenie kraju.    

Dokumenty 

uprawniające do 

przejazdu pojazdu 

nienormatywnego 

W 2021 r. wydano 37 zezwoleń  na przejazd pojazdów nienormatywnych, w tym 4 
zezwolenia kategorii III i 33 zezwoleń kategorii II. W 2020 r. wydano 16 zezwoleń kat. III 
na przejazd pojazdów nienormatywnych. Rozwój inwestycji i nowoczesnych technologii 
powoduje ciągły wzrost zapotrzebowania na przewozy pojazdów nienormatywnych co 
przekłada się bezpośrednio na wzrost liczby wydawanych zezwoleń. 

Sprawy 

meldunkowe  

Liczba meldunków w 2021 roku wyniosła 11 898. Zrealizowano 4 996 wniosków  
o wydanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz 3 267 o udostępnienie danych z tego 
rejestru, natomiast z rejestru PESEL zrealizowano 3 250 wniosków o udostępnienie 
danych. W 2021 roku rozstrzygnięto postępowania administracyjne w 230 sprawach 
meldunkowych (w 2020 r. wydano 195 decyzji).     

Rejestr wyborców 

2021 r. nie był rokiem wyborczym, dlatego też wydano 1 decyzję dot. wpisania do 
rejestru wyborców, jednakże w związku z planowanym utworzeniem Centralnego 
Rejestru Wyborców i migracją danych prace obejmowały szereg innych czynności 
związanych z uzupełnieniem i poprawą kodów TERYT ulic. W związku z tymi pracami 
zweryfikowano oraz zaktualizowano ponad 440 ulic. 

Działalność 

gospodarcza 

W okresie sprawozdawczym wykonywano zadania z zakresu ustawy o Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy- 
polegające na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających 
wpisowi. W 2021 r. wprowadzono do systemu CEiDG 2 532 wniosków o dokonanie wpisu.  

Wydawanie 

zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

W 2021 r. ogółem wydano 453 zezwolenia w tym: 
 zezwolenia stałe (sklepy): 109, 

 zezwolenia stałe (gastronomia): 113, 

 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 215, 

 catering: 16. 
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Obszar Uszczegółowienie 

Przyznawanie 

świadczeń 

rodzinnych  

Świadczenia rodzinne obejmują wiele różnych świadczeń, o różnej wysokości i skierowane 
do różnych grup. Są tu świadczenia dla osób niepełnosprawnych i chorych (zasiłek 
pielęgnacyjny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie „za życiem”), świadczenia dla 
opiekunów osób niepełnosprawnych (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 
opiekuńczy), świadczenia związane z urodzeniem dziecka (becikowe, świadczenie 
rodzicielskie) oraz świadczenia dla rodzin z dziećmi (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami).  
W 2021 r. na ten cel Miejskie Centrum Świadczeń (MCŚ) wydało 20 mln zł. Zadania te są 
zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej  
z budżetu państwa.  

Przyznawanie 

świadczeń 500plus 

Świadczenie wychowawcze (potocznie zwane 500plus) jest największym zadaniem MCŚ. 
Jest to świadczenie mające na celu wsparcie rodziców w wydatkach związanych  
z wychowaniem dziecka do ukończenia 18 roku życia. Świadczenie od lipca 2019 r. objęło 
wszystkie dzieci bez kryterium dochodowego. W 2021 r. Centrum wypłaciło świadczenia 
na łączną kwotę ponad 121 mln zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej, finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

Przyznawanie 

świadczeń z 

funduszu 

alimentacyjnego 

Świadczenie przeznaczone jest dla osób, które nie mogą wyegzekwować alimentów na 
dziecko od drugiego rodzica i spełniają kryterium dochodowe (900 zł na osobę  
w rodzinie). Wysokość zależna jest od wysokości zasądzonych alimentów, nie może być 
jednak większa niż 500 zł. W 2021 r. Centrum przyznało 5,5 tys. świadczeń na łączną 
kwotę 2,3 mln zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane  
w formie dotacji z budżetu państwa. 

Przyznawanie 

dodatków 

mieszkaniowych 

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie mające na celu wsparcie osób w pokryciu 
wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, pod warunkiem, że posiadają do tego 
mieszkania tytuł prawny, spełniają kryterium dochodowe i metrażowe. W 2021 r. Miasto 
wypłaciło ponad 6,9 tys. takich świadczeń na łączną kwotę 1,6 mln zł.  Jest to zadanie 
własne gminy finansowane ze środków Miasta. 

Przyznawanie 

stypendiów i 

zasiłków szkolnych 

[pomoc materialna 

o charakterze 

socjalnym] 

Stypendia szkolne przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej, spełniającym kryterium dochodowe takie samo jakie obowiązuje w pomocy 
społecznej tj. 528 zł na osobę w rodzinie. Stypendium to zwiększa się dodatkowo  
w zależności od innych trudnych okoliczności, które zachodzą w rodzinie jak np.: 
bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, wielodzietność i in. Kwoty stypendium wynoszą 
miedzy 148,80 zł a 248,00 zł na dziecko i wypłacane są zazwyczaj kwartalnie. W 2021 r. 
Centrum wypłaciło stypendia dla 324 uczniów na łączną kwotę ok. 388 tys. zł. Drugim 
świadczeniem przeznaczonym dla uczniów w trudnej sytuacji jest zasiłek szkolny. Jest to 
świadczenie jednorazowe, w wysokości 620 zł i przysługuje uczniowi, który znalazł się  
w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego. W 2021 r. Centrum wypłaciło zasiłki dla 
6 uczniów na łączną kwotę 3 720 zł.  Stypendia i zasiłki są zadaniem własnym gminy, 
dofinansowywanym częściowo w formie dotacji z budżetu państwa. Od 1 lipca 2021 roku 
zadanie to zostało przeniesione do MOPR w Opolu. 

Przyznawanie 

dodatków 

energetycznych 

Dodatki energetyczne to świadczenie dla osób, które pobierają dodatek mieszkaniowy i są 
stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej. Mają one na celu częściową rekompensatę 
kosztów ponoszonych na energię elektryczną. W 2021 r. Centrum wypłaciło 5 tys. 
dodatków energetycznych na łączną kwotę 74 tys. zł. Jest to zadanie z zakresu 
administracji rządowej, finansowane w formie dotacji z budżetu państwa. 

Działania 

prowadzone 

wobec dłużników 

alimentacyjnych 

Działania te polegają na wykonywaniu działań zmierzających do aktywizacji zawodowej 
dłużników alimentacyjnych, co ma skutkować następnie spłatą zadłużenia 
alimentacyjnego. W wyniku działań w 2021 roku Centrum odzyskało kwotę ponad  
1,2 mln zł z czego kwota 315 682,66 została przekazana na dochody gminy. 
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Obszar Uszczegółowienie 

Świadczenie  

,,Za życiem’’ 

To świadczenie skierowane jest dla rodziców dzieci, u których stwierdzono ciężkie  
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. W 2021 
roku wypłacono takie świadczenia 15 rodzicom na łączną kwotę 60 tys. zł. 

Dopłaty do 

czynszu z 

Funduszu Dopłat 

BGK 

Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem 
mieszkania. Dopłaty udzielane są na okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji 
uprawnienia do tych dopłat dla najemców mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową  
w Opolu przy ul. A. Dambonia 3A, 3B oraz 3C. W 2021 roku wypłacono dopłaty do 
czynszów na łączną kwotę ok. 141 tys. zł dla 81 seniorów. 

Źródło: opracowanie własne 

3.1.2. Urząd Stanu Cywilnego 

Urząd Miasta Opola w okresie sprawozdawczym realizował również zadania w obszarze stanu 

cywilnego. Do najważniejszych z nich należały zagadnienia związane z rejestracją urodzeń, małżeństw, 

zgonów, wydawaniem odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego, dokonywaniem czynności  

z zakresu rejestracji stanu cywilnego, a także organizacją uroczystości przyjmowania oświadczeń  

o wstąpieniu w związek małżeński oraz uroczystości jubileuszowych. 

W okresie sprawozdawczym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opolu sporządzono 7,3 tys. aktów stanu 

cywilnego, w tym 3,3 tys. aktów urodzenia, 642 akty małżeństwa oraz 3,4 tys. aktów zgonów. Ponadto 

wykonywano szereg czynności materialno-technicznych, wydawano zaświadczenia, odpisy aktów,  

a także decyzje. W 2021 r. 82 pary odebrały medale za długoletnie pożycie małżeńskie (Złote Gody).  

Tab.25. Podstawowe dane statystyczne w obszarze stanu cywilnego 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 

Sporządzenie aktów stanu cywilnego: 6 545 6 193 6 273 7 309 

akty urodzenia 3 547 3 356 3 190 3 262 

akty małżeństwa 683 576 529 642 

akty zgonu 2 315 2 261 2 554 3 405 

2 Czynności materialno-techniczne 612 611 479 549 

3 
Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie 
oświadczeń  

1 215 1 253 1 089 1 082 

4 Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego 23 897 25 236 22 694 27 876 

5 Wydawanie decyzji w przedmiocie zmiany imion i nazwisk 77 100 95 106 

6 Jubileusze „Złotych Godów” 5 5 0 6 

7 Liczba par, które otrzymały medale 72 65 24 82 

Źródło: opracowanie własne 

3.1.3. Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje 

W Opolu funkcjonuje 5 punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo 

obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja. W punktach dyżurują adwokaci, radcowie prawni oraz 

organizacje pozarządowe lub stowarzyszenia. Punkty znajdują się w różnych częściach miasta,  

a godziny świadczenia pomocy zostały ustalone tak, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do świadczonych 

usług. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest także osobom fizycznym prowadzącym 
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jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku, jako 

pomoc de minimis. 

Wystąpienie pandemii COVID-19 spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 

12 marca 2020 r. mówiącym o „możliwości tymczasowego zawieszenia działalności punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej” punkty w mieście Opolu zostały czasowo zamknięte dla interesantów, 

ale nie oznacza to, że przestały funkcjonować.  

Od marca 2020 r. do 6 czerwca 2021 r. w związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, 

praca punktów została zorganizowana w sposób zdalny. Porady prawne udzielane były za 

pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a osoby zainteresowane mogły skorzystać 

z porady na bieżąco nie wychodząc z domu. Od 7 czerwca do 30 listopada 2021 r. z nieodpłatnej 

pomocy prawnej można było skorzystać stacjonarnie w punktach po wcześniejszym umówieniu wizyty, 

a w samych punktach obowiązywało zachowanie reżimu sanitarnego. Ze względu na pogarszającą się 

sytuację epidemiczną spowodowaną wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 od dnia 1 grudnia  

2021 r. do odwołania stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego została ponownie zawieszona. 

Miasto Opole rozpowszechnia informacje na temat dostępności świadczonych usług m.in. poprzez 

zamieszczanie ich na stronie internetowej www.opole.pl czy w lokalnej prasie. Prezydent Miasta co 

roku sporządza też i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną dla mieszkańców. 

Działania te sprawiają, że co roku przybywa mieszkańców, którzy korzystają z nieodpłatnej pomocy 

prawnej. 

W listopadzie 2021 r. zostały podpisane porozumienia w sprawie funkcjonowania nieodpłatnej pomocy 

prawnej w mieście Opolu z Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych. Zawarto 

też 5 umów z adwokatami, 5 z radcami prawnymi. Podpisana została umowa na organizację jednego 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz umowy na organizację dwóch punktów nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego.   

Tab.26. Podstawowe dane statystyczne w obszarze nieodpłatnego poradnictwa prawnego 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 Liczba udzielonych porad prawnych przez adwokatów (1 punkt npp) 384 337 217 305 

2 
Liczba udzielonych porad prawnych przez radców prawnych 
(1 punkt) 

187 188 184 276 

3 

Liczba udzielonych porad przez organizacje pozarządowe                  
(3 punkty) w tym: 

404 356 200 504 

a) Liczba udzielonych porad prawnych przez organizacje 
pozarządowe (1 punkt npp) 

- - 73 382 

b) Liczba udzielonych porad w ramach poradnictwa 
obywatelskiego przez organizacje pozarządowe (2 punkty) 

- - 127 122 

c) Liczba udzielonych mediacji przez organizacje pozarządowe - - 0 0 

4 Liczba udzielonych mediacji - - 0 0 

Źródło: opracowanie własne 

 

Id: 0D59B95D-C956-4D21-A7F5-987A71459919. Podpisany Strona 33



34 

 

3.1.4. Opieka żłobkowa  

Pośród instytucji opiekuńczych szczególną rolę odgrywają żłobki utworzone na terenie Miasta Opola.  

W 2021 r. na terenie miasta Opola funkcjonowało 27 żłobków oferujących 1 833 miejsca opieki nad 

dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko 

ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem 

przedszkolnym do 4 roku. W ramach tej opieki realizowane są funkcje: opiekuńcze, wychowawcze  

i edukacyjne.  

Żłobki prowadzone były przez Miasto Opole (5 placówek) oraz przez 19 podmiotów niepublicznych  

(22 placówki) utworzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. W okresie sprawozdawczym miesięczna kwota dotacji celowej  

na dziecko objęte opieką w żłobku dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na terenie Miasta 

Opola w roku 2021 r. wynosiła 650 zł. Miasto Opole udzieliło dotacji 19 podmiotom prowadzącym 

żłobki niepubliczne w łącznej wysokości ok. 8 mln zł.  

 

Tab.27. Podstawowe dane statystyczne w obszarze opieki żłobkowej 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 Liczba miejsc w żłobkach na terenie Miasta Opola [szt.] 1 637 1 698 1 858 1 833 

2 Liczba żłobków na terenie miasta Opola [szt.] 27 27 27 27 

3 
Wysokość dotacji udzielonej podmiotom prowadzącym 
żłobki niepubliczne [mln zł] 

6,5 7,9 7,6 8,1 

Źródło: opracowanie własne 

Dodatkowo Miasto Opole podpisało 11 porozumień międzygminnych, o których mowa w art. 60a  

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: 3 porozumienia 

międzygminne w sprawie finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie innych 

gmin w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta Opola oraz finansowania opieki zapewnianej 

dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola w żłobkach funkcjonujących na terenie tych gmin na 

okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 8 porozumień w sprawie finansowania 

opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie innych gmin w żłobkach funkcjonujących na 

terenie Miasta Opola. 

Ponadto w 2021 r. Miasto Opole pozyskało dodatkowe środki finansowe na realizację zadań 

określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH+” 2021 przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu  

w 2021 r. funkcjonowania 75 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Nr 3 i Żłobku Pomnik 

Matki Polki w Opolu w łącznej wysokości 153 tys. zł.  

3.1.5. Oświata 

W okresie sprawozdawczym Miasto Opole prowadziło 76 jednostek oświatowych, w ramach których 

funkcjonowało łącznie 110 różnego typu placówek, tj.: 36 przedszkoli, 23 szkoły podstawowe, 1 szkoła 

podstawowa dla dorosłych, 41 szkół ponadpodstawowych oraz 9 placówek oświatowych (centrum 

kształcenia zawodowego, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, ośrodek doskonalenia nauczycieli, 

dwie placówki wychowania pozaszkolnego, dwie bursy i dwa schroniska młodzieżowe).  

Kształcenie, wychowanie i opiekę w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzono w 956 

oddziałach dla 21 811 dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2020/21 w jednostkach oświatowych 

zatrudnienie nauczycieli wynosiło 2 683,28 etatów. Pierwszy raz od wielu lat ogólny stan zatrudnienia 
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nie wzrósł, lecz był nieznacznie niższy w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, kiedy to wyniósł  

2 693,21 etatów.   

W Opolu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., zarejestrowanych było 129 szkół i placówek 

prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST. W 22 przedszkolach niepublicznych edukacją 

przedszkolną objęto 1 043 oraz 73 dzieci w 5 punktach przedszkolnych. Kształcenie na poziomie 

podstawowym w 6 niepublicznych szkołach podstawowych (dla dzieci) i w jednej publicznej szkole 

podstawowej, prowadzonej przez organ inny niż jst, kształceniem objęto łączną liczbę 1 085 uczniów. 

Nauka na poziome ponadpodstawowym prowadzona była w 18 szkołach, dla których organem 

prowadzącym nie jest miasto Opole, gdzie edukacją szkolną objęte zostały 1 734 osoby. Natomiast  

w 20 szkołach policealnych przeznaczonych dla absolwentów szkół średnich naukę zapewniono dla  

2 680 słuchaczy. 

Tab.28. Podstawowe dane statystyczne w obszarze oświaty w Opolu 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata Uwagi 

2018 2019 2020 2021 

1 
Liczba przedszkoli (publiczne, 
niepubliczne) 

57 59 60 63 
36 publicznych przedszkoli;  
22 niepubliczne przedszkola  
i 5 punktów przedszkolnych 

2 
Liczba miejsc w przedszkolach 
(publiczne i niepubliczne) 

5 023 5 157 4 938 5 171 

3 936 w publicznych 
przedszkolach; 1 235  
w niepublicznych przedszkolach 
i punktach przedszkolnych 

3 
Liczba publicznych szkół 
podstawowych  

23 23 23 23 Stan na 30 września 2021 r. 

4 
Liczba uczniów w publicznych 
szkołach podstawowych  

8 848 8 653 8 850 8 888 Stan na 30 września 2021 r.  

5 
Liczba szkół publicznych 
ponadgimnazjalnych 

23 0 0 0 Stan na 30 września 2021 r. 

6 
Liczba uczniów w publicznych 
szkołach ponadgimnazjalnych 

7 094 0 0 0 Stan na 30 września 2021 r. 

7 
Liczba szkół publicznych 
ponadpodstawowych 

13 36 41 37 

Stan na 30 września 2021 r.,  
w tym 28 jednostek, w których 
realizowany jest obowiązek 
nauki 

8 
Liczba uczniów w publicznych 
szkołach ponadpodstawowych 

711 9 540 9 345 9 866 Stan na 30 września 2021 r. 

9 Liczba etatów pedagogicznych 
2,7 
tys. 

2,7 
tys. 

2,69 
tys. 

2,68 
tys. 

Stan na 24 marca 2022 r.  
(rok szkolny 2021/22). 

Liczba etatów w jednostkach 
oświatowych Miasta Opola. 

10 
Wartość inwestycji w oświacie  
[w mln zł] 

12 10,8 7,4  17,3 Stan na koniec 2020 r. 

Źródło: opracowanie własne 
 
W Opolu funkcjonowało 36 przedszkoli publicznych (34 jako jednostki samodzielne i 2 w zespołach 

szkolno-przedszkolnych), w tym 2 przedszkola integracyjne, 4 ogólnodostępne z oddziałami 

integracyjnymi i 1 przedszkole specjalne. Łącznie działały 172 oddziały przedszkolne, w tym 151 

oddziałów ogólnodostępnych i 21 oddziałów specjalistycznych, tj. 16 integracyjnych i 5 specjalnych. 

Edukacją w przedszkolach publicznych objęto ok. 81% dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Opolu,  
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w tym ok. 73% dzieci 3-letnich, ok. 79% 4-latków, ok. 83% 5-latków i ok. 85% 6-latków. Edukacją 

przedszkolną objęte były też dzieci 7-letnie i starsze, wymagające dalszego kształcenia specjalnego 

(łącznie 40 dzieci).  

Miasto Opole prowadziło kształcenie na poziomie podstawowym w 23 publicznych szkołach 

podstawowych w 438 oddziałach klas I-VIII, ale także w 2 oddziałach Publicznej Szkoły Podstawowej 

dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych. 

Kształcenie na poziome ponadpodstawowym prowadzone było w 30 szkołach w 344 oddziałach, dla 

których organem prowadzącym jest miasto Opole, w tym w 22 szkołach dla młodzieży (7 liceach 

ogólnokształcących, 7 technikach, 5 branżowych szkołach I stopnia, 1 szkole przysposabiającej do 

pracy, 2 szkołach artystycznych), w 5 szkołach dla dorosłych (4 liceach ogólnokształcących i 1 zaocznym 

liceum ogólnokształcącym) i w 3 branżowych szkołach II stopnia. Wśród uczniów i słuchaczy 

pobierających naukę ok. 62% stanowiły osoby spoza Opola. 

Ponadto na poziomie ponadpodstawowym realizowano kształcenie dla 45 uczniów w 12 oddziałach 

szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym (w Zespole Szkół Specjalnych). 

W roku szkolnym 2020/21 zadania związane z zapewnieniem kształcenia specjalnego realizowały 

przedszkola dla 152 dzieci, szkoły podstawowe dla 487 uczniów i szkoły ponadpodstawowe dla 131 

uczniów. Łącznie na wszystkich etapach edukacyjnych kształceniem specjalnym objęto 770 osób 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Wśród placówek prowadzących kształcenie specjalne były przedszkola integracyjne, specjalne  

i ogólnodostępne, szkoły podstawowe ogólnodostępne, z oddziałami integracyjnymi oraz szkoła 

specjalna, szkoły ponadpodstawowe, z oddziałami integracyjnymi, ogólnodostępne, specjalna i szkoła 

specjalna przysposabiająca do pracy. 

Nauczanie indywidualne zorganizowano dla 49 uczniów (26 w szkołach podstawowych, 23 uczniów  

w szkołach ponadpodstawowych), przeznaczając na ten cel łącznie 591,5 godzin zajęć tygodniowo. 

Zajęcia rewalidacyjne zorganizowano dla 597 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego: dla 152 dzieci w przedszkolach, 356 uczniów w szkołach podstawowych i 89 uczniów  

w szkołach ponadpodstawowych. Przeznaczono na ten cel łącznie 1 287 godzin zajęć tygodniowo.  

Wczesne wspomaganie rozwoju zorganizowano dla 136 dzieci, przeznaczając na ten cel 270 godzin 

tygodniowo. 

Dla uczniów uzdolnionych sportowo i zainteresowanych uprawianiem określonych dyscyplin sportu 

prowadzono 25 oddziałów sportowych w 3 szkołach podstawowych (PSP nr 5, PSP nr 14, PSP nr 24) 

oraz 2 szkołach ponadpodstawowych (PLO nr VI, PLO nr IX). Łącznie szkoleniem sportowym  

w oddziałach sportowych w roku szkolnym 2020/21 objętych było 573 uczniów, w tym 332 uczniów  

w szkole podstawowej i 241 w szkołach ponadpodstawowych a na realizację zajęć szkolenia 

sportowego w poszczególnych dyscyplinach przeznaczono łącznie 299 godzin tygodniowo. 

W roku szkolnym 2020/21 nauką języka mniejszości objęto 3 385 dzieci i młodzieży szkolnej, w tym 181 

dzieci w przedszkolach, 3 169 uczniów w szkołach podstawowych i 35 uczniów w jednej szkole 

ponadpodstawowej. Na zajęcia przeznaczono 681 godzin tygodniowo. 

Odnotowany był wzrost liczby uczniów niebędących obywatelami polskimi uczęszczających do szkół 

różnych typów. W minionym roku szkolnym w szkołach podstawowych zorganizowano dodatkową 

naukę języka polskiego dla 290 uczniów (poprzednio 268) – cudzoziemców oraz obywateli polskich 

powracających z zagranicy (szkoły podstawowe – 205, ponadpodstawowe – 85). Na zajęcia dodatkowej 
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nauki języka polskiego przeznaczono 314 godzin tygodniowo, a na dodatkowe zajęcia wyrównawcze 

24 godziny tygodniowo.  

W celu poszerzenia oferty edukacyjnej i uatrakcyjnienia propozycji zajęć pozalekcyjnych w szkołach 

realizowano tzw. godziny miejskie (643 godziny tygodniowo). Szkoły podstawowe, realizując 205 

godzin, przeznaczyły je na: zajęcia kół przedmiotowych i kół zainteresowań, SKS oraz gry i zabawy dla 

dzieci młodszych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną, innowacje 

pedagogiczne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, inne zajęcia – działalność klubów, zespoły wokalne.  

W szkołach ponadpodstawowych realizowano 438 godzin miejskich z przeznaczeniem na zajęcia: 

rozszerzające wiedzę przedmiotową, poszerzające naukę języka obcego, artystyczne, rozwijające różne 

dziedziny wiedzy społecznej, rekreacyjno-sportowe, inne np. wyrównawcze, przygotowujące do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

Na realizację zadań związanych z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach 

i szkołach przeznaczono 141,9 specjalistycznych etatów pedagogicznych, w tym pedagogów szkolnych 

– 45,12 etatów, psychologów – 34,45 etatów, logopedów – 43,08 etatów, terapeutów – 6,41 etatów  

i doradców zawodowych – 12,87 etatów. W Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stan 

zatrudnienia wynosił 39,05 etatów pedagogicznych. 

Miasto Opole organizowało dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków, zgodnie z art. 39 

ustawy Prawo oświatowe. W okresie sprawozdawczym zadanie w zakresie organizacji dowozu 

realizowano na rzecz 127 uczniów. Obejmowało ono dowóz 71 uczniów niepełnosprawnych do szkół  

i ośrodków na terenie miasta i poza Opolem, a także zwrot kosztów dowozu 56 uczniów 

niepełnosprawnych przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu. 

Miasto zorganizowało opiekę nad dziećmi w czasie letniego i zimowego wypoczynku, przygotowując 

ofertę wypoczynku, w tym dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Na organizację wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży na 2021 r. przeznaczono ok. 688 tys. zł, w tym na organizację akcji zimowej ok. 

106 tys. zł. Ze wszystkich form wypoczynku zimowego skorzystało 1 333 uczniów, natomiast z form 

wypoczynku letniego skorzystało 1 392 uczniów.  

W okresie sprawozdawczym Miasto realizowało zadania związane z wypłatą stypendiów 

motywacyjnych dla uczniów (pomoc materialna o charakterze motywacyjnym). W 2021 r. (za rok 

szkolny 2020/21) stypendia otrzymało łącznie 2 343 uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Opole, 

w tym: ze szkół podstawowych – 883 uczniów, ze szkół ponadpodstawowych – 1 460 uczniów. Na 

realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości łącznie ok. 250 tys. zł. 

Miasto Opole otrzymało środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w roku szkolnym 2020/21 w wysokości  ok. 1,1 mln zł. W ramach 

dotacji zakupiono podręczniki dla klasy I-VIII szkoły podstawowej. Łącznie 9 764 uczniów skorzystało  

z darmowych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych. Ponadto kontynuowano, w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie zakupu podręczników 

do kształcenia dla uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Z dofinansowania zakupu 

podręczników lub materiałów edukacyjnych skorzystało 159 uczniów. Na ten cel przeznaczono łącznie 

kwotę ok. 51 tys. zł, która pochodziła z dotacji celowej. 

Miasto dofinansowało pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników, które jest 

realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy. W roku szkolnym 2020/21 wydano 53 decyzje 

pozytywne o przyznaniu pracodawcom dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników. 

Najwięcej z nich dotyczyło kształcących się w zawodzie fryzjer, kucharz oraz mechanik pojazdów 

samochodowych. Na realizację wszystkich decyzji o dofinansowaniu pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano łącznie ok. 358 tys. zł. 
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Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS) realizował program bezpłatnej nauki pływania dla klas II i III 

szkół podstawowych na miejskich pływalniach Akwarium i Wodna Nuta. W programie wzięło udział  

1 029 uczniów. Realizowane były też inne programy profilaktyczno - sportowe m.in. Miejski program 

profilaktyki wad postawy, Szkoła na peryferiach, Program wspierania aktywności fizycznej w edukacji 

wczesnoszkolnej, Aktywny Uczeń i Aktywny Przedszkolak oraz Mały Łyżwiarz. MOS koordynował 

pozalekcyjną działalność sportową szkół podstawowych i ponadpodstawowych, realizując Miejski 

Kalendarz Igrzysk Młodzieży Szkolnej (10 międzyszkolnych zawodów sportowych, w tym 3 w ramach 

Igrzysk Dzieci dla uczniów szkół podstawowych - 124 uczestników, 4 w ramach Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej dla uczniów szkół podstawowych - 150 uczestników, 3 w ramach Licealiady dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych - 134 uczestników). Łącznie w zawodach wzięło udział 408 uczniów. 

Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) realizował tygodniowo 937 godzin zajęć w 15 pracowniach w ramach 

162 kół zainteresowań dla 2 500 uczestników. MDK prowadził działalność w formach stałych (zespoły, 

sekcje, koła zainteresowań, pracownie, kluby), okresowych i okazjonalnych. Realizował też liczne 

projekty edukacyjne i artystyczne. W programie placówki była bogata oferta imprez o zasięgu miejskim, 

wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym a wśród nich konkursy, przeglądy, spektakle, 

wystawy, koncerty, festyny i plenerowe imprezy rodzinne. 

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (MPPP) realizowała swoje zadania poprzez diagnozę, 

konsultacje, terapię indywidualną, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność 

profilaktyczną, psychoedukację rodziców i nauczycieli. W okresie sprawozdawczym w Poradni było 

39,05 etatów pracowników pedagogicznych (specjalistów). Ze względu na ograniczenia epidemiczne 

zostały utworzone gabinety wirtualne z wykorzystaniem platformy Teams. 

W 2021 r. w obszarze oświaty zrealizowano inwestycje na kwotę 17,3 mln zł. W ramach zadania 

prowadzono między innymi liczne prace inwestycyjno-remontowe (tab. 29).  

Tab.29. Wybrane inwestycje w obszarze oświaty w 2021 r. 

Lp.                                                                  Wyszczególnienie 

1 Wybudowano nową salę gimnastyczną w PSP nr 11. 

2 Rozpoczęto budowę nowego przedszkola w rejonie Gosławice - Malinka. 

3 
Budowa boisk wielofunkcyjnych w PLO nr I, zakończenie modernizacji bieżni lekkoatletycznej oraz 
boisk wielofunk. w PLO nr III oraz ułożenie nowej nawierzchni na boisku do koszykówki w PSP nr 2. 

4 
Kontynuacja przebudowy budynku MODN na potrzeby MCWE. Wymieniono pokrycie dachowe oraz 
docieplono budynek A, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, zamontowano windę osobową oraz 
podnośnik dla osób niepełnosprawnych, przebudowano sanitariaty i wymieniono instalacje.  

5 
Kontynuowano wymianę stolarki okiennej w PLO nr VIII. Wymieniono 72 okna w salach dydaktycznych 
i pomieszczeniach administr. oraz w sali gimnastycznej, a także zamontowano rolety. 

6 
W ramach dostosowania bud. oświatowych do obowiązujących przepisów p.poż. wymieniono w segm. 
A,B,C i D budynku PLO nr II drzwi p.pożarowe, wymieniono hydranty w ZSP nr 2, PP nr 60, ZSTiO. 

7 Dokonano przebudowy toalet w: Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w PLO nr I w bloku sportowym. 

8 
Utworzono nowe, zmodernizowano i doposażono istniejące place zabaw i siłownie zewn. na terenie: 
PSP nr 5, nr 11, nr 24, nr 26, nr 31, ZSP nr 2, PP nr 2, PP nr 28, PP nr 56, ZSTIO, ZS im. Prymasa. 

9 Wymieniono pokrycie dachowe na tzw. “łączniku” w PLO nr IX. 

10 
W ramach tworzenia dodatkowych oddziałów w przedszkolach przeprowadzono przebudowę 
pomieszczeń, modernizację instalacji oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt.         

11 
W budynku D w Zespole Placówek Oświatowych zamontowano windę osobową oraz wybudowano 
podjazd dla osób z niepełnosprawnościami z ZSS. 

12 W budynku Bursy ZSM wymieniono dźwigi towarowe. 
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Lp.                                                                  Wyszczególnienie 

13 
W ramach realizowanego rządowego programu “Laboratoria przyszłości” zakupiono pomoce 
dydaktyczne oraz sprzęt do pracowni informatycznych, muzycznych, kulturalnych i robotyki  
w szkołach podstawowych. 

14 
Zakupiono i zamontowano na dachu budynku PLO nr I kopułę astronomiczną, wieże i teleskop do 
obserwacji nieba. 

Źródło: opracowanie własne  

3.1.6. Ośrodek akademicki 

W 2021 r. epidemia COVID-19 zaburzyła realizację wielu inicjatyw podejmowanych przez środowisko 

akademickie. Wiele cyklicznych wydarzeń, corocznie wspieranych środkami budżetu miasta, zostało 

odwołanych lub przeniesionych do przestrzeni wirtualnej. W ślad za tym wiele wydatków, na które 

zostały zaplanowane środki w budżecie miasta na 2021 r. zostało przełożonych na inne zadania. 

W tej nadzwyczajnej sytuacji można przekonać się o tym, jak pozytywny wpływ na funkcjonowanie 

Opola ma prężny ośrodek akademicki. W Opolu każdego roku kształci się łącznie około 19 tys. 

studentów. Wraz z wprowadzeniem zdalnego nauczania opustoszały kampusy uczelni. Brak obecności  

studentów odczuwalny był w każdym niemal elemencie codziennego życia; wymienić można  mniejsze 

obłożenie (i wpływy z biletów) transportu miejskiego, mniejszą liczbę konsumentów usług (w tym 

szczególnie dotkniętych pandemią usług gastronomicznych), odczuwalny brak popytu na rynku 

wynajmu mieszkań i kwater. Studenci i cała społeczność akademicka to także w znaczącej części 

odbiorcy i kreatorzy wydarzeń kulturalnych.  

W obszarze stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Opola zrealizowano w 2021 r. jeden program, 

skierowany do studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi. Jego celem jest 

zachęcanie do stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników, do aktywnej działalności w kołach 

naukowych, stowarzyszeniach i fundacjach. Stypendia przyznane zostały za osiągnięcia naukowe i za 

osiągnięcia oraz zaangażowanie w działalność społeczną lub działalność na rzecz środowiska 

akademickiego. W 2021 r. 41 osób złożyło wniosek o stypendium, przyznano łącznie 19 stypendiów na 

łączną kwotę prawie 100 tys. zł. 

W okresie sprawozdawczym Miasto udzieliło również dotacji celowej w wysokości ok. 39 tys. zł na 

wsparcie procesu kształcenia w zakresie patomorfologii. Przyznanie dotacji związane było  

z koniecznością priorytetowego wsparcia procesu kształcenia w zakresie patomorfologii i zapewnienia 

wysokiej jakości kształcenia przyszłych kadr medycznych w tej specjalności, realizowanego  

w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.  Patomorfologia to deficytowa specjalność lekarska. W ramach 

dotacji zakupiono nowoczesny, wysoce specjalistyczny diagnostyczny mikroskop świetlny wraz  

z kamerą cyfrową z monitorem. 

Istotne działania na rzecz rozwoju Opola i całego regionu podejmował i podejmuje Park Naukowo-

Technologiczny, miejsce współpracy nauki z biznesem, a także wspomagania przepływu wiedzy oraz 

technologii pomiędzy opolskimi uczelniami a przedsiębiorstwami. To także przestrzeń wspomagająca 

rozwój przedsiębiorczości opartej na innowacyjnych rozwiązaniach. Park wspiera studentów opolskich 

uczelni wyższych w wejściu na ścieżkę zawodową. Zarówno instytucja inkubatora gospodarczego, jak  

i aktywności na polu startupów, realizują swoje cele z myślą o studentach będąc jednocześnie 

renomowanymi markami na terenie Opola i województwa. Również aktywności w postaci wydarzeń 

promujących przedsiębiorczość, wynalazczość oraz nowe technologie cieszą się dużym 

zainteresowaniem opolskich studentów, dając im szanse spotkania ciekawych osobistości, inspiracji 

oraz pracodawców. Skupieni wokół PNT pracodawcy chętnie i często opierają swoje kadry  

o współpracę z opolskimi uczelniami wyższymi, co w dużej mierze przekłada się na młodą kadrę wśród 
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osób pracujących na terenie PNT. Marka, jaką posiada PNT, jest naturalnym adresem dla wielu z tych 

opolskich studentów, którzy samodzielnie wchodzą na rynek pracy, szczególnie związany z nowymi  

i autorskimi pomysłami, jak i technologiami. 

Miasto oferuje również atrakcyjną ofertę cenową w lokalnym transporcie publicznym. Studenci oraz 

doktoranci mają możliwość zakupu dedykowanego biletu semestralnego uprawniającego do dowolnej 

liczby przejazdów przez kolejnych 150 dni na wybranych jednej lub dwóch liniach komunikacyjnych 

dziennych (miejskich lub pozamiejskich) oraz do przejazdów połączeniami kolejowymi POLREGIO S.A. 

pomiędzy stacjami kolejowymi znajdującymi się w granicach administracyjnych Opola.  

3.1.7. Bezpieczeństwo mieszkańców 

W 2021 r. Urząd Miasta Opola realizował istotne zadania w obszarze zarządzania kryzysowego.  

Najważniejsze z nich wiązały się z zabezpieczeniem przeciwpożarowym i działalnością ochotniczych 

straży pożarnych, wsparciem finansowym policji oraz działalnością straży miejskiej. 

W 2021 r. na terenie Opola funkcjonowało 10 jednostek OSP, z czego osiem jednostek było włączonych 

do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. OSP w swoich szeregach skupiały 289 strażaków 

ochotników, którzy brali czynny udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach. Poza tym każda 

jednostka posiada dodatkowo po kilkunastu członków wspierających i honorowych, którzy pełnią 

funkcje pomocnicze i wspierające działalność jednostek OSP. W 2021 roku jednostki OSP z terenu 

miasta wyjeżdżały do akcji ratowniczych do usuwania różnych miejscowych zagrożeń 362 razy. 

Wszystkie jednostki OSP miasta Opola są umundurowane i wyposażone w samochody pożarnicze i 

specjalistyczne, w sprzęt ratowniczy, posiadają sprzęt ochrony osobistej oraz cały czas utrzymują 

gotowość bojową, są przygotowane do walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, do realizacji 

zadań związanych z ratownictwem technicznym, wysokościowym, wodnym i  przedmedycznym, 

a także z przeciwdziałaniem COVID-19. Jednostki OSP miasta posiadają 31 samochodów pożarniczych, 

w tym 6 samochodów do ratownictwa technicznego (drogowego), 3 do ratownictwa wodnego, 

21 przyczep do przewożenia sprzętu ratowniczego: łodzi, agregatów, pomp itp. Pięć jednostek OSP jest 

wyposażonych w łodzie z silnikami zaburtowymi, łódź wiosłową, łódź płaskodenną i sanie lodowe, 

ponadto posiadają quada Polaris z małym zbiornikiem wody do działań w trudno dostępnym terenie.  

W listopadzie 2021 roku 24 członków z jednostek OSP ukończyło kurs z kwalifikowanej pierwszej 

pomocy. Od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie po wprowadzeniu stanu 

epidemii, jednostki OSP miasta Opola dalej angażowały się w pomoc do zminimalizowania 

i częściowego ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 na terenie miasta. Strażacy brali 

udział w rozwożeniu środków do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej, przede wszystkim 

do placówek oświatowych z terenu miasta.   

Oprócz tego w miesiącu maju i wrześniu w związku z gwałtownymi opadami deszczu oraz przesyłanymi 

przez IMGW ostrzeżeniami hydrologicznymi o wysokich stanach wód i możliwości spływu fal 

wezbraniowych na Odrze, Małej Panwi oraz rowach i ciekach wodnych na terenie miasta Opola 

dodatkowo w trybie interwencyjnym, zostały zadysponowane jednostki OSP minimalizując skutki 

zagrożenia powodziowego. W czerwcu 2021 r. zrealizowana została inwestycja związana z zakupem 

przyczepy dwuosiowej pod pompę wysokiej wydajności oraz montażem na niej specjalistycznej pompy. 

Jest to trzeci taki zestaw w mieście Opolu. Wartość inwestycji to ok. 122 tys. zł. Natomiast biorąc pod 

uwagę doświadczenia wcześniejszych wezbrań i powodzi, a także zapotrzebowanie wynikające  

z lokalnych uwarunkowań we wrześniu 2021 r. zakupiono dwie pompy szlamowe o wydajności  

2 400 l/min oraz jedną przewoźną pompę powodziową LWT 250 K o wydajności 250 m³/h. Koszt tego 

zestawu przeciwpowodziowego to ok. 105 tys. zł. Dodatkowo uzupełniono powiatowy magazyn 

przeciwpowodziowy o dodatkowe big bagi, agrowłókninę i folie.   
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Tab.30. Podstawowe dane statystyczne w obszarze zarządzania kryzysowego 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 Liczba ochotniczych straży pożarnych 10 10 10 10 

2 
Liczba ochotniczych straży pożarnych włączonych 
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

8 8 8 8 

3 Wsparcie finansowe policji [w tys. zł] 229 208 200 144* 

4 
Wartość dotacji celowych na zakup samochodów 
ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych 
przez OSP [w tys. zł]** 

540 

440 (budżet 

Opola), 

950  
(tzw. BO) 

- 500 

- 149 

 (tzw. BO) 

25  
dotacja 
celowa 

Źródło: opracowanie własne 
*2021 r. - rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym, dofinansowanie do zakupu dwóch pojazdów służbowych. 
**2018 r. (2 pojazdy), 2019 r. (3 pojazdy, 1 przyczepka powodziowo-ekologiczna), 2020 r. (2 pojazdy), 2021 r. (1 pojazd) 

W 2021 roku na podstawie porozumień oraz stosownych uchwał, Rada Miasta Opola przekazała na 

Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Opolu środki finansowe na: 

 49 tys. zł - rekompensata pieniężna za czas służby ponadnormatywnej. Środki na patrole 
ponadnormatywne wykorzystane zostały w całości. Dzięki środkom finansowym zrealizowano 
łącznie 143 służby, w trakcie których wylegitymowano 792 osoby, przeprowadzono 559 kontroli 
pojazdów, 402 kontrole bagażu oraz 670 kontroli stanu trzeźwości. Podczas czynności 
sprawdzających ujawniono łącznie 508 wykroczeń. 

 94 tys. zł - wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu w zakresie dofinansowania 
do zakupu dwóch pojazdów służbowych. 

Z kolei Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Miasta Opola zapewniało całodobowy przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,  

a także przyjmowało i przekazywało do odpowiednich instytucji oraz organizacji zgłoszenia 

mieszkańców związane z epidemią COVID-19, zbierało i koordynowało przepływ informacji 

dotyczących ilości zadysponowanych szczepionek do punktów zbiorowego szczepienia utworzonych  

w mieście Opolu, a także przekazywało do odpowiednich służb listy osób przebywających na 

kwarantannie lub izolacji domowej.  

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, będąc administratorem aplikacji „Mapa Potrzeb Opola” 

stworzonej do szybkiego i skutecznego zgłaszania spraw interwencyjnych w przestrzeni miejskiej, 

przyjęło i zrealizowało ponad 870 zgłoszeń, które wpłynęły od mieszkańców Opola.  

W 2021 r. odnotowano dwa wezbrania na Odrze i Małej Panwi (maj i wrzesień 2021 r.). W związku 

z tym pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego brali aktywny udział w monitorowaniu całego 

hydrowęzła opolskiego od granicy z gminą Tarnów Opolski do granicy z gminą Dobrzeń Wielki a dyżurni 

MCZK koordynowali działania na podstawie zgłoszeń od mieszkańców z terenów zagrożonych 

wezbraniem i związanych z tym lokalnych podtopień.  

W okresie sprawozdawczym zadania służbowe wynikające z katalogu ustawy o strażach gminnych, 

aktów prawa miejscowego oraz zadań zleconych przez Gminę realizowała Straż Miejska w Opolu. 

W celu kontynuacji współpracy pomiędzy Miastem Opole a Gminą Komprachcice w zakresie wspólnej 

Straży Miejskiej, zgodnie z zawartymi aneksami do porozumienia międzygminnego przedłużono okres 

zawarcia Porozumienia do dnia 31 grudnia 2021 r. Na podstawie zawartej umowy finansowej, Gmina 

Komprachcice przekazała dotację w wysokości ok. 85 tys. zł na realizację tego zadania w 2021 r.  
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W 2021 r. Straż Miejska w Opolu podpisała umowę z Centralnym Laboratorium Naukowo-Badawczym 

Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju na wykonywanie analizy pobranych próbek z odpadu paleniskowego,  

w celu sprawdzenia zawartości, która określi czy w danym palenisku były spalane odpady zabronione 

czy dozwolone. Wartość zawartej umowy to kwota 20 tys. zł, z czego do analizy zostało pobranych  

i wysłanych 33 próbki. 

Ponadto Straż Miejska w Opolu, w 2021 r. zakupiła kolejnych 7 kamer rozbudowując istniejący 

monitoring wizyjny miasta Opola (ul. Barlickiego, pl. Wolności, Zamkowa, Młyńska).  

3.1.8. Pomoc rodzinie 

W okresie sprawozdawczym Miasto Opole realizowało szereg ustawowych zadań związanych z szeroko 

pojętą pomocą rodzinie. Dużą część zadań realizowano poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Opolu. Zadania te skupiały się na: organizacji wsparcia oraz pomocy osobom i rodzinom będącym  

w potrzebie, wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, 

a także udzielaniu specjalistycznej pomocy psychologicznej. 

Tab.31. Katalog wybranych działań realizowanych przez Miasto w okresie sprawozdawczym  
w zakresie pomocy rodzinie (działalność MOPR w Opolu) 

Obszar Realizowane zadania 

Organizowanie wsparcia oraz 
pomoc osobom i rodzinom  
z terenu miasta Opola będącym  
w potrzebie 

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania w zakresie umożliwiania 
osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  
i możliwości. Obszar obejmował udzielanie świadczeń pieniężnych  
i niepieniężnych opisanych w ustawie o pomocy społecznej. 

Wspieranie rodziny 
przeżywającej trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych 

Realizowane zadania wiązały się z podejmowaniem działań mających na 
celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji 
(udzielanie schronienia w pieczy instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, 
opieki asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej). 

Przeciwdziałanie przemocy  
w rodzinie 

Obszar objął pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, gdy 
naruszane są podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia  
i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, poprzez: poradnictwo 
medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe i rodzinne; 
zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego 
schronienia. 

Pomoc osobom długotrwale 
bezrobotnym 

Działania (Klub Integracji Społecznej) mające na celu pomoc w znalezieniu 
pracy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy  
u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych 
oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia; prace społecznie użyteczne; 
roboty publiczne. 

Udzielanie natychmiastowej 
specjalistycznej pomocy 
psychologicznej, a w zależności 
od potrzeb – poradnictwa 
socjalnego lub prawnego,  
w sytuacjach uzasadnionych – 
schronienia do 3 miesięcy 

Zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych przez Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. 
Celem było przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności 
samodzielnego radzenia sobie. 

Źródło: opracowanie własne 
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Tab.32. Podstawowe dane statystyczne w obszarze pomocy rodzinie 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 
Liczba rodzin/osób, którym w drodze decyzji 
administracyjnych przyznano świadczenie  

1 993 2 008 2 167 1 900 

2 
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej 

186 

279 
(198 Opole 
+ 81 poza 
Opolem) 

264 
(181 Opole 
 + 83 poza 
Opolem) 

260 
(180 Opole  
+ 80 poza 
Opolem) 

3 
Liczba osób w rodzinach, w których przeprowadzono 
wywiady środowiskowe 

2 619 2 603 2 762 3 304 

4 
Liczba osób w rodzinach, którym przyznano 
świadczenia niepieniężne 

1 430 1 408 1 373 1 274 

5 
Liczba decyzji kierujących do domów pomocy 
społecznej 

116 99 91 92 

6 
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych  
w miejscu zamieszkania przyznanych decyzją MOPR 

394 417 449 419 

7 
Liczba seniorów korzystających ze świadczeń (usług)  
w domach dziennego pobytu 

827 977 770 725 

8 
Liczba osób bezrobotnych uczestniczących 
w zajęciach służących reintegracji zawodowej w Klubie 
Integracji Społecznej 

110 123 85 93 

9 
Liczba porad specjalistów udzielonych w ramach 
interwencji kryzysowej 

3 997 2 991 2 767 2 961 

10 
Liczba osób korzystających z ochrony przed przemocą 
w rodzinie 

319 291 213 262 

Źródło: opracowanie własne 

W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizował usługi, w ramach Programu 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego w 100% 

ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program kierowany był do członków rodzin lub opiekunów, 

którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki 

nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności. W ramach Programu mieszkańcy Opola mieli możliwość skorzystania  

z całodobowej usługi opieki wytchnieniowej. Tą formą pomocy objęto rodziny 15 niesamodzielnych 

osób legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności.  

Zrealizowano rządowy program „Wspieraj Seniora” (szeroko pojęta pomoc osobom starszym 

poddanym samoizolacji domowej w okresie pandemii oraz dla innych osób potrzebujących wsparcia – 

robienie zakupów, wyprowadzanie zwierząt, organizacja dowozu posiłków, wsparcie psychiczne, 

realizacja recept i inne usługi). Z pomocy skorzystało 35 osób, a kilkadziesiąt z nich korzystało z takich 

usług wielokrotnie. 

Miasto realizowało również liczne programy oraz projekty dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przyjęte w ostatnich latach 

przez Radę Miasta Opola. Najważniejsze z nich to: 
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 „Centrum RE-Start" - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu  

W 2021 r. kontynuowano działania w  projekcie, poprzez realizację trzech kolejnych edycji. Treningi 

pracy prowadzone były przez instruktorów reintegracji zawodowej w warsztacie krawieckim, 

stolarsko – tapicerskim i remontowo – budowlanym, gdzie uczestnicy programu nabywali nowe 

umiejętności zawodowe, odbudowywali zdolność do samodzielnego świadczenia pracy  

i odpowiedzialności za nią. Osoby te pod nadzorem instruktorów wykonywały nieodpłatne usługi 

dla mieszkańców Opola w zakresie prac remontowych w ich mieszkaniach, napraw  

i przeróbek mebli, w tym tapicerowanych oraz drobnych przeróbek krawieckich. W ramach 

programu prowadzone były również działania aktywizacyjne w obszarach społecznym  

i zawodowym w formie warsztatów grupowych oraz sesji indywidualnych, prowadzonych przez 

specjalistów ds. aktywizacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy korzystali również z konsultacji 

psychologicznych oraz prawniczych według indywidualnych potrzeb.  

 „Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu  

W ramach projektu w 2021 roku prowadzono m.in.: nowe terapie specjalistyczne (indywidualne  

i grupowe) - terapię integracji sensorycznej, terapię EEG Biofeedback, terapię ręki, arteterapię  

i terapię doświadczania świata (SNOEZELEN), warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu komunikacji 

interpersonalnej, robotykę oraz zajęcia artystyczno-ruchowo-językowe.  

 „Trudny start, lepsza przyszłość 2" – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu  

W 2021 r. kontynuowano realizację projektu, w którym zaplanowano m.in.: wyjazdy 

aktywizacyjno – integracyjne – kolonie letnie i ferie zimowe, jednodniowe wyjazdy integracyjne  

z udziałem dzieci, rodziców zastępczych oraz ich dzieci biologicznych, warsztaty społeczno – 

integracyjne i konkurs plastyczny, konsultacje i pomoc prawna. 

W 2021 r. MOPR został laureatem II edycji konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” ogłoszonego 

przez Fundację Ernst Young. Miasto realizowało również uchwalone Programy w zakresie wsparcia 

rodzin (tab. 33). 

Tab.33. Realizacja wybranych programów w obszarze pomocy rodzinie 

Lp. Program Opis realizacji 

1 

Program 
"Opolska 
Rodzina" na lata 
2019 – 2029 

W 2021 r. prowadzono działania związane z koordynacją zadań dot. Karty „Opolska 
Rodzina” oraz „Opolski Senior”. W okresie sprawozdawczym wydano 1 509 kart 
„Opolski Senior” oraz 1 955 kart „Opolska Rodzina”. 
Do współpracy pozyskano partnerów, tj. przedsiębiorców, instytucje, organizacje 
oferujące ulgi i zniżki dla posiadaczy Karty (na koniec okresu sprawozdawczego było 
prawie 120 partnerów). Z obu możliwości, na podstawie stosownych porozumień, 
mogli również korzystać mieszkańcy Gminy Komprachcice.  

2 

Miejski Program 
Przeciwdziałania 
Przemocy w 
Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar 
Przemocy w 
Rodzinie na lata 
2021 - 2025 

Program adresowany jest do osób zagrożonych przemocą w rodzinie, osób 
doznających przemocy w rodzinie, świadków przemocy, osób, wobec których 
istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie i sprawców przemocy, instytucji, 
służb, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym m. in. 
przeprowadzono 73 programy profilaktyczne realizowane głównie w opolskich 
przedszkolach i szkołach, przeprowadzono 227 warsztatów umiejętności radzenia 
sobie z agresją, w SOW zapewniono schronienie dla 32 osób (Ośrodek - dysponuje 
15 miejscami noclegowymi) w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 
przeprowadzono 4 edycje programu korekcyjno-edukacyjnego (dla 48 osób) oraz  
4 edycje programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy  
w rodzinie (dla 36 osób). 
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Lp. Program Opis realizacji 

W okresie sprawozdawczym, działania profilaktyczne realizowano w MOPR przez: 

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie przyjęto 
262 osób – ofiar przemocy, świadków przemocy oraz sprawców przemocy. 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który udzielił pomocy prawnej, 
psychologicznej, socjalnej, organizując również w zależności od potrzeb, 
czasowy pobyt osobom bezdomnym z terenu Opola. W 2021 r. w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej udzielono 8 280 specjalistycznych porad dla 2 227 osób. 

3 

Miejski Program 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych na 
rok 2021 

Zadania ujęte w Programie realizowane były przez miejskie jednostki organizacyjne, 
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacje 
pozarządowe statutowo działające w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożyła do Sądu Rejonowego w Opolu  
52 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Przeprowadzono 6 szkoleń dla 
pracowników placówek wsparcia dziennego, rad pedagogicznych, psychologów  
i pedagogów z opolskich szkół oraz dla członków MKRPA, m.in. dotyczących pracy 
profilaktycznej w okresie pandemii. W okresie sprawozdawczym organizacje 
pozarządowe realizowały programy profilaktyki uniwersalnej, wskazującej  
i selektywnej. Wspólnie z opolską policją i Strażą Miejską podejmowano również 
działania prewencyjne na terenie miasta Opola. W 2021 r. prowadzono punkt 
konsultacyjny dla osób uzależnionych.  

4 

Miejski Program 
Przeciwdziałania 
Narkomanii na 
rok 2021 

Celem Programu było ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym 
problemów społecznych i zdrowotnych mieszkańców miasta Opola. W okresie 
sprawozdawczym zadania ujęte w Programie zrealizowane zostały przede wszystkim 
przez organizacje pozarządowe działające w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 
Przeprowadzono 4 programy profilaktyki uniwersalnej, w których udział wzięło 657 
osób oraz 3 programy wsparcia terapeutycznego, w których udział wzięło 70 osób. 
W 2021 r. prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych. Punkt ten 
prowadzony był przez MOPR. Pracownicy punktu (2 osoby) udzielili w 2021 r.  
223 porady, z których skorzystały 104 osoby. 

5 

Program 
Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla 
Miasta Opola na 
lata 2017 - 2022 

Głównym celem Programu jest określenie działań, które umożliwią osobom  
z zaburzeniami psychicznymi większy dostęp do wielostronnej opieki adekwatnej  
do ich potrzeb. W 2021 r. Stowarzyszenie Quisisana w Opolu w ramach otwartego 
konkursu ofert realizowało zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie 
działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego  
w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2”. W ramach zadania realizowane 
były nw. działania: 
1. Wsparcie specjalistyczne (poradnictwo i konsultacje, pomoc i wsparcie 

psychologiczne i terapeutyczne) dla osób, które w związku z obecną sytuacją 
zmagają się ze stresem i z kryzysem samotności (rozdzielone na kwarantannie, 
umieszczone osoby w szpitalu i brak możliwości odwiedzin lub kontaktu, śmierć 
bliskiej osoby, utrata pracy). 

2. Poradnictwo telefoniczne i/lub on-line jako przeciwdziałanie skutkom izolacji 
społecznej poprzez wsparcie psychologiczne, informacyjne skierowane do 
sprofilowanej grupy odbiorców.  

3. Wsparcie psychologiczne dla uczniów – wsparcie dzieci i młodzieży 
nieradzących sobie ze skutkami izolacji, zdalnym nauczaniem, lękiem  
o zdrowie bliskich, mających trudną sytuację w domu.  

W ramach realizacji programu przeprowadzono 12 godzin interwencji, pomocy 
psychologicznej oraz 293 godziny sesji psychoterapeutycznych stacjonarnie lub on-
line dla osób w kryzysie psychicznym oraz emocjonalnym w związku z sytuacją 
epidemii SARS-CoV2. Łącznie 305 godzin pomocy dla 40 beneficjentów. 

Źródło: opracowanie własne  
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3.1.9. Kultura, turystyka, zabytki i współpraca zagraniczna 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadania własne gmin obejmują m.in. sprawy kultury, 

ochrony zabytków i opieki nad nimi, sprawy turystyki oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi  

i regionalnymi innych państw. W okresie sprawozdawczym działalność prowadziły miejskie jednostki 

organizacyjne – instytucje kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, Galeria Sztuki Współczesnej, Opolski 

Teatr Lalki i Aktora, Muzeum Polskiej Piosenki oraz Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. W okresie 

tym Miasto aktywnie zarządzało również obiektami stanowiącymi istotne atrakcje turystyczne. 

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego ograniczona została możliwość 

prowadzenia działalności m.in. przez instytucje kultury, które często z dnia na dzień musiały zamknąć 

swoje obiekty dla odbiorców usług. Wprowadzone czasowe ograniczenia spowodowały zmiany  

w funkcjonowaniu tych instytucji. Nie chcąc jednak pozostawiać odbiorców bez oferty kulturalnej  

i chcąc utrzymać stały kontakt z nimi, rozpoczęto działalność w Internecie. W zależności od specyfiki 

instytucji, działalność online miała rożne formy, ale efekt był podobny - utrzymanie kontaktu  

z dotychczasowym odbiorcą a nawet pozyskanie nowych. Zaznaczyć jednak należy iż ograniczenia  

w działalności instytucji kultury w poszczególnych miesiącach miały różny zakres i formy, w zależności 

od aktualnej sytuacji epidemicznej. 

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejska Biblioteka Publiczna miała ponad 27 tys. czytelników, dla 

których zakupiono 5,6 tys. egzemplarzy wydawnictw. Galeria Sztuki Współczesnej zorganizowała  

26 wystaw i akcji. Prowadzono również działalność edukacyjną Galerii - oprowadzenia, warsztaty, 

wykłady, kursy i spotkania także online. W Opolskim Teatrze Lalki i Aktora zorganizowano w 2021 r.  

łącznie ok. 0,5 tys. wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło 89 tys. osób. Aktywne działania 

podejmowało również Muzeum Polskiej Piosenki oraz Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. 

Tab.34. Realizacja wybranych działań w miejskich jednostkach kultury (2021 r.) 

Lp. Instytucja kultury Uszczegółowienie 

1 
Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Jana 
Pawła II w Opolu 

 Na dzień 31.12.2021 zarejestrowanych było 27 388 czytelników. 

 MBP dla swoich oddziałów i filii zakupiła 5 620 egz. wydawnictw.   

 Do końca 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się 1 163 
wydarzenia, w których uczestniczyło 310 306 osób,  z czego 250 849 online. 

2 
Muzeum Polskiej 
Piosenki w Opolu 

 Do końca 2021 r. z oferty Muzeum skorzystało 733 196 osób (zwiedzanie, 
prelekcje, spotkania, wystawy, warsztaty, koncerty, imprezy plenerowe  
i działania edukacyjne, wydarzenia online), z czego online 608 022 (roczna 
liczba wyświetleń stron: Facebook, Instagram, You Tube, Tik Tok, Twitter,  
strona www instytucji -  1 556 578). 

3 
Galeria Sztuki 
Współczesnej  
w Opolu 

 W 2021 roku zorganizowano wystawy i akcje (performance, spektakle, 
pokazy multimedialne i muzyczne itp.): 26 wystaw w siedzibie (w tym –  
9 w salach głównych i 17 w galerii Aneks), 13 pokazów różnych wystaw 
plenerowych, 243 różnego rodzaju imprezy na żywo (81 spotkań/ spacerów/ 
wykładów/oprowadzań, 141 warsztatów i lekcji, 12 projekcji, 5 konkursów,  
1 koncert , 2 performansy  i jedną aukcję. Przygotowano druki zwarte - 6. 

 Frekwencja działań zorganizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej w 
2021 roku wyniosła 73 792, z czego 16 741 online (roczna liczba wyświetleń 
stron: Facebook, Instagram, You Tube, strona www instytucji – 1 327 939). 

 Prowadzona była działalność edukacyjna Galerii - oprowadzenia, warsztaty, 
wykłady, kursy i spotkania także online. 
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Lp. Instytucja kultury Uszczegółowienie 

4 

Opolski Teatr Lalki            
i Aktora im. 
Alojzego Smolki  
w Opolu 

 W  2021 roku Opolski Teatr Lalki i Aktora zorganizował: 
- 225 przedstawień w siedzibie dla 14 657 widzów 
- 28 przedstawień w ramach XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek 
dla 2 275 widzów 
- 22 lekcje teatralne do spektakli dla 484 uczestników 
- 48 warsztatów dla 15 400 uczestników oraz wydarzenia jednorazowe. 

 Łącznie w 2021 roku  Teatr zorganizował 441 wydarzeń kulturalnych,   
w których uczestniczyło 88 935 osób, z czego online 51 241 (roczna liczba 
wyświetleń stron: Facebook, You Tube, strona www instytucji – 711 242) . 

5 
Narodowe Centrum 
Polskiej Piosenki   
w Opolu 

 W 2021 roku Centrum zorganizowało następującą liczbę wydarzeń: 

 dział organizacji imprez: 181 (stacjonarni uczestnicy 62 152), w tym 69 
wydarzeń realizowanych online (roczna liczba wyświetleń stron: 
Facebook, Instagram, You Tube, strona www instytucji – 2 577 057) 

 Klub Osiedlowy Metalchem: 711 zajęć dla 10 076 uczestników (w tym: 
106 zajęć online dla 988 uczestników), oraz Dom Kultury TSKN na Śląsku 
Opolskim 183 przedsięwzięcia dla 2 371 uczestników (w tym: 77 
wydarzeń online dla 1 199 uczestników). 

Źródło: opracowanie własne 

W okresie sprawozdawczym, pomimo trwającej pandemii udało się zrealizować kilka istotnych 

wydarzeń społecznych i kulturalnych dla uczestników o różnych zainteresowaniach i o szerokim 

przedziale wiekowym (tab. 35). 

Tab.35. Wybrane wydarzenia społeczne i kulturalne zorganizowane w 2021 r. w Opolu 

Miesiąc Uszczegółowienie 

marzec 
 Produkcja krótkich historycznych form filmowych oraz współorganizacja wystawy na 

opolskim Rynku pt. "Plebiscyt słów - Opole 1921" w związku z 100. rocznicą III Powstania 
Śląskiego. 

kwiecień 
 
 
maj    

 Odsłonięcie pomnika księcia Władysława II Opolczyka na placu przed Zamkiem Górnym 
wraz z inscenizacją historyczną. 

 Odsłonięcie Pomnika upamiętniającego bohaterów Powstań Śląskich – powstańców  
z powiatu opolskiego na Cmentarzu Komunalnym; 

 Koncert "Moja ziemio wyśniona", organizowany z okazji 100. rocznicy III Powstania 
Śląskiego przez Fundację Niepodległa.  

czerwiec 

 Dni Opola - obchodzone od 2004 roku, kilkudniowe święto miasta odbywa się zwykle  
w plenerze oraz w instytucjach kultury. W programie święta znajdują się liczne koncerty, 
spotkania, happeningi artystyczne, kino plenerowe, konferencje naukowe, inscenizacje 
plenerowe na temat historii miasta. W trakcie imprezy opolscy artyści plastycy, muzycy, 
aktorzy, tancerze prezentują swoją działalność artystyczną. Obchody święta miasta to 
szereg wydarzeń kulturalnych i sportowych, w którym biorą udział mieszkańcy i turyści. 

 Organizacja 12 edycji Nocy Kultury 2021. Na mieszkańców czekało około 40 wydarzeń 
kulturalnych – w tym koncerty, spektakle, widowiska plenerowe, wystawy i gry miejskie.  

 Współorganizacja z Młodzieżowym Domem Kultury widowiska muzyczno - tanecznego 
"Atlas Mitów" na Stawku Zamkowym. 

 Współorganizacja z Młodzieżowym Domem Kultury "Nocy Świętojańskiej" na Bulwarach 
Nadodrzańskich. 

 Realizacja autorskiego wydarzenia 100% HOUSE MUSIC na Małym Rynku. 

lipiec 
 Współorganizacja z Narodowym Centrum Polskiej Piosenki i Młodzieżowym Domem 

Kultury Koncertów Promenadowych – koncerty plenerowe w przestrzeni miejskiej. To cykl 
letnich koncertów, które od lat zdobywają serca opolan.  
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Miesiąc Uszczegółowienie 

wrzesień 

 Przy współpracy z TVP zorganizowano 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 

 Współorganizacja z Młodzieżowym Domem Kultury imprezy okołofestiwalowej pod nazwą 
"POMALUJ MÓJ ŚWIAT" realizowanej  w ramach Festiwalowego Stawku Zamkowego. Był 
to rodzaj happeningu z udziałem przechodniów, w trakcie którego przy dźwiękach 
przebojów opolskich festiwali prowadzono działania teatralne i performerskie. 

 Realizacja autorskiego wydarzenia AFTER PARTY z muzyką elektroniczną na Małym Rynku 
(w ramach imprez okołofestiwalowych). 

 Współorganizacja z Młodzieżowym Domem Kultury Jarmarku Franciszkańskiego – to 
dwudziesta druga edycja wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez 
kulturalnych Opola. Głównym celem corocznej edycji Jarmarku jest udostępnienie 
mieszkańcom miasta i regionu oraz przybyłym z tej okazji gościom, zabytkowych wnętrz 
zespołu kościelno - klasztornego, zapoznanie ich z historią tego miejsca oraz zbiórka 
funduszy na dalszą renowację tego zabytkowego obiektu. 

 Współorganizacja wydarzenia artystycznego - 14. Zimowy Las Sztuki czyli Szok. 

 Organizacja we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury Międzynarodowych Spotkań 
Teatralnych "TEATR BEZ GRANIC". 

listopad 

 Organizacja Pikniku Niepodległościowego z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada na 
opolskim Rynku we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury. 

 Organizacja uroczystości podczas, której po raz dwudziesty piąty przyznano Nagrody 
Miasta Opola za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Nagroda ta jest wręczana corocznie 
opolskim artystom, twórcom  i animatorom za wybitne zasługi w dziedzinie kultury i ma 
na celu docenienie działalności twórczej i popularyzatorskiej związanej ściśle z miastem 
Opolem. Jubileuszowa edycja odbyła się w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Zgłoszono 
rekordową ilość nominowanych bo aż 46. Nagrody zostały wręczone aż w 7 kategoriach.  

 Koncert charytatywny Pawła Domagały na rzecz Domu Nadziei współorganizowany  
z Diecezją Opolską. 

Źródło: opracowanie własne 

Miasto realizuje również zadania w obszarze stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół 

artystycznych: Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu oraz Zespołu Państwowych 

Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. Stypendia przyznawane są wybitnie uzdolnionym uczniom 

obu szkół artystycznych od 1992 roku. W roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022, z każdej z tych 

szkół stypendia może otrzymywać 6 uczniów. Stypendium przyznawane jest na dany rok szkolny  

w kwocie 400 zł miesięcznie dla każdego ucznia. Przyznawane stypendia mają wartość podwójną: 

oprócz poprawy kondycji finansowej stypendysty, stanowią bardzo ważny czynnik motywujący do 

pracy i wpływający na kreatywność młodych plastyków bądź muzyków. Liczba przyznanych stypendiów 

artystycznych wyniosła: w roku szkolnym 2020/2021 – 11 osób, w roku szkolnym 2021/22 – 10 osób. 

Łącznie w roku 2021 – 21 osób.          

Do zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym należały także sprawy w obszarze ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami. W końcu 2021 r. w gminnej ewidencji zabytków znajdowały się  

3 154 obiekty. Na podstawie podjętych uchwał w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących wyłącznej własności 

Gminy, w 2021 r. Miasto przyznało 13 dotacji na zadania w zakresie ochrony zabytków na łączną kwotę 

ponad 0,5 mln zł. W okresie sprawozdawczym prowadzono także działania w obszarze renowacji 

zabytkowych kapliczek na terenie miasta Opola.  
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Tab. 36. Wybrane dane w obszarze ochrony zabytków  

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2019 2020 2021 

1 
Liczba obiektów w gminnej 
ewidencji zabytków 

3 157 3 157 3 154 

2 

Liczba przyznanych dotacji 
na zadania w zakresie 
ochrony zabytków wraz  
z łączną kwotą 

18 dotacji 

1 179 000 zł 

(w tym 1 100 000 zł  
z budżetu Miasta) 

12 dotacji  
821 800,00 zł 

(w tym 791 800 zł z budżetu 
Miasta i 30 000 zł z JST 

województwa opolskiego) 

13 dotacji 
546 891,81 zł  

3 

Liczba przeprowadzonych 
renowacji zabytkowych 
kapliczek na terenie miasta 
wraz z kwotą nakładów1 

3 kapliczki 

59,8 tys. zł 

1 kapliczka  
10 tys. zł 

2 kapliczki  
74,4 tys. zł 

Źródło: opracowanie własne 
 
W 2021 r. realizowano również inne zadanie wskazane w tab. 37.  

Tab. 37. Pozostałe zadania zrealizowane w roku 2021 w obszarze ochrony zabytków  

Lp. Nazwa zadania Zakres 

1 Renowacja 

rzeźby „Pegaz” 

autorstwa 

Mariana 

Nowaka 

W 2021 r. wykonano renowację rzeźby „Pegaz” autorstwa Mariana Nowaka. 
Renowacja objęła prace dotyczące m.in. konstrukcji rzeźby i jej wzmocnienia, 
wykonania szkieletu części elementów, przygotowania i nakładania poszycia, 
przygotowania poszczególnych elementów do skręcenia oraz malowania  
i polerowania rzeźby. Posadowienie rzeźby planowane jest w 2022 roku na Placu 
Jana Pawła II. 

2 Budowa 

pomnika 

Władysława II 

Księcia 

Opolskiego 

W 2020 r. został rozstrzygnięty „Konkurs na opracowanie projektu rzeźbiarsko-
architektonicznego pomnika Władysława II Księcia Opolskiego w Opolu”. Zwycięzcą 
konkursu został rzeźbiarz MACIEJ JAGODZIŃSKI – JAGENMEER, Studio Rzeźby  
z Torunia.  W 2021 r. pomnik Władysława II Księcia Opolskiego został posadowiony  
przed Zamkiem Górnym w Opolu. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 23 
kwietnia 2021 r. 

3 Konserwacja 
rzeźby „Dziecko 
z rogiem 
obfitości” 
autorstwa 
Thomasa 
Myrtka 

Rzeźba „Dziecko z rogiem obfitości” została odnaleziona w 2016 r. podczas robót 
ziemnych przy ul. Prószkowskiej w Opolu i zidentyfikowana jako zaginiona rzeźba 
pochodząca z zespołu pięciu dzieł rzeźbiarskich przedstawiających postacie dzieci 
autorstwa Thomasa Myrtka. W 2021 r. została przeprowadzona konserwacja rzeźby, 
którą na zlecenia Miasta Opola przeprowadził Rafał Rzeźniczek Konserwator Dzieł 
Sztuki. Następnie rzeźbę posadowiono na Placu Wolności – wzdłuż pergoli 
Naleśnikarni” Grabówka” obok istniejącego zespołu rzeźb tego artysty. 

Źródło: opracowanie własne 

W okresie sprawozdawczym Miasto zarządzało wybranymi atrakcjami turystycznymi przeznaczonymi 

do zwiedzania, m.in. Zamkiem Górnym, Wieżą Piastowską, wieżą Ratusza, a także punktem Miejskiej 

Informacji Turystycznej. W 2021 roku ze względu na nadal panującą sytuację epidemiczną wieża 

Ratusza została udostępniona w późniejszym terminie tj. od 1 lipca do końca września na szczególnych 

zasadach, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń. W jednorazowym zwiedzaniu mogła brać 

udział ograniczona liczba osób – pięciu uczestników oraz przewodnik. W styczniu obiekty były 

zamknięte dla zwiedzających. Od 1 lutego zostały ponownie udostępnione, aż do 20 marca, kiedy 

ponownie zostały zamknięte. Po przerwie, 4 maja obiekty turystyczne wznowiły działalność na 

                                                 
1 W 2020 r. przeprowadzono ostatni kończący etap prac renowacyjnych kapliczki przy ul. W. Biasa w Opolu. 
W roku 2021 przeprowadzono kompleksową renowację zabytkowej kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny znajdującej się przy 
ul. Wolności w Opolu-Czarnowąsach – Dzielnica I oraz kompleksową renowację zabytkowej kapliczki pod wezwaniem Serca Pana Jezusa 
przy ul. Pelargonii 9-11 – Dzielnica I 
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szczególnych zasadach ścisłego reżimu sanitarnego, co przyczyniło się do ograniczenia liczby 

odwiedzających.  

Miasto Opole w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska otrzymało dofinansowanie 

na realizację projektu Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu. Partnerem projektu był Bruntal, 

partnerskie miasto Opola. Głównym celem projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy Opolem 

a Bruntalem w zakresie promocji turystycznej. W 2020 r. odbyły się 3 wizyty blogerów turystycznych  

w Opolu i Bruntalu, wyniku których oba miasta zostały zaprezentowane w zakresie turystyki 

rowerowej, lokalnych zabytków oraz miejsc przyjaznych dla odwiedzenia przez rodziny z dziećmi na ich 

blogach oraz w mediach społecznościowych Facebook, Instagram. W 2021 r. opracowano dwujęzyczne 

(polsko-czeskie) wydawnictwo, które powstało na bazie informacji pozyskanych przez blogerów 

podczas podróży studyjnych do miast. Wydawnictwo kolportowano wśród punktów informacji 

turystycznych Opola i Bruntala, na targach turystycznych czeskich i polskich oraz wydarzeniach  

turystycznych. Ponadto w maju 2021 r. zorganizowano spotkania dla mieszkańców Opola i Bruntala  

z ww. blogerami oraz ze znanym miłośnikiem i znawcą kultury czeskiej.  

Jedną z największych atrakcji od wielu lat jest opolski Ogród Zoologiczny z blisko trzystoma gatunkami 

zwierząt. W roku 2021 ZOO odwiedziło ponad 318 tys. osób. Ogród uczestniczył w międzynarodowych 

programach hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem.  

Tab.38. Podstawowe dane statystyczne w obszarze turystyki  

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 Liczba turystów Wieża Piastowska [osoby] 11 314 11 993 4 682 9 569 

2 Liczba turystów Wieża Ratuszowa [osoby] 1 491 1329 - 685 

3 Liczba turystów – Zamek Górny [osoby] - 6 899 1 365 1 767 

4 
Liczba turystów Miejskiej Informacji Turystycznej 
[osoby] 

19 696 16 414 4 651 9 303 

5 Liczba zwiedzających Ogród Zoologiczny [os.] 266 876 274 402 176 862 318 501 

6 
Międzynarodowe programy hodowli zwierząt 
zagrożonych wyginięciem EEP w ZOO 

38 45 50 56 

7 
Międzynarodowe programy hodowli zwierząt 
zagrożonych wyginięciem ESB w ZOO 

25 14 15 13 

8 Ilość gatunków zwierząt w ZOO Opole [szt.] 319 330 304 290 

9 Liczba zajęć dydaktycznych w ZOO Opole [szt.] 200 176 - - 

10 
Liczba uczestników zajęć dydaktycznych w ZOO Opole 
[osoby] 

3 629 3 634 - - 

 Źródło: opracowanie własne 

Do zadań Miasta należała także współpraca międzynarodowa – obsługa organizacyjna, merytoryczna 

oraz protokolarna uroczystości i wydarzeń związanych ze współpracą zagraniczną, w tym wizyt 

delegacji zagranicznych w Opolu. W 2021 r. w obliczu pandemii COVID-19 niektóre działania w zakresie 

współpracy zagranicznej zostały odwołane lub przełożone na późniejszy termin. Należy jednak 

zaznaczyć, że pomimo licznych przeszkód wynikających z obostrzeń pandemicznych obszar współpracy 

zagranicznej stopniowo się odradzał i w rezultacie udało się z powodzeniem przeprowadzić kilkanaście 

przedsięwzięć, do których należały m.in. konferencje i spotkania w wersji online, wystawy plenerowe, 

cykl artykułów o miastach partnerskich w magazynie „Opole i kropka”, a także wizyty przedstawicieli 

korpusu dyplomatycznego w Opolu. Najważniejszym wydarzeniem była realizacja projektu pn. 

„Równość we współczesnej Europie – redefinicja pojęcia. Rozbieżne rozumienie równości jako czynnik 

destabilizujący jedność Unii Europejskiej i powód do eurosceptycyzmu – sposoby przeciwdziałania temu 

zjawisku”. Projekt był realizowany w formule hybrydowej (w Opolu i online) w dniach 9-19 września 
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2021 r. i obejmował cykl warsztatów i debat dla mieszkańców z udziałem przedstawicieli różnych 

środowisk z Opola oraz miast partnerskich i zaprzyjaźnionych (Alytus, Cento, Ingolstadt, 

Székesfehérvár). Projekt otrzymał dofinansowanie z UE w ramach programu Europa dla obywateli. 

3.1.10. Sport i rekreacja 

W mieście w 2021 roku nastąpiła znaczna poprawa warunków do uprawiania sportu, zarówno na 

zawodowym poziomie, jak również na poziomie amatorskim, czy też rekreacyjnym. Największy wpływ 

na ten rozwój miało ukończenie budowy i oddanie do użytku Opolskiego Parku Sportu, którego nazwa 

została szybko skomercjalizowana i występuje jako Toyota Park. W skład obiektu wchodzi 

wielofunkcyjna i niezwykle innowacyjna hala sportowa. Są w niej: ścianka wspinaczkowa o wysokości 

15 metrów, podwieszana bieżnia lekkoatletyczna, sauna, sale do sportów walki i fitnessu. Główna część 

wyłożona parkietem służy do treningów i meczów w takich dyscyplinach jak siatkówka, koszykówka, 

piłka ręczna, futsal. Hala jest kompleksowo wykorzystywana przez kluby sportowe, klasy sportowe 

z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX, czy też indywidualnie przez mieszkańców. We 

wspomnianym parku znajdują się również: boisko do piłki nożnej typu Orlik oraz boisko wielofunkcyjne 

z przeznaczeniem dla koszykówki, hokeja na łyżworolkach, czy też jazdy na łyżworolkach. To 

wielofunkcyjne boisko zimą pełni rolę lodowiska,  które w minionym sezonie znakomicie się sprawdziło, 

ciesząc się powodzeniem wśród mieszkańców.   

Ponadto w okresie sprawozdawczym ukończono też inne inwestycje o charakterze sportowym - halę 

do sportów walki w Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz, teren sportowo-rekreacyjny 

w sąsiedztwie kamionki „Piast” (tam znajduje się m.in. boisko typu Orlik i stanica dla płetwonurków), 

do użytku została oddana hala sportowa przy PSP nr 11, poważny remont przeszedł stadion 

lekkoatletyczny, wyremontowano również boisko przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr I, 

teren między Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III i PSP nr 2 gdzie jest bieżnia lekkoatletyczna 

i boisko do piłki ręcznej. 

Wspomniany obiekt – Toyota Park jest wielce pomocny do rozwoju klas sportowych, które istnieją 

w sąsiadującym Liceum Ogólnokształcącym nr IX znajdującym się przy ul. Oleskiej. W nim od kilku lat 

funkcjonują klasy sportowe w strategicznych dla miasta dyscyplinach sportu: piłka nożna chłopców, 

piłka ręczna chłopców oraz siatkówka dziewcząt. Od września 2021 roku jest też klasa sportowa, 

w której uczą się młodzi koszykarze i lekkoatleci. Szeroko zakrojone są prace, by od roku szkolnego 

2022/23 w tej szkole funkcjonowały klasy mistrzostwa sportowego, co będzie kolejnym etapem 

rozwoju. W piramidzie szkolenia sportowców podstawą jest sport dzieci i młodzieży. Dobrze 

funkcjonuje on w obszarze oświaty. Poza wspomnianymi klasami sportowymi są też inne, m.in. klasa 

lekkoatletyczna w VI Liceum Ogólnokształcącym, klasy piłkarskie w PSP nr 5, czy też klasy trenujące 

piłką ręczną w PSP nr 24. Koordynacją sportu w oświacie zajmuje się Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. 

Rozwój sportu realizowany jest poprzez odpowiednie wydziały Urzędu Miasta Opola (z wiodącym 

Wydziałem Sportu), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wspomniany Międzyszkolny Ośrodek 

Sportowy. Współdziałanie kilku wydziałów Urzędu Miasta Opola oraz jednostek takich jak MOSiR i MOS 

z klubami sportowymi działającymi na terenie Opola, daje nie tylko możliwość uczestnictwa w zajęciach 

sportowych dużej grupie dzieci i młodzieży, ale przekłada się też na wyniki. W prowadzonej przez 

Instytut Sportu klasyfikacji sportu młodzieżowego punktacji za osiągnięte rezultaty, Miasto Opole 

w okresie sprawozdawczym zajęło 18. lokatę w kraju. Biorąc pod uwagę, że Opole pod względem liczby 

mieszkańców jest 27. miastem w Polsce, tę lokatę w klasyfikacji można uznać za bardzo dobrą. 

Rok 2021 był wyjątkowy jeśli chodzi o wyniki sportowe, co jest najlepszym przykładem rozwoju 

sportowego naszych klubów. To był bowiem rok pełen wielkich sukcesów, a nawet historycznych 

osiągnięć. Na najważniejszej imprezie sportowej czyli igrzyskach olimpijskich, reprezentant opolskiego 

klubu sięgnął po najwyższy laur. Zawodnik AZS-u Politechniki Dawid Tomala zdobył złoty medal 
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olimpijski w chodzie na 50 km. Prawdziwy worek medali na mistrzostwach Polski różnych kategorii 

wiekowych zdobyli też inni lekkoatleci Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Opolskiej. To samo dotyczy 

kajakarzy z tego klubu, a oprócz medali krajowego czempionatu w dorobku znalazły się również krążki 

z mistrzostw świata. Szczycić możemy się też sukcesami opolskich sztangistów, judoków, 

przedstawicieli taekwondo, short tracku, łyżwiarstwa figurowego, pływania i innych. To był też świetny 

rok dla przedstawicieli naszych dyscyplin drużynowych. Szczypiorniści Gwardii potwierdzili, że stale 

należą do krajowej czołówki. Świetnie w ekstraklasie futsalu radzą sobie zawodnicy Dremana. 

Historyczny awans do krajowej elity wywalczyły siatkarki Uni Opole. Najwyższe miejsce w historii zajęli 

również koszykarze AZS-u Politechniki, a najlepszy wynik od 20 lat osiągnęli piłkarze Odry. 

Opole było również gospodarzem wielu wydarzeń sportowych o randze lokalnej, regionalnej, krajowej, 

jak i międzynarodowej. Wymieniając te najważniejsze, to w hali Stegu Arena w 2021 roku odbyły się 

m.in. mistrzostwa Polski seniorów w judo oraz mecze eliminacji mistrzostw Europy w: piłce ręcznej 

mężczyzn (Polska - Słowenia), piłce ręcznej kobiet (Polska - Litwa) i futsalu mężczyzn (Polska - Czechy). 

Zarówno w przypadku reprezentacji piłkarzy ręcznych jak i futsalu były to spotkania decydujące  

o awansie na mistrzostwa Europy i zakończyły się one sukcesami naszej kadry narodowej. 

Wskutek obostrzeń związanych z pandemią nie można było realizować wielu inicjatyw o charakterze 

rekreacyjnym, ale pod tym względem i tak było lepiej niż w 2020 roku. Mimo trudności realizowany był  

program "Sportowy Dzielnicowy". Udało się też przeprowadzić kilkadziesiąt różnych imprez sportowo-

rekreacyjnych. Najważniejsze z nich to: Dzień Sportu połączony z oficjalnym otwarciem Toyota Park, 

II Rajd Rowerowy i festyn sportowo-rekreacyjny na otwarcie kompleksu przy kamionce „Piast”.     

Realizację zadań w okresie sprawozdawczym przedstawia tab. 39.  

Tab.39. Realizacja wybranych działań w obszarze sportu w okresie sprawozdawczym 

Lp. Działanie Opis realizacji 

1 

Prowadzenie spraw 
związanych z 
upowszechnianiem kultury 
fizycznej 

Działanie zrealizowano poprzez szeroki system wsparcia dla klubów  
i organizacji sportowych w zakresie prowadzonej przez nie działalności 
(wsparcie merytoryczne i finansowe). Udzielono dotacji na 
dofinansowanie 50 projektów o tematyce sportowej i rekreacyjnej,  
a także na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. 

2 
Prowadzenie nadzoru nad 
stowarzyszeniami i związkami 
stowarzyszeń kultury fizycznej 

Zrealizowano zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach, Ustawą o sporcie 
oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki ws. ewidencji klubów 
sportowych.  W ramach Urzędu prowadzono rejestr klubów 
sportowych, kontrolowano działalność klubów i prawidłowość 
wydatkowania środków publicznych. 

3 

Prowadzenie spraw 
związanych z przyznawaniem 
przez Prezydenta nagród 
i stypendiów w dziedzinie 
sportu 

Zrealizowano poprzez: 

 wypłatę comiesięcznych stypendiów od 1 marca 2021 do 31 
grudnia 2021 r., przyznanych po ocenie merytorycznej złożonych 
wniosków dla 95 osób, 

 wypłatę nagród za wysokie wyniki sportowe zawodników i ich 
trenerów, na podstawie złożonych wniosków – 120 nagród 
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Opola. 

4 

Realizacja otwartych 
konkursów z obszaru 
wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej, realizacja 
programu współpracy Miasta  
z organizacjami pozarząd. 

Zrealizowano poprzez dofinansowanie 34 zadań w ramach Miejskiego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
Objęto dofinansowaniem półkolonie letnie i zajęcia pozalekcyjne, 
organizowane przez kluby sportowe dla dzieci i młodzieży.  Programem 
objęto 3 156 osób. 

Źródło: opracowanie własne 
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Prezydent Miasta wykonywał uchwały w zakresie wspierania rozwoju sportu, stypendiów i wyróżnień 

w działalności sportowej, a także w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Realizację 

ww. uchwał przedstawiono w tab. 40. 

Tab.40. Realizacja wybranych uchwał Rady Miasta Opola w zakresie wspierania rozwoju sportu 

Lp. Uchwała Rady Miasta Realizacja w okresie sprawozdawczym 

1 

Uchwała w sprawie 
warunków i trybu 
wspierania rozwoju sportu 
na terenie Miasta Opola 

Udzielono klubom sportowym 50 dotacji w trybie jednorocznym  
i wieloletnim, przeznaczonych na rozwój opolskiego sportu w 
wybranych dyscyplinach oraz organizację imprez sportowych 
i rekreacyjnych, na łączną kwotę 5,08 mln zł.  

2 

Uchwała w sprawie 
stypendiów, wyróżnień 
i nagród za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz za 
osiągnięcia w działalności 
sportowej 

Stypendia wypłacono 95 zawodnikom w 10 dyscyplinach sportowych, 
na łączną kwotę ok. 836 tys. zł. Stypendia były wypłacane co miesiąc 
od 1 marca do 31 grudnia 2021 r. 

Nagrody wypłacono łącznie 120 zawodnikom i trenerom, na kwotę 
259 tys. zł, w 6 dyscyplinach sportu. 

3 

Program współpracy Miasta 
Opola z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami 
na rok 2021 

Wzmocnienie organizacji pozarządowych będących klubami 
sportowymi, jako realizatorów zadań publicznych istotnych dla rozwoju 
społecznego – zajęcia pozalekcyjne i półkolonie dla dzieci i młodzieży. 
Celem jest zapobieganie uzależnieniom.  

Udzielono 34 dotacji na łączną kwotę 396 tys. zł. 

Źródło: opracowanie własne 

 
Tab.41. Podstawowe dane statystyczne w obszarze sportu 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

Uwagi 
2018 2019 2020 2021 

1 Dotacje dla klubów sportowych 111 111 83 84 Stan na koniec roku 

2 Liczba zarejestrowanych klubów sportowych  91 94 96 98 Stan na koniec roku 

3 Stypendia i nagrody sportowe 257 205 184 215 Stan na koniec roku 

Źródło: opracowanie własne 

 
Wiele istotnych zadań w obszarze sportu i rekreacji realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Opolu. Podmiot ten prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, a także wszelkich działań 

usługowych możliwych do wykonania w administrowanych obiektach tj. wynajem pomieszczeń 

stowarzyszeniom sportowym, działalność handlowa i hotelarska. W okresie sprawozdawczym 

zarządzał 45 obiektami, w tym m.in. sztucznym lodowiskiem, stadionem lekkoatletycznym, stadionem 

miejskim, stadionem żużlowym, dwoma krytymi pływalniami, basenem letnim, halą sportową Stegu 

Arena, kompleksem Toyota Park, szeregiem boisk sportowych piłkarskich i lekkoatletycznych, od 

dużego kompleksu Centrum Sportu, poprzez Orliki, do dzielnicowych boisk i placów zabaw, obiektami 

rekreacyjnymi typu Otwarte Strefy Aktywności, kąpieliska Bolko i Malina, obiektami turystycznymi – 

Wieża Piastowska i Ratuszowa, Zamek Górny oraz Miejska Informacja Turystyczna. MOSiR był 

organizatorem lub współorganizatorem znaczących wydarzeń sportowych w Opolu, a także wydarzeń 

rekreacyjnych. Na obiektach MOSiR kluby sportowe z terenu miasta Opola organizują swoje mecze 

ligowe w popularnych dyscyplinach sportowych takich jak: żużel, piłka ręczna, piłka nożna czy 

siatkówka. Trenują na nich przedstawiciele dyscyplin osiągających bardzo dobre rezultaty w rywalizacji 

krajowej – lekkoatleci, pływacy, łyżwiarze short tracku.  
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MOSiR prowadził działalność remontową na obecnych obiektach oraz realizował nowe inwestycje. 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano m.in. takie inwestycje jak: budowa nowych obiektów wokół 

hali sportowej (Opolski Park Sportu), budowa hali do sportów walki w Centrum Sportu, czy remont 

bieżni na stadionie lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków. Na stadionie tym wybudowano 

również nowe, energooszczędne oświetlenie, dzięki któremu opolscy lekkoatleci, jak i amatorzy 

biegania, będą mogli trenować także wieczorami. Od początku okresu sprawozdawczego nowe 

oświetlenie funkcjonuje również na boisku przy ul. Hallera. 

3.1.11. Promocja miasta 

W myśl ustawy o samorządzie gminnym promocja gminy jest jej zadaniem własnym.  

W okresie sprawozdawczym realizowano Uchwałę Rady Miasta w sprawie przyjęcia Strategii Promocji 

Marki Opole do 2022 roku. W 2021 r. przeprowadzono szereg działań w obszarze promocji miasta, 

które objęły swoim zakresem m.in. działalność wydawniczą, promocję miasta w mediach regionalnych 

i ogólnopolskich, a także współpracę ze związkami miast i gmin. Podsumowanie działalności  

w omawianym obszarze przedstawiono w tab. nr 42-43.   

Tab.42. Podstawowe dane statystyczne w obszarze promocji miasta (stan na koniec roku) 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 
Liczba rozpatrzonych wniosków o Patronat Honorowy Prezydenta 
Miasta Opola 

221 217 89 98 

2 Liczba rozpatrzonych wniosków o wydanie materiałów promocyjnych 535 356 80 135 

3 Liczba wydanych materiałów promocyjnych [w tys.] 91 70 18 45 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tab.43. Realizacja wybranych działań w obszarze promocji miasta 

Obszar 
działalności  

Opis [podsumowanie działalności] 

Promocja 
gospodarcza 
miasta Opola 

Biuro Obsługi Inwestorów w 2021 r. podjęło następujące działania w ramach 
uczestnictwa, organizacji lub współorganizacji wydarzeń, m.in.: XXI Gala Laurów 
Umiejętności i Kompetencji (Opolska Izba Gospodarcza), cykl wydarzeń 
networkingowych Startup Mixer (które inspirują młodych przedsiębiorców do tworzenia 
nowych i innowacyjnych mikro firm), Europe Property Forum, XIII Europejski Kongres 
Gospodarczy w Katowicach, Forum Ekonomiczne 2021 Karpacz. Opracowano oraz 
wydrukowano foldery promujące teren inwestycyjny Wrzoski. Realizowano projekty 
inwestycyjne mające na celu obsługę wielkoskalowych inwestycji planowanych do 
realizacji na terenie inwestycyjnym Wrzoski jak i pozostałe projekty dla pozostałych 
terenów inwestycyjnych Opola. Prowadzono serwis informacyjny investinopole.pl oraz 
kanał mediów społecznościowych o tej samej nazwie. 

Promocja 
akademicka 
miasta Opola  

Przez cały 2021 r. Biuro Obsługi Inwestorów nadzorowało serwis informacyjny 
www.opolekampus.pl oraz profil FB OpoleKampus. Sfinansowano również produkcję  
i emisję klipu oraz artykuł prasowy promujące miasto jako silny ośrodek akademicki  
w Nowej Trybunie Opolskiej.  
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Obszar 
działalności  

Opis [podsumowanie działalności] 

Organizacja  
i promocja 
wydarzeń 
związanych z 58. 
Krajowym 
Festiwalem 
Polskiej Piosenki 

W ramach promocji Opola związanej z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki 
zrealizowano następujące projekty: 

 Kawiarenka z Gwiazdami w Rynku,  

 Strefa Widza KFPP oraz dodatkowy koncert okołofestiwalowy,  

 Mural Krzysztofa Krawczyka w ramach nowej trasy turystycznej “Muzyczne murale”,  

 Odsłonięcie nowych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki, 

 Film promocyjny o historii pierwszych festiwali „Syreni śpiew”. 

Promocja 
turystyczna pod 
hasłem „Wielkie 
koty wróciły” oraz 
w ramach karty 
dla turystów 
“Trippass” 

Kampania promocyjna pod hasłem „ Wielkie koty wróciły” miała na celu promocję 
powrotu lwów i tygrysów do opolskiego ZOO. W ramach projektu zrealizowano 
kampanię medialną  o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, promocję nowej atrakcji  
w mediach społecznościowych, a także w formie reklamy zewnętrznej (plakaty oraz 
makiety lwów). W obliczu pandemii koronawirusa Miasto Opole nawiązało współpracę 
promocyjną z 3 innymi miastami w Polsce w ramach projektu wspólnej karty turystycznej 
– Trippass z rabatami do atrakcji turystycznych w poszczególnych miastach. Celem 
współpracy było podtrzymanie zainteresowania podróżami wśród odbiorców stron i 
profili miejskich w mediach społecznościowych oraz zaproszenie wielbicieli turystyki 
krajowej do miast biorących udział w akcji, po zniesieniu obowiązujących ograniczeń  
w podróżowaniu. W akcji promowane były opolskie muzea, instytucje kultury oraz 
pozostałe zabytki oraz obiekty turystyczne.  

Działalność 
wydawnicza 

Kontynuowano wydawanie Magazynu Miejskiego „Opole i Kropka” – 12 numerów  
w nakładzie 6 tys. egzemplarzy. 

Promocja  
w mediach o 
zasięgu 
ogólnopolskim, 
regionalnym  
i lokalnym 

W ramach promocji projektów społecznych, biznesowych, sportowych i edukacyjnych 
miasta kontynuowano współpracę z mediami regionalnymi: Radio Opole, Radio Doxa, 
Nowa Trybuna Opolska, Gazeta Wyborcza. W ramach projektu SuperMiasta 
realizowanego przez Agorę, Opole pochwaliło się swoimi osiągnięciami w zakresie 
realizacji inwestycji ze środków unijnych. We współpracy z Rzeczpospolitą miasto wzięło 
udział w ogólnopolskim projekcie „E-forum liderów samorządowych”. 

Prowadzenie 
współpracy ze 
związkami miast  
i gmin w skład 
których wchodzi 
Opole. 

Miasto Opole rozwijało współpracę polegającą na wzajemnym informowaniu  
o realizowanych działaniach oraz podejmowaniu wspólnych inicjatyw w ramach 
następujących związków i stowarzyszeń: Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie 
Park Przemysłowy Metalchem, Związek Miast Polskich, Opolska Regionalna Organizacja 
Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. 

Źródło: opracowanie własne 

W okresie sprawozdawczym Miasto Opole powróciło do organizacji cyklicznych wydarzeń miejskich  

o utrwalonej marce oraz dużym potencjale promocyjnym, takich jak: Dni Opola, Festiwal Książki,  

Opolski Festiwal Smaków, Jarmark Franciszkański oraz Jarmark Bożonarodzeniowy. Ponadto, w ramach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi dofinansowano realizację filmowej biografii Andrzeja 

Hamady – TYTAN, a także filmów promocyjnych „Opole na weekend” oraz „Syreni śpiew”. W 2021 roku 

zrealizowano również we współpracy z telewizją TVN zdjęcia do serialu osadzonego w Opolu pn. 

„Behawiorysta”. 

3.1.12. Gospodarka 

W okresie sprawozdawczym Miasto realizowało działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy. Zadania te realizowane były przede wszystkim przez Powiatowy 

Urząd Pracy oraz Biuro Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Opola. PUP w okresie sprawozdawczym 

realizował m.in. zadania w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, udzielania świadczeń finansowych 

osobom bezrobotnym, a także w zakresie kształcenia ustawicznego. Jednostka ta swoim zasięgiem 

obejmowała Miasto Opole oraz powiat opolski (ziemski). Ważne zadania realizowane były również 

przez Park Naukowo-Technologiczny. 
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Tab.44. Realizacja wybranych działań w obszarze rynku pracy w 2021 r. (PUP Opole) 

Obszar Opis działalności 

Aktywizacja 
osób 
bezrobotnych 

PUP w Opolu na bieżąco analizuje strukturę bezrobocia uwzgledniającą potrzeby 
bezrobotnego. PUP w Opolu mając na względzie zaaktywizowanie jak największej liczby osób 
bezrobotnych, oprócz środków otrzymanych odgórnie z ministerstwa tj. ok. 7,3 mln zł 
dodatkowo pozyskał ok. 7,2 mln zł (na projekty EFS: PO WER ok. 3,1 mln zł i RPO ok. 4,1 mln 
zł, PFRON: miasto Opole ok. 103 tys. zł). Dzięki łącznej kwocie ok. 14,6 mln zł zaktywizowano 
(nowoskierowani) 1 377 osób bezrobotnych (z Opola 661), wśród których przeważały osoby 
będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby do 30 roku życia, osoby po 50 roku 
życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby o niskich 
kwalifikacjach. Osoby bezrobotne otrzymały: staże (ogółem 503, z Opola 275), szkolenia 
(308, z Opola 144), dotacje (244, z Opola 99), prace społecznie użyteczne (134, z Opola 44), 
refundowanie kosztów utworzenia stanowiska pracy (95, z Opola 38), bon zatrudnieniowy 
(87, z Opola 39), prace interwencyjne (82, z Opola 35), bon na zasiedlenie (43, z Opola 32), 
roboty publiczne (42, z Opola 12), bon szkoleniowy (32, z Opola 13), studia podyplomowe 
(30, z Opola 27) i dofinansowanie za zatrudnienie osób pow. 50 roku życia (19, z Opola 13). 
Dodatkowo PUP dokonywał zwrotu kosztów dojazdu, opieki nad dzieckiem lub osobą 
zależną, organizował Targi pracy, Giełdy pracy, wszystkie zarejestrowane osoby korzystały 
wielokrotne z usług pośrednictwa pracy, czy poradnictwa zawodowego w formie 
indywidualnych warsztatów tematycznych. Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowany 
był projekt pn. TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 2 (RPO WO 2014-2020, wartość: 3,6 mln zł).  

Świadczenia 
finansowe dla 
osób 
bezrobotnych 

Drugim najważniejszym obszarem działalności PUP jest obsługa formalna osób bezrobotnych 
od rejestracji (6 819 osób zarejestrowało się w 2021 roku), po obsługę i wypłatę zasiłków  
(1 844 osób zarejestrowało się z uprawnieniami do pobierania zasiłku, w ramach których 
wypłacono 12,2 mln zł). Wydano 16 266 decyzji administracyjnych, 6 455 zaświadczeń oraz 
wysłano 2 520 odpowiedzi na pisma skierowane do urzędu przez sądy, policję, komorników, 
służby socjalne, państwową inspekcję pracy, ZUS i inne organy. Przyznano dodatek 
aktywizacyjny 482 osobom, w ramach którego wypłacono 620 tys. zł. Dodatkowo za 
wszystkie zarejestrowane w urzędzie osoby odprowadzono składkę zdrowotną zgodnie z 
ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych - wydatki 
z tego tytułu zamknęły się w kwocie 5 mln zł. 

Kształcenie 
ustawiczne 
pracodawców i 
pracowników 

W 2021 roku ogłoszono trzy nabory w ramach których 190 pracodawców otrzymało  
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2,1 mln zł na przeszkolenie 799 osób (64 pracodawców  
i 735 pracowników). W przeważającej większości dofinansowanie otrzymali pracodawcy  
z sektora prywatnego - 179 pracodawców, a tylko 11 pochodziło z sektora publicznego. 
Dofinansowano 143 pracodawców z miasta Opola. Najpopularniejszymi kierunkami 
kształcenia były kursy specjalistyczne dla pracowników księgowości i działu kadr, 
pracowników handlu, pielęgniarek, fizjoterapeutów i fryzjerów. 

Wsparcie 
pracodawców 
w zatrudnieniu 
cudzoziemców 

W związku z realizowanymi przez urząd zadaniami dotyczącymi zatrudnienie cudzoziemców 
spoza obszaru UE/EOG w 2021 roku zarejestrowano 114 tys. oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, 
Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy oraz pracodawcy złożyli 
również 4 662 wnioski o zezwolenia na pracę sezonową (typu S), z tego wydanych zostało 
295 zezwoleń, natomiast w 431 przypadkach zostały wydane decyzje o umorzeniu 
postępowania w związku z nie zgłoszeniem się cudzoziemca do pracodawcy. Każde 
oświadczenie lub zezwolenie na pracę sezonową wiąże się z uiszczeniem przez 
wnioskującego opłaty w wysokości 30 zł, której połowa jest przekazywana do Wojewody 
Opolskiego, a druga połowa zasila budżet Miasta Opola i dzięki temu do budżetu Miasta 
Opola przekazano z tego tytułu w 2021 roku kwotę 1,8 mln zł. Dodatkowo wydano 940 
informacji starosty nt. zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie 
pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy na łączną 
liczbę 7 709 miejsc pracy. 
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Obszar Opis działalności 

Wsparcie osób 
starszych 

W 2021 roku z uwagi na obowiązujący stan pandemii spowodowany COVID-19 działalność 
Senioralnego Centrum Pracy była zawieszona. Działania mające na celu aktywizację 
zawodową osób w wieku senioralnym realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy  
w ramach usługi pośrednictwa pracy, którą dla osób starszych świadczyli pośrednicy pracy-
doradcy klienta. Ze względu na zagrożenie spowodowane koronawirusem zaobserwowano 
znaczny spadek liczby osób w wieku senioralnym zainteresowanych podjęciem pracy czy 
szeroko rozumianą aktywnością zawodową i społeczną. Ponowne uruchomienie Senioralnego 
Centrum Pracy nastąpi z chwilą ustabilizowania się sytuacji zdrowotnej. 

Działania  
związane z 
przeciwdziałani
em COVID-19 

W związku z nieoczekiwaną w 2020 r. pandemią choroby COVID-19 została wprowadzona 
ustawą tzw. tarcza antykryzysowa, która z nowelizacjami wprowadziła 6 instrumentów 
wsparcia poprzez Powiatowe Urzędy Pracy dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych.  
W 2021 r. udzielono łącznie: 

 106 pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy, 

 64 pracodawcom dofinansowano część kosztów wynagrodzeń dla 473 pracowników  
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 443 przedsiębiorcom będącymi osobami fizycznymi dofinansowano część kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej, 

 8 organizacjom pozarządowym dofinansowano część kosztów wynagrodzeń dla 17  
pracowników w tym składek na ubezpieczenie społeczne oraz kościelnym osobom 
prawnym dofinansowano część kosztów wynagrodzeń pracowników, 

 536 dotacji udzielono dla mikro i małych przedsiębiorstw z określonych 40 branż wg PKD 
- wskazanych w ustawie, 

 3 412 dotacji udzielono dla mikro i małych przedsiębiorstw z określonych 65 branż wg 
PKD - wynikających z rozporządzenia.                                                                     

W ramach wszystkich instrumentów przekazano na konta przedsiębiorców, pracodawców 
oraz organizacji pozarządowych w sumie ponad 28,1 mln zł w całym 2021r., w tym ze 
środków Funduszu Pracy 26,7 mln zł i PO WER 1,4 mln. 

Źródło: opracowanie własne  

W okresie sprawozdawczym Miasto obsługiwało inwestorów, a także uczestniczyło w wydarzeniach 

okołobiznesowych promujących Opole. W ofercie inwestycyjnej dostępnych było ponad 120 ha 

terenów inwestycyjnych (głównie Wrzoski oraz rejon ul. Północnej). Na obszarze terenu 

inwestycyjnego „Wrzoski”, w 2021 r. prowadzono prace w zakresie uzbrojenia terenów 

inwestycyjnych. Realizowane było porozumienie z Tauron Dystrybucja sp. z o. o. dotyczące 

opracowania dokumentacji linii kablowej zasilającej ww. teren inwestycyjny. Kontynuowano 

projektowanie zasilania w wodę i gaz dla terenu przez odpowiednich dystrybutorów mediów (realizacja 

w 2022 i 2023 roku). Obowiązuje również plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

inwestycyjnego Opole-Wrzoski. Kontynuowano rozpoczętą w 2020 r. rozbudowę infrastruktury 

drogowej na terenie Parku Przemysłowego Metalchem. Prowadzono konsolidowanie struktury 

własnościowej dla obecnych oraz przyszłościowych terenów inwestycyjnych w celu stworzenia 

optymalnej oferty inwestycyjnej. W związku ze stanem pandemii  obserwowano zmniejszoną liczbę 

lokalnych projektów inwestycyjnych przy utrzymaniu się liczby projektów zagranicznych. Dla 

gospodarki miasta istotny jest również rozwój budownictwa mieszkaniowego. W okresie 

sprawozdawczym w Opolu do użytku oddano ok. 1,1 tys. mieszkań. W kategorii tej mieszczą się 

zarówno mieszkania w budownictwie jednorodzinnym, jak i w budynkach wielorodzinnych. 
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Tab.45. Podstawowe dane statystyczne w obszarze gospodarki 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 Stopa bezrobocia w Opolu [w %, stan na koniec roku]  3,2 2,8 3,8 3,2 

2 
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Opolu  
[w tys., stan w końcu roku]  

2,6 2,2 3,0 2,5 

3 
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw  
[w tys. osób, średniorocznie] 

27,3 28,9 27,3 27,0 

4 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Opolu 795 1179 929 1105 

5 Liczba obsługiwanych inwestorów  39 41 41 40 

6 Dostępne w ofercie tereny inwestycyjne 100 ha  122 ha 122 ha 122 ha 

Źródło: opracowanie własne 

Miasto realizowało również zadania w obszarze zwolnień i ulg podatkowych dla przedsiębiorców  

udzielonych na podstawie uchwał Rady Miasta Opola (pomoc regionalna, pomoc de minimis). 

Pomoc regionalna  

Zwolnieniem z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na podstawie 

uchwał Rady Miasta Opola Nr XXII/389/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. oraz uchwały 

Nr XXXVII/724/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. – objęto 7 przedsiębiorców. Kwota zwolnień wyniosła ok. 

2,4 mln zł, w tym: na podstawie uchwały Nr XXII/389/16 udzielono zwolnienia w kwocie ok. 1,2 mln zł, 

na podstawie uchwały Nr XXXVII/724/17 udzielono zwolnienia w kwocie ok. 1,2 mln zł. 

Pomoc de minimis  

Na podstawie uchwały LVII/863/14 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia 

Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020 oraz uchwały Rady Miasta Opola  

z dnia 25 lutego 2021 r. nr XXXVII/737/21 w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy 

Przedsiębiorcom udzielono zwolnień w 2021 roku na  kwotę  ok. 1,2 mln zł, o przedmiotowe zwolnienie 

wystąpiło 78 podmiotów z tego 5 wniosków zostało załatwionych odmownie. 

Tab.46. Zwolnienia w rozbiciu na rodzaje przedmiotów korzystających ze zwolnienia. 
 Tytuł zwolnienia 

Zwolnienie z tytułu 

nowo wybudowanych 

budynków, budowli lub 

ich części 

Zwolnienie z tytułu nowo 

nabytych gruntów, 

budynków i budowli lub 

ich części 

Zwolnienie gruntów, 

budynków, budowli             

w  przypadku 

rozpoczęcia  

wykorzystywania ich 

do prowadzenia 

działalności wcześniej 

nie związanych z 

działalnością 

Zwolnienie z tytułu 

zatrudnienia 

Liczba 

zaświa- 

dczeń 

Kwota 

zwolnienia 

w  zł 

Liczba 

zaświa-   

dczeń 

Kwota 

zwolnienia 

w  zł 

Liczba 

zaświa-

dczeń 

Kwota 

zwolnienia 

w zł 

Liczba 

zaświa-

dczeń 

Kwota 

zwolnienia 

w zł 

Osoby 

prawne 
9 508 189,76 16 201 022,87 0 0,00 3 16 816,00 

Osoby  

fizyczne 
16 241 847,78 22 232 477,78 3 11 711,59 4 29 579,65 

Ogółem 25 750 037,54 38 433 500,65 3 11 711,59 7 45 895,65 

Źródło: opracowanie własne 
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Ważną instytucją otoczenia biznesu jest Park Naukowo-Technologiczny w Opolu - miejsce współpracy 

nauki z biznesem oraz tworzenia i wdrażania innowacji. Miasto Opole w okresie sprawozdawczym 

posiadało 100% udziałów w spółce. Rok 2021 był dziewiątym rokiem w działalności spółki. Rozwój 

parku, a wraz z nim nowoczesnych technologii, oznacza przede wszystkim kluczowy dla Opola rozwój 

gospodarki opartej na wiedzy i kompetencji. Realizuje działania mające na celu przyciąganie do miasta 

kompetencji badawczo-rozwojowych, wykorzystując w tym obszarze wykwalifikowaną kadrę, uczelnie 

wyższe oraz nowoczesną infrastrukturę. W skład Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu wchodzą 

m.in.: budynek Inkubatora Przedsiębiorczości, budynek laboratoryjno – doświadczalny, budynek 

Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania 

Danych oraz budynek zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych  

i średnich przedsiębiorstw. Spółka posiada laboratoryjny sprzęt badawczy o zróżnicowanym 

przeznaczeniu. W 2021 roku Park kontynuował budowę nowoczesnego budynku na potrzeby realizacji 

usług publicznych w Opolu. Nowy budynek o nazwie Centrum Usług Publicznych, z certyfikatem LEED, 

będzie największym budynkiem posiadanym przez Park o powierzchni całkowitej blisko 16 tys. m2.  

Z tego względu wartość kapitału założycielskiego wzrosła do 130 mln zł.  

W 2021 roku PNT w Opolu zakończył realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej  

w zakresie: profesjonalizacji usług, opracowania technologii wykonania innowacyjnego ultralekkiego 

urządzenia transportowego czy opracowania technologii produkcji lekkiego wspornika dla nowych 

nadwozi samochodów osobowych. Jednak misja realizowanych zadań w zakresie profesjonalizacji 

usług czy rozwijania działalności B+R, podnoszenia kwalifikacji uczniów i studentów opolskich uczelni 

a także w zakresie operatora voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze 

inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego. PNT w tym zakresie jest realizatorem 

voucherów przeznaczonych na finansowanie specjalistycznych usług dla MSP w formie dotacji lub 

promesy. W ramach voucherów przedsiębiorstwa skorzystały w 2021 r. z usług na łączną kwotę  

ok. 669 tys. zł, w tym na wynajem powierzchni laboratoryjnej, kolokację serwerów, usługi B+R oraz na 

usługi doradcze i szkoleniowe. 

Świadczone usługi przez PNT w Opolu w okresie sprawozdawczym cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wśród przedsiębiorców w kwestii wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjnej  

i produkcyjnej. Stan na dzień 31.12.2021 roku to całkowite obłożenie wszystkich obiektów: budynek 

inkubatora przedsiębiorczości (8 firm – 520 m2), budynek laboratoryjno – doświadczalny (7 firm –  

1 006 m2), budynek wysokich technologii IT (12 firm – 1 150 m2), budynek zaplecza wdrożeniowego  

i biurowego (16 firm – 7 490 m2). Łącznie pod adresem PNT w Opolu swoją działalność gospodarczą 

prowadzi obecnie 116 firm. Udostępnienie infrastruktury PNT w Opolu wiąże się z możliwością 

wsparcia finansowego przedsiębiorstw. Młode firmy, działające na rynku do 3 lat, lokujące się  

w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości oraz zaplecza wdrożeniowego i biurowego korzystają z usług 

na preferencyjnych warunkach. Odbywa się to w ramach pomocy publicznej – oferowane stawki są 

niższe niż te rynkowe. Dużym powodzeniem cieszą się usługi Centrum Przetwarzania Danych.  

W roku 2021 usługi działu Inkubatora Przedsiębiorczości zostały wzbogacone o powierzchnię  

Co-Working, gdzie utworzono 8 miejsc i wszystkie cieszą się dużą zajętością. Łącznie na koniec 2021 

roku, w ramach usług Inkubatora Przedsiębiorczości z usługi Wirtualnego Biura skorzystało 19 nowych 

podmiotów i łącznie jest ich teraz 73. Park był też realizatorem dwóch konkursów krajowych „Warm 

Up Your Business”, Akcelerator Danone, w zakresie wspierania inicjatyw technologicznych nowych 

osób.  
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3.2. Przestrzeń i środowisko 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej, ochrona środowiska i przyrody były w okresie 

sprawozdawczym jednym z zadań własnych gmin. W obszarze tym podejmowano szereg działań  

m.in. w zakresie planowania miejscowego, ochrony powietrza, ochrony przyrody i zieleni, edukacji, 

rolnictwa, ochrony zwierząt i spraw geodezyjno-kartograficznych. Obejmowały one zarówno realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej, jak i zadania własne. 

3.2.1. Planowanie przestrzenne 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, że kształtowanie i prowadzenie 

polityki przestrzennej na terenie gminy należy do jej zadań własnych. W szczególności do zadań tych  

w okresie sprawozdawczym należało uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, przy czym należy podkreślić, iż uchwalenie takich dokumentów poprzedzone jest 

złożoną procedurą, niekiedy długotrwałą obejmującą kilka lat. 

W 2021 r. uchwalono 11 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przy czym  

7 dokumentów zastąpiło w części lub w całości ustalenia wcześniej obowiązujących planów,  

a 4 dotyczyły obszarów, na których nie było dotychczas obowiązujących planów. W roku 

sprawozdawczym miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęto w sumie 262,2 ha, 

co stanowiło 1,8% powierzchni miasta. Powierzchnia terenów objętych miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego zwiększyła się o 1,3% i wynosiła 38,3% powierzchni miasta. Na 

koniec 2021 r. w Opolu obowiązywało 114 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obejmujących łącznie ok. 5 702 ha. 

W 2021 r. przystąpiono do opracowania 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 

obszarach, dla których jeszcze nie ma planów. Powierzchnia terenów objętych przystąpieniem do 

sporządzenia planu wynosiła 1 214,6 ha, co stanowi 8,2% powierzchni miasta.  

Tab.47. Podstawowe dane statystyczne w obszarze planowania przestrzennego 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 Powierzchnia miasta objęta MPZP [w ha] 4 182,58 5 210,8 5 613,8 5 702,1 

2 Udział MPZP w powierzchni miasta [w %] 28,1 35 37 38,3 

Źródło: opracowanie własne 

W końcu okresu sprawozdawczego w Opolu aktualne i obowiązujące były następujące dokumenty:  

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola obejmujące miasto 
w granicach administracyjnych, 

 114 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic  
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu, obejmująca miasto w granicach 
administracyjnych, 

 lokalne standardy urbanistyczne na terenie Opola, obejmujące miasto w granicach 
administracyjnych. 

W 2020 r. została podjęta uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w Opolu, obejmująca powierzchnię 2 348,3 ha, stanowiącą 16% powierzchni miasta 

wyznaczonej jako obszar zdegradowany, w tym 1 242 ha, stanowiące 8,3% powierzchni miasta 

wyznaczonej jako obszar rewitalizacji. Dla obszaru rewitalizacji podjęto w 2021 r. uchwałę nr 
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XXXVII/739/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji Opola (GPR). GPR jest obecnie opracowywany. Organem 

doradczym w sprawach rewitalizacji jest Komitet Rewitalizacji. W związku z tym w 2021 r. Rada Miasta 

Opola podjęła uchwałę nr XLV/874/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Opolu, na podstawie której 

przeprowadzono nabór na członków.  

3.2.2. Urbanistyka, architektura i budownictwo 

W okresie sprawozdawczym realizowane były sprawy dotyczące urbanistyki, architektury  

i budownictwa. Zagadnienia te wiązały się z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zadania 

powiatowe) oraz zadań własnych gminy. Realizowano je w ramach Wydziału Urbanistyki, Architektury 

i Budownictwa, w ramach którego działa również Architekt Miejski.  

 
Tab. 48. Podstawowe dane statystyczne w obszarze pracy Wydziału Urbanistyki, Architektury  
i Budownictwa 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Rok 

2021 

1 Liczba złożonych wniosków o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy  496 

2 Liczba złożonych wniosków o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 48 

3 Liczba złożonych wniosków dot. uzyskania decyzji w zakr. realizacji inwestycji drogowych (ZRID) 11 

4 Liczba złożonych wniosków o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowę  1 096 

5 Liczba złożonych wniosków o udzielenie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 89 

6 Liczba złożonych wniosków dot. zmiany sposobu użytk. obiektu budowlanego lub jego części  42 

7 Liczba złożonych wniosków dot. zgłoszenia robót budowlanych   745 

8 
Liczba złożonych wniosków dot. zgłoszenia robót budowlanych wymagających zatwierdzenia 
projektu budowlanego 

215 

9 Liczba złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu  341 

10 Liczba wniosków o wydanie dziennika budowy 1 629 

11 

Liczba wniosków dot. udostępniania, wydawania informacji o przeznaczeniu terenów, wypisów i 
wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola oraz 
wydawanie informacji dot. obszaru rewitalizacji 

2 225 

12 

 

Liczba spraw dot. naliczania opłaty na rzecz Miasta od wzrostu wartości nieruchomości tzw. 
renty planistycznej 

89 

13 Liczba wniosków dot. wydania opinii w zakresie podziałów działek 147 

14 
Ilość spraw prowadzonych w ramach zapisów uchwały Rady Miasta Opola Nr XIII/199/19 z dnia 
27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu 

3 

15 Ilość wniosków dot. wydania opinii w sprawie lokalizacji ogródków gastronomicznych i reklam  42 

16 Ilość opinii wewnętrznych wydawanych przez Architekta Miejskiego dot. zgłoszeń ogródków  14 

17 
Ilość wniosków o przeprowadzenie elektronicznych konsultacji dot. reklam, małej architektury, 
ogrodzeń i stoisk handlowych  

23 

18 
Ilość działań interwencyjnych w terenie w sprawie reklam i ogródków gastronomicznych 
podjętych przez Architekta Miejskiego 

3 

19 
Uczestnictwo w kontrolach na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i 
wizjach lokalnych, udział w naradach oraz w działaniach innych wydziałów 

10 

Źródło: opracowanie własne 
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3.2.3. Geodezja i kartografia 

W okresie sprawozdawczym realizowane były sprawy dotyczące geodezji i kartografii. Zagadnienie to 

wiązało się z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej (zadania powiatowe) oraz zadań 

własnych gminy.  

W 2021 r. wdrożone zostały e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych: i.Wniosek, 

i.Rzeczoznawca, i.Komornik, i.Narady, i.Projektant, i.KERG umożliwiające osobom fizycznym, 

przedsiębiorstwom i administracji dostęp do danych geodezyjnych z terenu miasta Opola. Usługi 

udostępnione zostały poprzez portal Centrum Usług Wspólnych, uruchomiony w ramach projektu pn. 

E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego zrealizowanego 

we współpracy z Województwem Opolskim i powiatami województwa opolskiego.  

W okresie sprawozdawczym istotnym zadaniem było prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego oraz operatu ewidencji gruntów i budynków (tab. 49). 

Tab.49. Realizacja wybranych zadań z zakresu adm. rządowej w obszarze geodezji i kartografii 

Lp. Obszar Podsumowanie działalności w 2021 r. 

1. 
Prowadzenie ewidencji gruntów i 
budynków 

 aktualizacja danych ewidencyjnych: 
   - ilość zmian w operacie: 9 348 
   - ilość zarejestr. dokumentów: 10 850 

 modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 776 ha 

2. 

Prowadzenie geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz 
bazy obiektów topograficznych 
objętych zakresem mapy zasadniczej 
(BDOT500) 

 aktualizacja danych – ilość zmian: 2 658 

 utworzenie usług WMS dla danych dot. geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy 
obiektów topograficznych objętych zakresem mapy 
zasadniczej (BDOT500) 

 prace nad utworzeniem bazy danych GESUT  
w zakresie sieci administrowanej przez Tauron. 

3 
Prowadzenie bazy danych 
szczegółowych osnów geodezyjnych 

 modernizacja szczegółowej osnowy poziomej na 
terenach przyłączonych do Opola dla obrębów Dobrzeń 
Mały, Brzezie, Czarnowąsy, Borki, Świerkle, Krzanowice, 
Chmielowice, Żerkowice, Winów 

4 
Przygotowywanie i udostępnianie 
wykonawcom prac geodezyjnych  
i kartogr.materiałów i zbiorów danych 

 ilość zrealizowanych zgłoszeń: 2 681 

5 

Weryfikacja i przyjęcie do zasobu 
materiałów i zbiorów danych będących 
wynikiem zgłoszonych prac 
geodezyjnych i kartograf. 

 ilość zweryfikowanych i przyjętych do zasobu operatów 
geodezyjnych: 2 530 

6 

Udostępnianie materiałów map, 
zbiorów danych i informacji z zasobu 
oraz dokumentów i informacji z 
operatu ewidencji gruntów i budynków 

 ilość zrealizowanych wniosków: 5 899  (mapy, obsługa 
PZGiK, wypisy, wyrysy,  informacje, rejestry publiczne) 

7 
Cyfryzacja materiałów zasobu - 
przetwarzanie materiałów zasobu do 
postaci dokumentów elektronicznych 

 w ramach bieżącej pracy: zeskanowano 415 operatów 
geodezyjnych 

 w ramach zlecenia: przetworzeniem objęto operaty 
techniczne z obrębów włączonych do m. Opola z gminy 
Dobrzeń oraz z obrębu Winowa (ok. 26 tys. stron 
dokumentów geodezyjnych) 

8 
Koordynacja usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

 ilość przepr. koordynacji sieci uzbrojenia terenu na 
naradach koordynacyjnych: 217 

 uzupełnienie bazy GESUT projekt. sieciami: 248 zmian 
Źródło: opracowanie własne 
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Miasto realizowało również zadania własne gminy. W 2021 r. prowadzono działania w zakresie 

podziałów nieruchomości, przeprowadzania rozgraniczeń nieruchomości, a także z zakresu 

nazewnictwa ulic i placów oraz nadawania numeracji porządkowej nieruchomości. W 2021 r. wydano 

226 decyzji z zakresu podziałów nieruchomości, 2 decyzje z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

i 1 decyzję z zakresu rozgraniczeń nieruchomości. Podjęto również 6 uchwał w zakresie nazewnictwa 

ulic i placów. W okresie sprawozdawczym nadano 325 numerów porządkowych dla nieruchomości. 

3.2.4. Ochrona powietrza 

W związku z wcześniej podjętymi przez Miasto Opole działaniami na rzecz ograniczenia niskiej emisji, 

w 2021 r. kontynuowano realizację programu finansowego pn.: „Program czyste powietrze - oddech 

dla Opola”, dla mieszkańców zamierzających dokonać zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym 

na ogrzewanie proekologiczne. Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym 

zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenie emisji 

innych substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza w Opolu, poprzez 

stworzenie systemu zachęt dla mieszkańców do zakupu i montażu proekologicznego ogrzewania. Od 

2020 r. zrezygnowano z udzielania dotacji do zakupu i montażu proekologicznego ogrzewania dla 

nowych budynków, ponieważ od 1 lipca 2018 roku obowiązuje zakaz sprzedaży starych kotłów na 

paliwo stałe i obecnie każdy inwestor ma obowiązek instalacji ekologicznego ogrzewania w nowym 

budynku. Celem ograniczenia jeszcze bardziej niskiej emisji na terenie miasta, zrezygnowano również 

z udzielania dotacji do kotłów na paliwo węglowe. Ponadto w połowie 2020 r. została zawarta umowa 

pomiędzy Województwem Opolskim, a Miastem Opole na dofinansowanie projektu pn. Ekologiczne 

Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta w ramach RPO WO 2014-2020.  

Łącznie w 2021 r. udzielono 370 dotacji (273 dotacje w ramach „Programu Czyste powietrze – oddech 

dla Opola” i 97 dotacje w ramach projektu pn. Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej 

ekologiczne dla miasta – 91 Beneficjentów otrzymało dotację z obu programów) na kwotę: 3,4 mln zł, 

z czego z budżetu miasta Opola udzielono dotacji na kwotę 2,8 mln zł (ok. 2,2 mln zł - Czyste powietrze 

– oddech dla Opola; ok. 624 tys. zł – Ekologiczne Opole). 

Od 2011 r. przyznano łącznie 2 213 dotacje, w tym: 2 169 dotacji osobom fizycznym (dwóch 

Beneficjentów otrzymało dotacje na zmianę sposobu ogrzewania oraz na źródło wspomagające) 

i 42 dotacje wspólnotom mieszkaniowym, na łączną kwotę ok. 12,6 mln zł, z czego:  

 1 909 na zmianę sposobu ogrzewania, 

 136 na zakup i montaż kolektorów słonecznych, 

 57 na ekologiczne ogrzewanie w nowo wybudowanych obiektach, 

 111 na zakup i montaż pomp ciepła (w tym 7 pomp gruntowych). 
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Tab.50. Podstawowe dane statystyczne w obszarze ochrony powietrza w ramach udzielonych dotacji 

Rok 

Liczba 
udzielonych 
dotacji na 

wymianę źródła 
ciepła w danym 

roku 

Liczba 
zlikwidowanych 
pieców/kotłów 
w danym roku 

Liczba 
pieców/kotłów 

węglowych 
pozostałych do 

zlikwidowania na 
terenie Miasta 

Opola 

Efekt ekologiczny 

PM10 
[kg/rok] 

B(a)P 
[kg/rok] 

2021 370* 368 5 883*** 18 481,97 10,52 

2020   286** 339 6 012 16 355,72 9,32 

2019 338 377 6 351 15 000,91 8,55 

2018 397 499 6 728 14 942,49 8,39 

Suma 1 391 1 583 - 64 781,09 36,78 

Źródło: opracowanie własne. 
*91 Beneficjentów otrzymało dotację z programów: „Czyste powietrze  - oddech dla Opola”, „Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na 
bardziej ekologiczne dla miasta”. 
**30 Beneficjentów otrzymało dotację z programów: „Czyste powietrze  - oddech dla Opola”, „Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na 
bardziej ekologiczne dla miasta”. 
*** Dane z inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, zaktualizowane danymi z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

 

W celu edukacyjno – informacyjnym w 2021 r. kontynuowano zadanie pn. „System informacyjny 

do monitorowania i informowania o stanie jakości powietrza dla miasta Opola w czasie zbliżonym do 

rzeczywistego w postaci e-usługi”, w ramach zawartej w 2019 r. umowy z firmą AIRLY Sp. z o.o., m.in. na 

świadczenie e-usługi w zakresie prezentowania na mapie wyników pomiarów stężeń pyłu PM10 z sieci 

40 czujników. Dane z czujników wysyłane są na serwery, następnie po odpowiedniej agregacji danych 

i ich obliczeniu udostępniane są w formie mapy na https://airly.eu/opole/ oraz w darmowych 

aplikacjach mobilnych na system Android oraz iOS. Aplikację AIRLY można pobrać bezpłatnie w sklepie 

z aplikacjami i na bieżąco monitorować powietrze na terenie miasta. 

W lutym 2018 r. został uchwalony zaktualizowany „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola”, 

który w 2021 r. nie uległ zmianie. W ramach realizacji zadań wynikających z PGN, planowane są m.in. 

modernizacje miejskiej sieci ciepłowniczej, nowe przyłączenia budynków mieszkalnych do m.s.c. oraz 

zadania dotyczące termomodernizacji budynków publicznych i prywatnych. 

Aktualnie Miasto uczestniczy w projekcie pn. Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza 

w samorządach województwa opolskiego z Programu Life, który będzie trwać do września 2022 r. 

W projekcie uczestniczą: Województwo Opolskie jako Lider Projektu, 42 gminy z województwa 

opolskiego, Politechnika Opolska, Ministerstwo Rozwoju, Kraj Morawsko-Śląski i Kraj Ołomuniecki 

z Republiki Czeskiej. Celem ww. projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji 

publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach, w związku z działaniami naprawczymi 

określonymi w Programie ochrony powietrza (POP). W ramach realizacji projektu został zatrudniony 

od września 2021r. Gminny Koordynator POP który m.in. prowadzi cykl spotkań z mieszkańcami 

podczas których prowadzi bezpłatne konsultacje i doradztwo w zakresie termomodernizacji budynków 

oraz nieekologicznych systemów ogrzewania na nowe ekologiczne źródła. Do zadań Gminnego 

Koordynatora należy również przygotowanie Gminnego Programu Ochrony Powietrza (GPOP), 

zgodnego z Programem ochrony powietrza, czyli zaprojektowanie i zwymiarowanie działań 

naprawczych oraz opracowania planu ich realizacji i określenia niezbędnego budżetu do realizacji 

zaplanowanych działań w gminie.  
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3.2.5. Ochrona przyrody i zieleni, edukacja ekologiczna 

Zieleń w mieście jest bardzo ważnym elementem zrównoważonego rozwoju. Pełniąc funkcje 

ekologiczne, techniczne i zdrowotne, przyczynia się do poprawy warunków aerosanitarnych, obniżenia 

temperatury w miastach, infiltracji wód opadowych i tłumienia hałasu. Na zieleń w mieście składają się 

głównie parki, zieleńce, skwery, zieleń uliczna oraz lasy (komunalne, prywatne i państwowe, których 

powierzchnia na terenie miasta wynosi ponad 1 400 ha). Powierzchnia terenów zieleni urządzonej 

miasta Opola wynosi ok. 110 ha (z wyłączeniem zieleni przyulicznej i prywatnej). Największe  

i najbardziej znaczące skupiska zieleni tworzyły w okresie sprawozdawczym 4 parki miejskie, tj. Park 

Miejski na Wyspie Bolko, Park Nadodrzański, Park Miejski na os. Armii Krajowej oraz Park 800-lecia. 

Zieleń w mieście uzupełniały także cmentarze, zieleń osiedlowa oraz użytki ekologiczne, tj. Łąki  

w Nowej Wsi Królewskiej, Grudzicki Grąd i Kamionka Piast, która w roku 2021 przeszła proces 

rewitalizacji. O dużej roli i wadze zieleni w mieście stanowiły także pomniki przyrody (30 pomnikowych 

okazów drzew). 

Utrzymanie zieleni miejskiej było w 2021 r. zadaniem bardzo ważnym i obejmowało szereg prac, które 

miały zapewnić m.in. reprezentacyjny wygląd terenów, ale także przede wszystkim właściwy stan 

istniejącej roślinności (trawników, rabat, drzew i krzewów), celem zachowania ciągłości systemów 

ekologicznych miasta. Utrzymanie zieleni to także zapewnienie czystości i utrzymywanie urządzeń 

małej architektury. 

Z uwagi na potrzebę zazieleniania miasta, na terenie Opola realizowano nasadzenia drzew jako 

uzupełniające i stanowiące rekompensatę usuniętych drzew w mieście. Liczne miejsca w strefie 

reprezentacyjnej Opola zostały zagospodarowane jako kwietniki. W 2021 roku został zrealizowany  

II etap mobilnych łąk kwietnych, które zostały ustawione przy deptaku pomiędzy Zamkiem Górnym 

a Solarisem. W ramach szeroko realizowanych działań z zakresu ochrony przyrody  

w mieście, wymienić należy: 

 utrzymywanie na terenie miasta obiektów i obszarów objętych ochroną prawną, tj. pomników 

przyrody i użytków ekologicznych, 

 przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Opola (wykonywanie 

cięć sanitarnych, prześwietlających i korygujących, dokonywanie przeglądów zdrowotnych, 

specjalistycznych badań diagnostycznych, montaż wiązań w koronach drzew), 

 rozbudowę sieci budek lęgowych dla ptaków i budek dla nietoperzy (łącznie na terenie miasta 

zamontowane są 682 szt. budek lęgowych dla ptaków),  

 ustawienie na terenie zieleni miejskiej karmników dla ptaków oraz zawieszenie budek lęgowych 

dla wiewiórek, ustawienie zimowisk dla jeży oraz domków dla owadów. 

W zakresie edukacji ekologicznej w 2021 r. realizowano kampanię edukacyjną dla mieszkańców 

pokazującą korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji pod nazwą „Czyste powietrze – 

oddech dla Opola”, m.in. poprzez serwis internetowy www.niskaemisjaopole.pl oraz informacje 

przekazywane za pośrednictwem Citylightów jak i profilu na Facebooku Powietrze Opole. 

3.2.6. Rolnictwo i ochrona zwierząt 

Na bieżąco prowadzono wszelkie sprawy, interwencje, zgłoszenia związane z rolnictwem. Dodatkowo 

w ramach nadzoru nad Miejską Spółką Wodną w Opolu, co roku przyznawane są dotacje na 

utrzymywanie rowów rolniczych (w 2021 roku dotacja wyniosła 113 tys. zł, za którą wykonano 

konserwację około 13 km rowów). 
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Mając na uwadze dobro zwierząt, w okresie sprawozdawczym realizowany był Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. W ramach programu podejmowano 

następujące działania: zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w Schronisku dla zwierząt, 

sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz ich dokarmianie, odławianie bezdomnych 

zwierząt, wskazanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim, 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

bezdomnych, edukacja społeczeństwa. Prowadzone też były działania polegające na odławianiu dzikich 

zwierząt z terenu miasta w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz zapewnienia ochrony 

dzikim gatunkom zwierząt. 

Tab.51. Podstawowe dane statystyczne w obszarze działalności Miejskiego Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 Adopcja bezdomnych kotów (szt.) 231 205 156 197 

2 Adopcja bezdomnych psów (szt.) 133 111 111 81 

3 Adopcja bezdomnych szczeniąt (szt.) 36 30 18 4 

4 Hotelowanie kotów (szt.) 7 13 9 13 

5 Hotelowanie psów (szt.) 222 188 161 261 

Źródło: opracowanie własne 

3.2.7. Gospodarka odpadami 

Jednym z zadań własnych gminy jest utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy. Uregulowanie 

powyższego zadania, znajduje się w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach.   

Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2021 Miasto nadzorowało odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych, jak również działalność PSZOK, mPSZOK i MPE. Miasto przyjmowało, 

wyjaśniało oraz załatwiało reklamacje związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Z analizy danych 

liczbowych wynika, że w 2021 r. systemem gospodarki odpadami komunalnymi objętych było 111 959 

osób. W 2021 r. masa odebranych odpadów komunalnych nieznacznie wzrosła w stosunku do 

poprzedniego roku. Podobnie jak w roku poprzednim w 2021 r. odnotowano wzrost ilości odpadów 

selektywnie zebranych, przy jednoczesnym spadku ilości odebranych odpadów zmieszanych.  

System gospodarowania odpadami komunalnymi, który obowiązywał w Opolu w 2021 roku był 

kontynuacją głównych założeń z lat poprzednich. System odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych podlega ciągłemu monitoringowi, dzięki czemu możliwe jest wprowadzanie zmian,  

w przypadku zaistnienia takiej konieczności.  

W analizowanym roku (tj. z dniem 1 stycznia 2021 r.) wprowadzony został obowiązek selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w miejsce dotychczasowego wyboru sposobu zbierania odpadów 

komunalnych, co oznacza, że właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola 

zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

W 2021 r. po przenalizowaniu masy drobnych elektroodpadów zgromadzonych z Miejskich Punktów 

Elektroodpadów (MPE) oraz liczby książek w Punktach Wymian Książek (PWK) została podjęta decyzja 

o rozbudowie tych systemów zbiórki. Nowe gabloty MPE ustawiono przy ul. Partyzanckiej, ul. 

Jankowskiego, ul. Chmielowickiej oraz ul. Luboszyckiej i łącznie w 2021 r. na terenie miasta Opola 

ustawionych było 28 punktów MPE. Natomiast nowe Punkty Wymiany Książek (PWK) ustawione zostały 

na placu zabaw w rejonie ul. Dambonia, Os. Malinka, Os. Armii Krajowej (tzw. Górka Śmierci), co dało 
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w 2021 r. łączną liczbę 7 PWK na terenie miasta Opola. Aktualne lokalizacje MPE oraz PWK można 

znaleźć na stronie www.smieciopolis.opole.pl, a także w aplikacji mobilnej „Opole Segreguje”.  

Dodatkowo 4 października 2021 r. w Opolu, przy ul. Kępskiej 5 (naprzeciw Domu Expo) uruchomiony 

został drugi stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

W roku 2021 rozszerzono zakres zwolnień w części z opłaty i oprócz zwolnienia dla kompostujących 

odpady w wysokości 1,5zł od osoby/miesiąc, zwolnienia dla rodzin wielodzietnych w wysokości 30% 

opłaty - wprowadzono również zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej 

gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej.  

Miasto Opole przywiązuje bardzo dużą wagę do działań edukacyjnych. W 2021 r. kontynuowano 

realizację projektu pn. Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące 

gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa oraz rozpoczęto realizację nowego 

projektu pn. Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym, których głównym 

założeniem jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna. Dodatkowo w 2021 r. Miasto realizowało 

europejskie projekty o nazwie: URBACT - UrbRec „Zasobne Miasta” oraz TROPA VERDE.  

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest tematem przewodnim w prowadzonych działaniach 

edukacyjnych, czego rezultatem było otwarcie w listopadzie 2021 r. ReUżytkowni, czyli przestrzeni do 

prowadzenia działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi oraz wdrażania 

rozwiązań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Jest to przestrzeń wymiany rzeczy, w której 

przedmioty w dobrym stanie, ale już  nieużytkowane, mogą znaleźć nowego właściciela. Główne zasady 

działania ReUżytkowni to PRZYNIEŚ – WYMIEŃ – KORZYSTAJ. ReUżytkownia to również przestrzeń 

edukacyjna zarówno dorosłych jak i dzieci. W ReUżytkowni cyklicznie odbywają się warsztaty o 

tematyce ekologicznej. W okresie od 19.11.2021r. do 31.12.2021 ReUżytkownię odwiedziło 1 593 

osoby, przyjętych zostało 1 935 kg przedmiotów, a drugie życie znalazło 1 104 kg przedmiotów. Został 

również uruchomiony profil Reużytkowni na FB, na którym umieszczane są informacje dotyczące 

funkcjonowania ReUżytkowni, ale również materiały edukacyjne.  

Ponadto w 2021 r. pomimo ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną podjęto liczne działania 

edukacyjne m.in. prelekcje w jednostkach oświatowych, prelekcje dot. zasad segregacji odpadów 

komunalnych wśród pracowników Urzędu Miasta Opola, wyposażono szkoły ponadpodstawowe  

w zestawy pojemników do segregacji odpadów komunalnych, prowadzono dystrybucję tablic 

edukacyjnych, nawiązano współpracę z Kuratorium Oświaty, czynnie uczestniczono w festynach, na 

których przekazywano wiedzę z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Przeprowadzono również 

akcję „Czytaj z Muchą Odpaduchą”, w której udział wzięło 410 podopiecznych z 37 jednostek 

oświatowych z naszego miasta. Zebrano łącznie 5 018 książek. Opracowano również materiały 

edukacyjne typu ulotki, plakaty, tablice i książeczki o tematyce GOZ. Temat ten promowano także na 

stronie www.smieciopolis.opole.pl poprzez utworzenie odrębnej zakładki oraz w Aplikacji mobilnej 

„Opole segreguje” poprzez dodanie modułu GOZ.  

Podejmowane przez Miasto działania edukacyjne są procesem ciągłym, prowadzonym na wielu 

płaszczyznach i skierowane do wszystkich grup wiekowych. 
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Tab.52. Podstawowe dane statystyczne w obszarze gospodarki odpadami w Opolu 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2019 2020 2021 

1.  
Liczba osób w gminnym systemie gospodarowania odpadami 
komunalnymi2 

112 187 111 950 111 959 

2.  
Liczba członków rodzin wielodzietnych korzystających  
z częściowego zwolnienia z opłaty 

3 083 3 460 3 746 

3.  
Liczba osób korzystająca z częściowego zwolnienia z opłaty dla 
osób kompostujących odpady  

(zwolnienie zostało wprowadzone z dniem  01.09.2020) 
- 141 597 

4.  
Liczba osób korzystających z częsciowego zwolnienia z opłaty na 
podstawie kryterium dochodowego  

(zwolnienie zostało wprowadzone z dniem 05.01.2021) 
- - 11 

5.  
% ilość odpadów selektywnie zebranych w stosunku do ilości 
odpadów zmieszanych  

35,83 37,67 41,83 

6.  
Waga przedmiotów, które nie stały sie odpadami i trafiły do 
ReUżytkowni – działania GOZ [kg] 

- - 1 935 

7.  
Waga przedmiotów, które zostały zabrane z ReUżytkowni – 
działania GOZ  [kg] 

- - 1 104 

8.  
Liczba osób, które zostały przeedukowane i odwiedziły 
ReUżytkownię 

- - 1 593 

9.  Liczba punktów odbioru odpadów, w tym: 14 710 15 002 15 406 

10.  jednorodzinne 11 086 11 295 11 602 

11.  kilkurodzinne 385 425 446 

12.  wielorodzinne, śródmiejska oraz pojemniki podziemne 931 933 923 

13.  niezamieszkałe 2 3083 2 349 2 435 

14.  Liczba pojemników na odpady komunalne 55 273 59 090 77 339 

15.  Masa odebranych odpadów w Mg, w tym: 51 880 53 307 53 601 

16.  Zmieszane odpady opakowaniowe 6 627 4 914 4 639 

17.  Opakowania z papieru i tektury - 1 704 4 2 783 5 

18.  Opakowania ze szkła 2 475 2 633 2 865 

19.  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 6 735 8 744 9 497 

20.  Odpady ulegające biodegradacji 97 149 192 

21.  Inne odpady nieulegające biodegradacji 312 261 303 

22.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 33 292 32 331 30 875 

23.  Odpady wielkogabarytowe 2 339 2 571 2 447 

Źródło: opracowanie własne  

                                                 
2 Liczba osób wskazana w deklaracjach jest wartością zmienną w czasie, z uwagi na możliwość opodatkowania właściciela nieruchomości  
z datą obowiązywania wstecz. 
3 Zmniejszenie liczby punktów odbioru odpadów niezamieszkałych wynikało z ujęcia (od 1 maja 2019 r.) w składanych deklaracjach o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno części zamieszkałej nieruchomości, jak i części, w której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
4 Opakowania z papieru i tektury wydzielone zostały ze strumienia zmieszanych odpadów opakowaniowych z dniem 1 stycznia 2020 r. 
poprzez wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania tego typu odpadów do pojemników (worków) niebieskich. 
5 Od 1 kwietnia 2021 r. opakowania z papieru i tektury zbierane są w zabudowie jednorodzinnej do pojemników (wcześniej od 1 stycznia 
2020 r. do 31 marca 2021 r. zbierane byłe w workach). 
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3.3. Infrastruktura, transport i inwestycje 

3.3.1. Drogi i ścieżki rowerowe 

Na koniec 2021 r. pod zarządem Miasta Opola było prawie 408 km dróg. Długość ścieżek rowerowych 

w granicach administracyjnych miasta wyniosła ok. 109 km. W końcu roku w mieście było 114 obiektów 

inżynierskich o łącznej długości 6,5 km, a także 204 przepusty. 

Zadania miasta w obszarze dróg realizował Miejski Zarząd Dróg. Podstawowym zadaniem jednostki  

w okresie sprawozdawczym było planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg 

krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych Opola. 

Tab.53. Podstawowe dane w obszarze dróg i obiektów inżynierskich (stan na koniec roku) 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 Długość dróg zarządzanych przez Miasto (km) 403,2 408,8 408,5* 408,3* 

2 Długość ścieżek rowerowych w mieście (km) 90,1 93,5 103,9 108,8 

3 Liczba obiektów inżynierskich (szt.)  117  118 116 144 

4 Łączna długość obiektów inżynierskich (m) 5 346 5 346 5 295 6 509 

5 Ilość przepustów (szt.) 165  165 187 204 

Źródło: opracowanie własne ; *Dodatkowo w administrowaniu Miasta znajduje się około 281 km dróg wewnętrznych  

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania w zakresie planowania inwestycji i remontów 

kapitalnych w obszarze robót drogowych i na obiektach inżynierskich, a w przypadku występowania 

kolizji z robotami drogowymi, również towarzyszących robót drogowych. Ponadto dokonywano 

odbiorów inwestycji i remontów kapitalnych oraz podejmowano decyzje o oddaniu drogi do 

eksploatacji. 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano szereg inwestycji. Do najważniejszej z nich możemy zaliczyć  

zakończenie budowy Centrum przesiadkowego w rejonie Opole Zachodnie w ramach zadania pn.   

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – 

etap I. W ramach inwestycji powstały miejsca parkingowe oraz nowe przystanki autobusowe.  

Wykonano nowe nawierzchnie jezdni przy ulicach Niemodlińskiej, Domańskiego, Wojska Polskiego 

oraz Wróblewskiego. Wybudowano chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe. Powstała nowa kanalizacja 

deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, tablice informacji pasażerskiej oraz monitoring.  

W 2021 r. zakończono również przebudowę dróg do terenów inwestycyjnych na Metalchemie,  

w ramach tej inwestycji przebudowano drogi o łącznej długości 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami 

pieszo-rowerowymi, zbudowano miejsca postojowe, przystanki i pętle autobusowe, zbudowano 

wiadukt WD1, przebudowano sieci oświetlenia, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazu. 

Z dniem 31.12.2021 r. zostały zakończone roboty budowlano - montażowe związane z rozbudową 

układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód. W ramach prac przebudowano 

ponad 4,8 km dróg oraz wybudowano 189 m obiektów mostowych, wykonano ciągi pieszo i rowerowe, 

a także sygnalizację świetlną.  W ramach inwestycji powstał węzeł przesiadkowy - jeden parking typu 

Park&Ride na 78 miejsc postojowych tego typu oraz miejsca typu Bike&Ride, 2 obiekty łącznie na 183 

stanowiska postojowe, które umożliwią bezpieczne pozostawienie roweru. 

W ubiegłym roku kontynuowane były prace związane z wdrożeniem Inteligentnego Systemu 

Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ITS) na terenie miasta Opola, wybudowano szereg 

konstrukcji urządzeń terenowych oraz odcinków sieci transmisji danych. W 2021 r. sukcesywnie 
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budowano kolejne odcinki dedykowanej sieci łączności systemu ITS Opole, docelowo obejmującej 

obszar niemal całego miasta, celem realizacji dynamicznego sterowania obszarowego, na objętych 

projektem ITS Opole skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, zlokalizowanych na terenie miasta.  

W 2021 r. wybudowano także nowe drogi gminne: drogę łączącą ul. Sieradzką z ul. Bielską, nowy 

odcinek drogi stanowiący przedłużenie ul. Chmielowickiej oraz rozpoczęto budowę dróg  gminnych 

4KDL i  3KDL. Przebudowano  również  chodniki  przy ulicach : 

 1 Maja w zakresie od ulicy Plebiscytowej do ul. Rejtana (po stronie lewej i prawej),  

 Kasprowicza w zakresie od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do ul. Drzymały (po stronie lewej  

i prawej), 

 Katowickiej w zakresie od ul. 1-go Maja do ul. Armii Krajowej (po stronie lewej i prawej), 

 Luboszyckiej w zakresie od ul. Pułaskiego do ul. Sienkiewicza, 

 Wiśniowej w zakresie od ul. Głowackiego do ul. Glenska. 

W ubiegłym roku kontynuowano inwestycje w zakresie budowy układu komunikacyjnego przy dworcu 

kolejowym Opole Główne, wykonano konstrukcje prefabrykowaną budynku, posadzki, montaż 

instalacji wewnętrznych i roboty wykończeniowe, rozpoczęły się również roboty drogowe na ulicach 

Armii Krajowej oraz 1 Maja.  

W 2021 r. zrealizowano projekty dotyczący budowy ścieżek pieszo-rowerowych. W ramach zadania 

wykonano ciąg pieszo-rowerowy od ul. Orląt Lwowskich do ul. Kościuszki wzdłuż ul. Katowickiej. 

Tab.54. Wybrane inwestycje na drogach/ w ciągach dróg w mieście Opolu w 2021 r.  

Lp. Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 
Zakres rzeczowy, uwagi 

Zrealizowane 

1 
Przebudowa chodnika  
w ciągu ul. 1 Maja  

2020-2021 

W ramach zadania wykonano chodniki wraz ze ścieżkami 
rowerowymi oraz remontem kanalizacji deszczowej na 
ulicy 1 Maja w zakresie od ulicy Plebiscytowej do ul. 
Rejtana (po stronie lewej i prawej). 

2 

Budowa drugiej jezdni na 
odcinku od węzła 
Niemodlińskiej do Łącznicy 
L02L 

2021 

W ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej  
w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. 
Krapkowickiej ETAP II – od węzła Niemodlińska do 
obwodnicy północnej,  została wybudowana druga jezdnia 
na odcinku od węzła Niemodlińska wraz z Łącznicą L02L 
do km 1+928.  

3 

Przebudowa obwodnicy 
północnej na odcinku od 
wiaduktu nad linią 
kolejową relacji Opole 
Wschodnie – Jelcz 
Miłoszyce (bez wiaduktu) 
do skrzyżowania z ul. 
Luboszycką (bez 
skrzyżowania) 

2021 

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji 
technicznej oraz przebudowę obwodnicy północnej na 
odcinku od wiaduktu nad linią kolejowa relacji Opole 
Wschodnie - Jelcz Miłoszyce (bez wiaduktu) do 
skrzyżowania z ulicą Luboszycką (bez skrzyżowania). 
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz kanału 
technologicznego. 

4 
Przebudowa dróg na 
terenie Metalchemu 

 2019-2021 

W ramach zadania  przebudowano  skrzyżowanie z drogą 
wojewódzką nr 423, przebudowano drogi o łącznej 
długości 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-
rowerowymi, zbudowano miejsca postojowe, przystanki  
i pętle autobusowe, zbudowano wiadukt. 
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Lp. Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 
Zakres rzeczowy, uwagi 

5 

Przebudowa ulic: 
Dwernickiego, 
Dąbrowskiego, Andersa, 
Poniatowskiego, 
Sikorskiego i Zajączka  
w Opolu 

2021 

Wykonano przebudowę ulic: Zajączka, Dwernickiego, 
Poniatowskiego, Sikorskiego oraz Dąbrowskiego. 
Wymieniono nawierzchnie jezdni oraz wybudowano 
chodniki z kostki brukowej. 

6 
Budowa drogi łączącej ul. 
Sieradzką z ul. Bielską 

2021 

Wykonano w ramach robót budowlano-montażowych 
nową drogę z betonu asfaltowego, parkingi, zjazdy oraz 
nasadzenia drzew,  wykonano również kanalizację 
deszczową oraz nowe oświetlenie uliczne. 

7 

Budowa centrum 
przesiadkowego w rejonie 
“Opola Zachodniego” wraz 
z przebudową układu 
komunikacyjnego 

2021 

Wybudowano centrum przesiadkowe w rejonie Opola 
Zachodniego. Powstały miejsca parkingowe oraz nowe 
przystanki autobusowe. Z robót drogowych wykonano 
nowe nawierzchnie jezdni przy ulicach Niemodlińskiej, 
Domańskiego, Wojska Polskiego oraz Wróblewskiego. 
Powstała nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu 
ulicy Niemodlińskiej oraz Domańskiego. Wybudowano 
chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe. 

8 Przebudowa ul. Bronicza  2020-2021 
Wykonano nowe nawierzchnie jezdni przy ul. Bronicza, 
Pisankowej, Wielkanocnej, Marcepanowej wraz z 
chodnikami po jednej stronie oraz kanalizacją deszczową.    

9 

Wykonanie układu 
komunikacyjnego  
w rejonie dworca 
kolejowego „Opole 
Wschód” 

2018-2021 

Budowa centrum przesiadkowego objęła przebudowę  
i budowę odcinków dróg, budowę ciągów pieszych  
i rowerowych, a także budowę sygnalizacji świetlnej.   
W ramach inwestycji powstał również węzeł przesiadkowy 
-  parking typu Park&Ride oraz miejsca typu Bike&Ride.  

10 

Inwestycje Budżetu 
Obywatelskiego 
realizowane z funduszy 
Rad Dzielnicy  

2021 

Zbudowano wymuszoną sygnalizację świetlną na przejściu 
dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy 
skrzyżowaniu z ul. Szkolną i ul. Ligudy. Wykonano 
nawierzchnie ul. Wyzwolenia oraz wybudowano przejścia 
dla pieszych przy ul. Prószkowskiej 137, przebudowano ul. 
Zapłocie wraz z montażem oświetlenia i budową kanału 
technologicznego. 

W trakcie realizacji na koniec okresu sprawozdawczego 

1 

Budowa centrum 
przesiadkowego przy stacji 
kolejowej Opole Główne 
wraz z przebudową układu 
komunikacyjnego 

2019-2022 

W ramach inwestycji powstaje centrum przesiadkowe 
obejmujące m.in. zatoki autobusowe, miejsca postojowe 
dla samochodów. Rozpoczęto przebudowę układu 
komunikacyjnego wokół centrum. 

2 

Budowa nowych dróg 
gminnych 4KDL i  3 KDL   
w rejonie Szczepanowic  
i Wójtowej Wsi 

 2021-2022 
Zadanie obejmuje budowę nowych dróg gminnych 4KDL  
i 3 KDL wykonanie  ciągu pieszo-rowerowego oraz  
chodników.  

3 
Ścieżki rowerowe – 
Wrocławska - Karolinka 

2021-2022 
Inwestycja obejmuje budowę ciągów pieszo-rowerowych 
wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. 

4 
Budowa drogi i terenu 
zieleni urządzonej Centrum 
Usług Publicznych w Opolu 

2021-2022 
Zadanie obejmuje wykonanie jezdni, chodników wraz 
z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz terenów 
zieleni. 

Źródło: opracowanie własne 
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W okresie sprawozdawczym wykonywano również zadania związane z eksploatacją i konserwacją dróg 

oraz obiektów inżynierskich, w tym mostów. Zadania te objęły bieżące utrzymanie i remonty bieżące, 

zarówno na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych. 

Realizowano również prace w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych na chodnikach. W okresie 

sprawozdawczym powierzchnia wykonanych nawierzchni jezdni wyniosła ponad 96 tys. m2 zaś 

chodników wyniosła prawie 9 tys.m2. 

 

Tab.55. Dane dotyczące zadań związanych z eksploatacją i konserwacją dróg oraz obiektów 
inżynierskich w mieście Opolu w 2021 r. wg typu drogi 

Lp. Typ drogi 
Powierzchnia 
wykonanych 
nawierzchni 

Przykładowe inwestycje 

1 Drogi krajowe 14 286 m² 

 wymiana nawierzchni jezdni na: ul. Oleskiej DK 45 o pow. 
 1 150 m2, ul. Powstańców Warszawskich o pow. 1 401 m2, 

 remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede 
wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu 
pojazdów i pieszych o pow. 11 675 m2, 

2 
Drogi 
wojewódzkie 

11 689 m² 
 remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede 

wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu 
pojazdów i pieszych o pow. 11 689 m2, 

3 
Drogi 
powiatowe 

11 346 m² 

 wymiana nawierzchni jezdni na: ul. Sosnkowskiego o pow.  
5 780 m²,  ul.  Luboszyckiej o pow. 1 491 m2, ul.  Podlesie  
o pow. 1 274 m2,  

 remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede 
wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu 
pojazdów i pieszych o pow. 2 297 m2, 

4 Drogi  gminne 27 386 m² 

 wymiana nawierzchni jezdni m.in. na ul. Sosnowej o pow.              
3 054 m2, ul. Wilsona o pow. 1 794 m2, ul. Jodłowej o pow. 
1 025 m2 i innych o łącznej pow. 6 401 m2, 

 remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede 
wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu 
pojazdów i pieszych o pow. 15 112  m2, 

5 
Drogi 
wewnętrzne 

31 322 m² 

 wymiana nawierzchni jezdni m.in. na: ul. Osiedlowej o pow. 
537  m², ul. Ogrodowej pow. 1 646 m2, ul. Malowniczej o pow. 
1 248 m2 i innych o łącznej pow. 4 163 m2, 

 remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede 
wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu 
pojazdów i pieszych o pow. 23 728 m2. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tab.56. Powierzchnia wykonanych nawierzchni chodników wg typu drogi w 2021 r. w Opolu 

Lp. Typ drogi Powierzchnia wykonanych nawierzchni 

1 Drogi krajowe 117 m²   

2 Drogi wojewódzkie 1 683 m²   

3 Drogi powiatowe 798 m²   

4 Drogi gminne 5 463 m²   

5 Drogi wewnętrzne 753 m²   

Źródło: opracowanie własne 
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Na wszystkich kategoriach dróg wykonano roboty związane z ustawieniem, demontażem  

i prostowaniem słupków drogowych,  montażem i demontażem tablic, montażem i demontażem tarcz 

znaków, myciem tarcz znaków, wykonaniem opasek z bednarki na słupy oświetleniowe, montażem  

i demontażem tymczasowego oświetlenia, montażem i demontażem barier energochłonnych, 

montażem i demontażem pylonów, montażem i demontażem wygrodzenia łańcuchowego,  

malowaniem słupów, naklejaniem etykiet, ustawieniem i  demontażem zapór, montażem  

i demontażem progu zwalniającego, montażem i demontażem luster drogowych. Na wszystkich 

kategoriach dróg odnowiono oznakowanie poziome cienkowarstwowe, grubowarstwowe, 

chemoutwardzalne (np. przejścia dla pieszych, linie na skrzyżowaniach, linie segregacyjne  

i krawędziowe ciągłe i przerywane) na pow. 13 639 m². 

W okresie sprawozdawczym prowadzono także prace na obiektach inżynierskich. W 2021 roku  

w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich wykonano m. in.:  

 naprawę filara oraz oczepu wiaduktu nad ul. Głogowską w ciągu ul. Wschodniej,  

 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji nośnej kładki dla pieszych nad 

kanałem Młynówka w ciągu ul. Mozarta – etap I,  

 wymianę oznakowania żeglugowego obiektów mostowych nad rzeką Odrą,  

 naprawę nawierzchni ścieralnej na kapie chodnikowej mostu nad rzeką Odrą w ciągu  

ul. Piastowskiej, 

 wykonanie dylatacji bitumicznej na jezdni wiaduktu w ciągu ul. Wschodniej nad ul. Głogowską, 

 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przęsła stalowego mostu nad rzeką Odrą w ciągu 

Nysy Łużyckiej.   

W okresie sprawozdawczym Miasto (MZD) realizowało także inne zadania w obrębie pasa drogowego. 

Przedsięwzięcia te obejmowały: 

 koordynowanie robót prowadzonych w obrębie pasa drogowego,  

 uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie określonym przepisami prawa, 

 zapewnienie utrzymania i ochrony zieleni w pasie drogowym oraz realizację zadań z zakresu 

eksploatacji, utrzymania i ochrony terenów zieleni znajdujących się poza pasami drogowymi 

dróg publicznych (parki, skwery, zieleńce z wyłączeniem cmentarzy, lasów komunalnych i form 

ochrony przyrody), na gruntach będących we władaniu Gminy Opole, a przekazanych w tym 

celu Miejskiemu Zarządowi Dróg, 

 zapewnienie oczyszczania i utrzymania porządku w liniach rozgraniczających drogi oraz 

realizację zadań związanych z interwencyjnym sprzątaniem terenów będących we władaniu 

Gminy Opole, bez ustalonego zarządcy, 

 realizację zadań związanych z korzystaniem przez operatorów i przewoźników z przystanków 

komunikacyjnych, w tym budowa, przebudowa i remont (w 2021 r. postawionych zostało  

5 nowych wiat przystankowych oraz zamontowano 23 gabloty reklamowe do istniejących 

wiat), 

 prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem umów na obsługę funkcjonowania Strefy 

Płatnego Parkowania w mieście Opolu, w tym prowadzenie bezpośredniej współpracy  

z administratorem strefy oraz windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych  

w zakresie opłat dodatkowych za ich nieuiszczenie oraz kierowanie spraw do organu 

egzekucyjnego.  

W okresie sprawozdawczym do zadań Miasta należało również usuwanie pojazdów z dróg na 

podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W 2021 r. na zlecenie miasta Opola usuwaniem 

pojazdów z dróg na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym zajmował się Zakład 
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Komunalny Sp. z o.o. W ubiegłym roku nastąpił wzrost liczby usuwanych pojazdów z dróg miasta (292 

pojazdy w 2021 r. w porównaniu do 247 pojazdów w 2020 roku). Rok 2021 był kolejnym rokiem trwania 

pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, co skutkowało mniejszą niż w poprzednich latach mobilnością 

mieszkańców miasta. Najczęstsze powody usunięcia pojazdu to nadal niewłaściwe parkowanie, 

kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz jazda pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających.  

Tab.57. Podstawowe dane dotyczące pojazdów usuniętych z dróg 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 
Liczba pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie 
art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 

317 363 247 292 

2 
Liczba pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie 
art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym 

34 31 32 22 

Źródło: opracowanie własne.  

3.3.2. Infrastruktura techniczna 

 

Miasto Opole w okresie sprawozdawczym realizowało zadania związane z bieżącą eksploatacją oraz 

rozbudową sieci oświetlenia miejskiego. Ponadto realizowało oraz nadzorowało czynności związane 

z eksploatacją: miejskiej kanalizacji deszczowej, rowów komunalnych, fontann oraz cmentarzy. 

W końcu 2021 r. sieć oświetleniowa stanowiąca własność miasta składała się z 8,6 tys. słupów oraz 

10,5 tys. opraw. W porównaniu do roku poprzedniego liczba opraw wzrosła o 1%. W mieście było  

41 km rowów komunalnych, 8 fontann, a także 17 cmentarzy komunalnych. Sieć kanalizacji deszczowej 

wyniosła ok. 200 km.  

Tab.58. Podstawowe dane statystyczne w obszarze infrastruktury technicznej 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata  

2018 2019 2020 2021 

1 
Sieć oświetleniowa stanowiąca 
własność miasta [szt.] 

słupy 7864  8 137  8 439 8 610 

oprawy 9 416 9 904 10 206 10 500 

2 Rowy komunalne [km] 41 41  41 41 

3 Fontanny [szt.] 6 8  8 8 

4 Cmentarze komunalne [szt.] 17  17 17 17 

5 Kanalizacja deszczowa – szacunkowo [km] 200  200 200 200 

Źródło: opracowanie własne. 

W dalszym ciągu wdrażany jest również Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023, 

w ramach którego udzielane jest wsparcie na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. 

Celem programu jest poprawa warunków korzystania z Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez 

obecnych działkowców, jak również zwiększenie dostępności lokalnej do ROD. Stowarzyszenie 

ogrodowe, którego funkcjonowanie jest uregulowane w MPZP lub w studium zagospodarowania 

przestrzennego oraz działające na terenie Miasta Opole może ubiegać się o dofinansowanie 

konkretnego działania nie częściej niż raz w roku. Przyznawana dotacja na zadania realizowane  

w danych ROD stanowi nie więcej niż 50% wartości realizowanego zadania, lecz nie więcej niż  

100 tys. zł w danym roku budżetowym. W 2021 r. dotację w ramach programu przyznano 4 ROD 

działającym w ramach Polskiego Związku Działkowców (PZD) na łączną kwotę ok. 200 tys. zł. 
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Tab.59. Dane dotyczące realizacji Programu rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023, 
którym przyznano dotację z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie zadań dla ROD w 2021 r. 

Źródło: opracowanie własne.  

Rada Miasta Opola uchwaliła Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  

i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Miasta Opola oraz aglomeracji Opole, aglomeracji Prószków  

i aglomeracji Tarnów Opolski na lata 2018-2022. Wykonanie uchwały powierzono m.in. spółce 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym Spółka realizowała zadania 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. W końcu 

okresu sprawozdawczego łączna długość sieci wodociągowej (WIK) wyniosła 489,1 km, a długość sieci 

kanalizacji sanitarnej 658,9 km. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowano zadania obejmujące w szczególności 

budowę i przebudowę urządzeń wodociągowych, zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych 

inwestorom zewnętrznym oraz liczne dodatkowe zadania inwestycyjne. W zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków realizowano zadania obejmujące w szczególności budowę i przebudowę 

urządzeń kanalizacyjnych, zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnych inwestorom zewnętrznym oraz 

liczne dodatkowe zadania inwestycyjne.  

Tab.60. Podstawowe dane statystyczne w obszarze sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (dane WIK) 

Lp.   
Lata 

Uwagi 
2018 2019 2020 2021 

1  
Długość sieci wodociągowej 
/km/  - budowa  

5,4  13,4 9,8 7,9 
Stan na koniec  

roku: 489,1  

2  
Długość sieci kanalizacji 
sanitarnej /km/ - budowa  

2,5  6,9 6,5 5,7 
Stan na koniec  

roku: 658,9  

Źródło: opracowanie własne 
 

Rada Miasta Opola uchwałą Nr XIV/249/19 z dnia 4 lipca 2019 r. z późn. zm. uchwaliła również wsparcie 
finansowe inwestycji – przebudowy Polderu Żelazna. Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe miasta Opola w rejonie ul. Partyzanckiej, w tym zabezpieczenie Podstrefy 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Północnej. W związku z nowelizacją ustawy Prawo 
wodne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie stało się stroną umów przedsięwzięć 
inwestycyjnych m.in. współfinansowanych ze środków unijnych. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę  
I etapu prac budowlanych w zakresie inwestycji pn. „Budowa i przebudowa wałów 
przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących” oraz 
„Przebudowa przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących”. Wydatkowane 

Lp. 

Nazwa 
stowarzyszenia 
ogrodowego / 

nazwa ROD 

Nazwa zadania 

Całkowity 
koszt zadania 
wskazany we 
wniosku [zł] 

Kwota 
dofinasowania 
wskazana we 
wniosku [zł] 

Przyznana 
kwota dotacji 

[zł] 

1 
PZD / ROD 
Stokrotka 

Wykonanie sieci wodociągowej Etap 
III/2021 w ROD „Stokrotka” w Opolu 

179 000,00 89 500,00 89 500,00 

2 
PZD / ROD im.  
G. Narutowicza 

Remont budynku magazynowego na 
terenie ROD Narutowicza oraz zakup 
rębaka do rozdrabniania drewna 

12 299,00 6 149,50 6 149,50 

3 
PZD / ROD  
Chabry 

Remont pomieszczeń w budynku 
socjalno-gospodarczym oraz wymiana 
mebli biurowych 

11 000,00 5 500,00 5 500,00 

4 
PZD / ROD 
Kopciuszek 

Instalacja rozprowadzająca wody 
pitnej 

250 000,00 100 000,00 100 000,00 
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środki stanowią wkład własny Miasta Opola na rzecz inwestycji. Zadanie współfinansowane ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

W 2021 r zrealizowano szereg inwestycji w zakresie budowy oświetlenia, a w szczególności prace 
polegające na przebudowie drogi w zakresie budowy oświetlenia alejki w parku na osiedlu im. Armii 
Krajowej w Opolu od Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” do parku. W 2021 r. prowadzono również 
inwestycje projektowe, polegające na wykonaniu projektu budowy oświetlenia m. in. projekt 
przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej 
oraz ul. Sz. Koszyka oraz projekty przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy skrzyżowaniu 
ul. Domańskiego i ul. Cmentarnej, jak również budowy oświetlenia przy ul. Gwarków, ul. Platynowej  
i ul. Łukowej. 

Tab.61. Realizacja wybranych działań w obszarze infrastruktury technicznej w 2021 r. 

Działania inwestycyjne 

Lp. Zadanie Opis realizacji 

1 

Budowa drogi gminnej wraz  
z zarurowaniem rowu 
przydrożnego, odwodnieniem  
i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i 
ul. Herbacianej w Opolu – w 
zakresie wykonania oświetlenia – 
Dzielnica I 

W ramach zadania zostały wykonane prace polegające na 
przebudowie drogi w zakresie budowy oświetlenia przy 
ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej.  

Na podstawie umowy zawartej  
z wykonawcą wykonano 12 latarń wraz z szafką zasilająco-
sterującą oświetleniem.  

2 
Modernizacja przepompowni wód 
deszczowych  

W związku ze złym stanem technicznym szafek zasilająco-
sterujących do przepompowni wód deszczowych, konieczna 
była ich modernizacja. W ramach zadania prace 
modernizacyjne zostały przeprowadzone na przepompowniach 
zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. 
Prószkowskiej. Zadanie zrealizowała Spółka Wodociągi i 
Kanalizacja w Opolu. 

3 Rozbudowa oświetlenia 

W ramach zadania zostały wykonane prace polegające na 
przebudowie drogi w zakresie budowy oświetlenia przy 
ul. Morcinka-boczna. Na podstawie umowy zawartej  
z wykonawcą wykonano 4 latarnie wraz z szafką zasilająco-
sterującą oświetleniem. Ponadto środki były wydatkowane na 
realizację umów przyłączeniowych dla planowanych nowych 
inwestycji oświetleniowych. 

4 

Budowa oświetlenia alejki na 
osiedlu im. Armii Krajowej 
prowadzącej do Domu Złotej Jesieni
  

W ramach zadania zostały wykonane prace polegające na 
przebudowie drogi w zakresie budowy oświetlenia alejki w 
parku na oś. im. Armii Krajowej w Opolu od Domu Dziennego 
Pobytu „Złota Jesień” do parku. Na podstawie umowy zawartej 
z wykonawcą wykonano 5 latarń oświetleniowych. 

5 
Oświetlenie toru Pumptrack – 
Kolonia Gosławicka 

W ramach zadania zostały wykonane prace polegające na 
budowie oświetlenia terenu rekreacyjnego z torem Pumptrack 
przy ul. Gajowej – etap I. Na podstawie umowy zawartej  
z wykonawcą wykonano 2 latarnie z podwójnymi oprawami 
wraz z szafką zasilająco-sterującą oświetleniem. 

Działania projektowe 

6 
Poprawa bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu 
drogowego  

W ramach zadania został wykonany projekt przebudowy drogi 
w zakresie budowy oświetlenia na przejściu dla pieszych wzdłuż 
ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa 
przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji 
projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy 
przejściach dla pieszych wraz z ich montażem – Dzielnica XI  
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7 
Oświetlenie parkingu przy ul. 
Cmentarnej i Domańskiego – 
Dzielnica XII  

W ramach zadania został wykonany projekt budowy 
oświetlenia parkingu przy skrzyżowaniu ul. Domańskiego i ul. 
Cmentarnej. 

8 
Przebudowa drogi w zakresie 
budowy oświetlenia ul. Gwarków  
i ul. Platynowej etap I Dzielnica VII 

W ramach zadania został wykonany projekt przebudowy drogi 
w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Gwarków  
i ul. Platynowej.  

9 
Przebudowa drogi w zakresie 
budowy oświetlenia ul. Łukowej – 
etap I – Dzielnica II 

W ramach zadania został wykonany projekt przebudowy drogi 
w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Łukowej.  

Źródło: opracowanie własne 

W 2021 r. prowadzono 35 spraw należących do właściwości powiatowej administracji geologicznej, 

wynikających z przepisów  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, w tym m.in. 

zatwierdzono 10 projektów robót geologicznych, zatwierdzono 10 dokumentacji geologicznych oraz 

prowadzono 15 spraw związanych z udzieleniem informacji geologicznej. Ponadto, zgodnie  

z przepisami ww. ustawy zaopiniowano Dodatek nr 2 do Planu Ruchu Odkrywkowego Zakładu 

Górniczego Kopalni Wapienia i Margli Kredowych „Odra II” na lata 2016-2022 sporządzony przez 

Cementownię „ODRA” S.A. 

Dodatkowo w roku sprawozdawczym wydano 79 warunków na podłączenie kanalizacji deszczowej do 

sieci oraz dokonano 63 uzgodnienia projektów dotyczących sieci kanalizacji deszczowej. 

Miasto Opole podejmowało również, jako zadanie własne, działalność w zakresie telekomunikacji  

w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb Wspólnoty6. Urząd Miasta realizował zadania z zakresu 

rozwoju Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO). Działalność ta objęła m.in. nadzór oraz 

odbiór prac teletechnicznych związanych z zadaniem pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego  

w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód, budową systemu ITS w zakresie wykorzystania kanalizacji 

teletechnicznej sieci OSTO, nadzorem nad pracami teletechnicznymi związanymi z zadaniem pn. 

Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne oraz 

zadaniem pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole-Zachodnie,  

udziałem w przygotowaniach Opisu Przedmiotu Zamówienia dla zadań polegających na opracowaniu 

kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg  

w Opolu, a także udziałem w naradach koordynacyjnych projektowanych sieci i uzbrojenia terenu. 

Wykonano ponadto, przyłącze światłowodowe do punktu kamerowego zlokalizowanego na moście im. 

Ireny Sendlerowej oraz nadzorowano prace związane z budową przyłącza sieci OSTO do budowanego 

budynku Centrum Usług Publicznych, a także nadzorowano budowę sieci OSTO w ramach prac 

związanych z rewitalizacją Kamionki Piast. Ponadto, nadzorowano prace polegające na remontach oraz 

budowach dróg, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych w zakresie istniejącej infrastruktury sieci 

OSTO. Wydano warunki techniczne oraz nadzorowano prace projektowe dla przyłącza sieci OSTO do 

stacji ładowania autobusów elektrycznych na pętli autobusowej przy ul. Prószkowskiej. Rozpoczęto 

również dzierżawę posiadanej infrastruktury sieci OSTO operatorom telekomunikacyjnym.  

 

 

 

 

                                                 
6 Uchwała nr XXIX/581/20 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonywania przez Miasto Opole 
działalności w zakresie telekomunikacji, polegającej na budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej, 
dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej, nabywaniu praw do sieci telekomunikacyjnych i zapewnieniu dostępu do infrastruktury 
telekomunikacyjnej oraz świadczenia usług. 
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W okresie sprawozdawczym osiągnięto poniższe wskaźniki realizacji: 

a) wybudowano:  

 kanalizacja teletechniczna: 0,184 km otworów,  

 rurociąg: 0,006 kmotw., 

 studnie teletechniczne: 6 szt., 

 kable światłowodowe: 0,395 km, 

b) przebudowano: 

 kanalizacja teletechniczna: 0,748 km otworów,  

 studnie teletechniczne: 12 szt., 

 kable światłowodowe: 0,731 km, 

c) wydzierżawiono: 

 kanalizacja teletechniczna: 2,675 km otworów.  

Tab.62. Podstawowe dane statystyczne w obszarze sieci teletechnicznych 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej [w kmotw] 55,5 56,2 58,0 58,2 

2 Długość wybudowanej linii światłowodowej [w km] 52,5 53,7 54,2 54,6 

3 Liczba jednostek podłączonych do sieci OSTO 57 59 60 60 

4 
Liczba jednostek korzystających z usługi dostępu do Internetu 
za pośrednictwem sieci OSTO 

30 31 29 29 

5 Ilość zawartych umów na dzierżawę infrastruktury sieci OSTO. - - - 6 

Źródło: opracowanie własne 

3.3.3. Komunikacja miejska 

Komunikacja miejska w Opolu świadczona była w okresie sprawozdawczym przez jednego operatora – 

należący w 100% do miasta Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu. Na  

ul. Luboszyckiej znajduje się jedyna zajezdnia MZK Sp. z o.o., która jest wyposażona w halę napraw  

z podnośnikiem dla autobusów przegubowych, stację diagnostyczną, lakiernię i myjnię. Spółka 

zobowiązana była do świadczenia usług przewozowych w granicach administracyjnych Opola oraz  

w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia międzygminne. Liczby 

kursów na liniach obsługujących obszary 4 gmin objętych porozumieniami międzygminnymi (Dąbrowa, 

Komprachcice, Łubniany i  Prószków) ustalane są z samorządami tych gmin. Partycypują one w kosztach 

komunikacji miejskiej realizowanej na swoim terenie. 

W 2021 r. długość linii komunikacji miejskiej wyniosła 342 km, z czego w Opolu 312 km, a poza nim  

31 km. W mieście funkcjonowały 23 linie autobusowe, pięć z nich obejmowało także obszar gmin 

sąsiednich. Łącznie w komunikacji miejskiej wykonano 5,7 mln wozokilometrów tj. o 1,56 % więcej niż 

rok wcześniej. Spowodowane to było zdejmowaniem ograniczeń wprowadzonych w kursowaniu 

autobusów miejskich w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Na funkcjonowanie komunikacji 

miejskiej przeznaczono w formie rekompensaty 52 mln złotych, czyli o 5,8 mln zł więcej niż w 2020 r. 
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Tab. 63. Podstawowe dane statystyczne w obszarze komunikacji miejskiej 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 

Długość linii komunikacji miejskiej w km,  
w tym: 

328 340 338 342 

w Opolu 304 309 307 312 

poza Opolem 24 31 31 31 

2 
Liczba linii komunikacji miejskiej 23 23 23 23 

w tym poza Opolem 3 5 5 5 

3 
Liczba wozokm wykonywanych w komunikacji 
miejskiej 

5 817 821 5 901 200 5 643 138 5 730 895 

4 
Kwota rekompensaty na funkcjonowanie 
komunikacji miejskiej w mln zł 

43,9  47,3 46,2 52,0 

Źródło: opracowanie własne  

Miasto Opole kontynuowało w 2021 r. inwestycje w obszarze komunikacji miejskiej polegające przede 

wszystkim na zakupie 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania (pantografowa 

stacja szybkiego ładowania na ul. Prószkowskiej i ładowarki zajezdniowe). W marcu 2021 r. została 

podpisana umowa z wykonawcą, a realizacja zakończy się w 2022 r. 

W 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, Miasto wdrażało system roweru publicznego. System 

funkcjonował w mieście od 2012 roku. W 2021 r. Miasto Opole kontynuowało zawartą umowę na 

zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie systemu rowerów publicznych, ze spółką GeoVelo ze 

Szczecina. System wyposażony był w rowery najnowszej generacji z komputerami pokładowymi  

i lokalizatorami GPS. System obejmował 18 stacji rowerowych i 280 rowerów miejskich. Do systemu 

dołączyło Centrum Handlowe Karolinka, które na swój koszt uruchomiło 1 stację rowerową i zakupiło 

10 dodatkowych rowerów. 

W celu rozpropagowania systemu uruchomiono, oprócz stacji rowerowych, 21 miejsc postojowych 

rowerów miejskich, gdzie bez dodatkowych kosztów użytkownik mógł zostawić wypożyczony rower. 

Od lipca do końca listopada odnotowano 33 634 wypożyczeń rowerów. W 2021 r. z rowerów miejskich 

korzystało 7 779 użytkowników.    

3.3.4. Inwestycje poza pasem drogowym i oświatą 

W okresie sprawozdawczym Miasto realizowało szereg inwestycji poza pasem drogowym. Były to 

zarówno inwestycje w obszarze rewitalizacji miasta, zagospodarowania przestrzeni publicznej, czy też 

w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Duża część zadań została zrealizowana w ramach okresu 

sprawozdawczego, a część z nich w tym okresie się rozpoczęła. Wykaz wybranych inwestycji, wraz z ich 

krótkim opisem, przedstawiono w tab. 64.  
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Tab. 64. Przykładowe inwestycje zrealizowane i realizowane w 2021 r.  

Zdjęcia Krótki opis inwestycji/ przedsięwzięcia 

Opolski Park Sportu 

 
 

   

W 2021 roku zakończyła się budowa centrum sportowego w miejscu 

dawnego budynku Cieplaka. Przedsięwzięcie obejmowało budowę 

trzykondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnej hali. Wewnątrz obiektu 

zaprojektowano wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych, 

lekkoatletyczną bieżnię treningową, pomieszczenia sal sportowych  

z zapleczami i ściankę wspinaczkową. Ponadto wybudowano 

zewnętrzne obiekty, w tym: boisko do piłki nożnej typu ORLIK  

z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko multisportowe z funkcją 

sezonowego lodowiska, strefę street workout, tor pumptrack, plac 

zabaw dla dzieci oraz zaplecze kontenerowe dla boisk obejmujące m. 

in. toalety, szatnie i magazyn. Uzupełnieniem infrastruktury są 

wewnętrzne ciągi piesze i rowerowe oraz parkingi i drogi dojazdowe. 
Opolski Park Sportu został oddany do użytku w czerwcu 2021 roku. 
Obiekt jest tłumnie odwiedzany zarówno przez profesjonalnych 

sportowców, jak i amatorów zainteresowanych rekreacyjnym, 

aktywnym spędzaniem czasu wolnego. W obiekcie odbywają zajęcia 

sportowo-rekreacyjne oraz zawody. Inwestycja była dofinansowana ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Budowa budynku administracji publicznej – Centrum Usług Publicznych  

 
 

 

W 2021 roku trwały prace w zakresie budowy Centrum Usług 
Publicznych w miejscu dawnej fabryki części samochodowych. 
Inwestycja polega na budowie nowego budynku wraz z urządzeniami 
technicznymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu oraz 
zagospodarowaniu terenu, w zakresie zapewniającym niezbędne 
powiązania funkcjonalne.  

Inwestycja jest jednym z dwóch zadań realizowanych w ramach 
większego przedsięwzięcia. Powstające w pobliżu skrzyżowania ulic 
Ozimskiej i Plebiscytowej Centrum skupiać będzie dwie instytucje: 
urząd miasta (i jednostki mu podległe) oraz siedzibę opolskiego 
oddziału Krajowej Administracji Skarbowej. Umowę na wykonanie 
Centrum podpisano w 2020 roku. Pod koniec roku 2021 rozpoczęły się 
prace wykończeniowe w budynku urzędu miasta. W nowoczesnych  
i komfortowych pomieszczeniach będzie można załatwić wiele 
urzędowych spraw – odebrać dowód osobisty, prawo jazdy, czy 
zarejestrować auto.  

Budowa Centrum Przesiadkowego Opole Główne 

 

 
 

W roku 2021 trwały roboty budowlano – montażowe związane z 
budową centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej Opole Główne. 
W ramach centrum przesiadkowego powstanie dworzec autobusowy 
wraz z garażem wielopoziomowym. Ponadto prowadzone są prace 
związane z przebudową układu drogowego wokół budowanego 
centrum przesiadkowego w celu dostosowania go do istniejącego 
ruchu transportu indywidualnego i publicznego oraz pieszych (m. in. 
podróżnych korzystających z dworca kolejowego). W ubiegłym roku 
wykonano konstrukcje prefabrykowaną budynku, posadzki, montaż 
instalacji wewnętrznych i roboty wykończeniowe. 
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Zdjęcia Krótki opis inwestycji/ przedsięwzięcia 

Rewitalizacja Kamionki Piast 

 

 
 

 
 

We wrześniu 2021 r. po rewitalizacji do użytku oddano tereny przy 
Kamionce Piast. W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleksową 
rekultywację i remediację poprzemysłowego terenu kamionki oraz 
utworzono na jej terenie nowe tereny zieleni m.in. nowe nasadzenia 
drzew, krzewów oraz nasadzenia trawników i roślinności służącej 
stabilizacji zboczy i skarp. Na zrewitalizowanej kamionce pojawiły się 
ścieżki pieszo-rowerowe, punkty widokowe, altany, place zabaw, 
siłownia, wybieg dla psów oraz całoroczne boisko do piłki nożnej ze 
sztuczną nawierzchnią. Zamontowano budki dla ptaków, nietoperzy i 
owadów. Dla płetwonurków została zbudowana stanica i pomost 
pływający na wodzie z którego można podziwiać panoramę całego 
akwenu. Zlikwidowane zostały pozostałości po hali nieistniejącej już 
Cementowni Piast, chociaż zachowano charakterystyczne filary. W tym 
miejscu powstał także parking dla aut. Rewitalizacja Kamionki Piast była 
dofinansowana z UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020. 

Plac zabaw w Parku 800-lecia 

 

Od marca 2021 r. mieszkańcy Opola mogą korzystać z nowego Placu 
zabaw na terenie Parku 800-lecia. Edukacyjny plac zabaw zlokalizowany 
jest na obszarze pomiędzy ul. Spacerową i ul. Bolkowską.  

Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze, roboty  ziemne, 
wykonanie  nawierzchni, wykonanie elementów placu zabaw, 
wykonanie elementów małej architektury, wykonanie ogrodzenia, 
ukształtowanie terenu, wykonanie nasadzeń i zakładanie trawników. 
Na terenie placu zabaw znajduje się wiele atrakcji dla dzieci, m.in.  
fabryka piasku, pajęczyny linowe, ślizgawki, huśtawki i trampoliny. 

ReUżytkownia w Opolu 

 
 

 

W listopadzie 2021 r. w Opolu utworzono miejsce wymiany rzeczy 
„ReUżytkownia”. Dawny lokal handlowy umiejscowiony w ścisłym 
centrum miasta przy ul. Książąt Opolskich został zrewitalizowany i 
nadano mu nowe funkcje społeczne. Przedsięwzięcie otrzymało 
dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WO 2014-2020. 
Ponadto aby lepiej zaplanować działania i skorzystać z doświadczeń 
innych miast europejskich Opole przystąpiło do projektu „UrbReC 
Resourceful Cities” w ramach programu URBACT.  Do otwartej w 
listopadzie 2021 r. ReUżytkowni dziennie trafia ok. 62 kg rzeczy. Jest to 
miejsce, które ma na celu wydłużyć życie przedmiotów, ograniczyć 
konsumpcjonizm oraz promować upcyklinkg i umiejętność naprawiania 
rzeczy. Główne zasady działania ReUżytkowni to PRZYNIEŚ –WYMIEŃ –
KORZYSTAJ. ReUżytkownia to również przestrzeń edukacyjna. 
Odbywają się w niej warsztaty z zakresu wykorzystania niepotrzebnych 
rzeczy i odpadów do tworzenia np. ozdób i dekoracji czy szycia 
wielorazowych toreb.  

Do końca roku 2021 r. ReUżytkownię odwiedziło ok. 1,6 tys. osób a 
drugie życie znalazło ponad 1,1 tys. kg przedmiotów. Został również 
uruchomiony profil Reużytkowni na FB, na którym umieszczane są 
informacje dotyczące funkcjonowania ReUżytkowni. 
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Zdjęcia Krótki opis inwestycji/ przedsięwzięcia 

Obszar zadań realizowanych dla Rad Dzielnic 

 
 

 

W okresie sprawozdawczym Miasto realizowało również zadania  
w obszarze przedsięwzięć lokalnych (dzielnicowych). Często były to 
zadania o mniejszym budżecie, ale istotne z punktu widzenia 
mieszkańców. Były to zarówno zadania o charakterze projektowym 
(przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje), jak  
i realizacyjnym. Wykupiono m.in. działkę w j.u. Żerkowice co umożliwi 
Dzielnicy dalszy rozwój infrastruktury terenu rekreacyjnego.  

W obszarze realizacyjnym Dzielnice przeznaczyły środki na inwestycje  
w zakresie: remontów, budowy, przebudowy, rozbudowy dróg; 
chodników; zakupu i rozmieszczenia m.in. obiektów małej architektury; 
oświetlenia; ławek; śmietników; rozbudowy oraz uzupełnienia 
wyposażenia m.in. placów zabaw; terenów zielonych, a także w 
zakresie wsparcia placówek oświatowych, w tym zrealizowano m.in. 
zadania: Budowa wymuszanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 
pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy skrzyżowaniu z ul. 
Szkolną i ul. Ligudy;  Utworzenie parku kieszonkowego na terenie ZSZ 
NR 4 przy ul. Hallera 6 – Dzielnica XI; utworzenie łąki kwietnej przy ul. 
Koszyka – Dzielnica XI; Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego z 
torem Pumptrack przy ul. Gajowej, Budowa oświetlenia przy ul. 
Jaśminowej i ul. Herbacianej – Dzielnica I.  

Źródło: opracowanie własne 

3.3.5. Gospodarowanie nieruchomościami oraz zasobem mieszkaniowym i lokalowym 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa Miasto Opole realizowało zadania publiczne w zakresie 

gospodarki nieruchomościami oraz gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz lokalowym. 

W 2021 r. Gmina Opole zbyła łącznie 27 nieruchomości, w tym: 12 nieruchomości gruntowych 

sprzedanych w drodze przetargu, 4 nieruchomości gruntowe sprzedane w drodze bezprzetargowej, 11 

lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu. Dodatkowo w 2021 roku nabyto 

odpłatnie do gminnego zasobu nieruchomości grunty z przeznaczeniem pod zainwestowanie: usługi, 

drogi i zieleń urządzoną o powierzchni łącznej ok. 22,5 ha, położone w obrębach: Szczepanowice, 

Winów, Żerkowice, Wrzoski, Wróblin, Opole, Nowa Wieś Królewska, Gosławice, Borki, Grudzice.  

Dokonano również zamian nieruchomości pozyskując nieruchomości na cele publiczne oraz wypłacono 

odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne o łącznej 

powierzchni ok. 1,7 ha. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zawarł również, w imieniu Prezydenta 

Miasta Opola, 570 dzierżaw rolnych i 110 dzierżaw komercyjnych. 

W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzednich w Urzędzie Miasta prowadzono również 

zadania w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (tab. 65).  

Tab. 65. Realizowane zadania w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa  
w 2021 r. 

Lp. Obszar Realizacja 

1. 
Gospodarowanie zasobem 
nieruchomości Skarbu Państwa  

Zbycie nieruchomości; trwały zarząd; najem i dzierżawa; 
ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na 
nieruchomościach Skarbu Państwa. Dochody Miasta Opola 
na prawach powiatu z tytułu gospodarowania 
nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosły w 2021 roku 
2,34 mln zł. 
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Lp. Obszar Realizacja 

2. 
Użytkowanie wieczyste nieruchomości 
Skarbu Państwa  

Aktualizacja opłat, ustalenie opłat dla nowych nabywców 
prawa użytkowania wieczystego, przekształcenie tego 
prawa w prawo własności.  

3. 
Nabywanie mienia po zlikwidowanych 
lub wykreślonych z Krajowego Rejestru 
Sądowego podmiotach (firmy, spółki) 

Poszukiwanie mienia, jego przejęcie i późniejsze 
zagospodarowanie po zlikwidowanych podmiotach 
wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. 

Uwłaszczenie właścicieli budynków  
i lokali mieszkalnych na gruntach Skarbu 
Państwa oddanych  
w użytkowanie wieczyste 

Wydanie 217 zaświadczeń potwierdzających spłatę 
zobowiązań finansowych z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych Skarbu 
Państwa na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów. 

5. 
Przyznanie odszkodowania za 
nieruchomości nabyte pod drogi 
publiczne  

Wydanie 33 decyzji odszkodowawczych z tytułu przejęcia 
na rzecz Gminy Opole i Miasta Opola na prawach powiatu 
nieruchomości osób fizycznych i prawnych przeznaczonych 
pod drogi publiczne. 

Źródło: opracowanie własne  

W 2021 r. Urząd Miasta Opola realizował szereg zadań z zakresu gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi (tab. 66). 

Tab. 66. Podstawowe dane w obszarze gospodarowania zasobem mieszkaniowym i lokalowym 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Lata 

2018 2019 2020 2021 

1 Liczba lokali mieszkalnych  3 689 3 670 3 655 3 646 

2 w tym liczba lokali socjalnych 557 550 584 567 

3 Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych (m2) 179 063 178 166 177 435 176 906 

4 
Liczba oddanych do użytku nowych lokali 
komunalnych 

12 
(+1 m. 

chronione) 
- -        - 

5 Liczba lokali użytkowych 410 362 360 360 

6 Łączna powierzchnia lokali użytkowych (m2) 47 735 46 087 45 447 45 515 

7 Liczba garaży 639 635 637 636 

10 Liczba budynków stanowiących własność Gminy Opole 191 191 189      189 

11 
Liczba budynków stanowiących współwłasność Gminy 
Opole (budynki wspólnot mieszk. z udziałem Gminy 
Opole) 

862 859 857 854 

12 Liczba placów zabaw 58 63 63 63 

13 
Liczba złożonych wniosków o przydział lokalu do 
remontu  

180 182 148 193 

14 Liczba wniosków zakwalifikowanych pozytywnie 73 67 63 73 

15 
Liczba zrealizowanych wniosków o przydział lokalu do 
remontu  

29 20 7 7 

16 
Liczba złożonych wniosków o przydział lokalu 
socjalnego 

172 158 116 131 

17 Liczba wniosków zakwalifikowanych pozytywnie 78 78 56 42 

18 
Liczba zrealizowanych wniosków o przydział lokalu 
socjalnego 

23 21 19 7 

Źródło: opracowanie własne 
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3.4. Realizacja uchwał Rady Miasta w przekroju wg programów 
W 2021 r. realizowano szereg uchwał podjętych przez Radę Miasta Opola na przestrzeni ostatnich lat. Tylko w ostatnich trzech latach Rada Miasta Opola podjęła 861 uchwał. 

Poza uchwałami w sprawie budżetu, wieloletniej prognozy finansowej, były to także uchwały w zakresie przyjęcia różnego typu programów społecznych, czy gospodarczych. 

W okresie sprawozdawczym Rada podjęła 224 uchwały, z czego ok. 34% stanowiły akty prawa miejscowego. Realizację uchwał wg wybranych programów społeczno-

gospodarczych zaprezentowano w tab. 67. 

 

Tab.67. Realizacja uchwał Rady Miasta Opola w 2021 r. 

Lp. Nr uchwały Przedmiot regulacji 
Data 

uchwalenia 
Realizacja uchwał 

1 LVII/863/14 

w sprawie przyjęcia 
Opolskiego Programu 
Pomocy 
Przedsiębiorcom na 
lata 2014-2020 

2014-04-24 

W ramach Programu udzielono zwolnień z tyt. uchwały w 2021 r. na  kwotę  1 241 645,43 zł, w tym:  

 515 616,80 zł – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

 726 028,63 zł – osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. 
O przedmiotowe zwolnienie wystąpiło 78 podmiotów. 
 
Zwolnienia obejmowały: 

 zwolnienia z tytułu nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, 

 zwolnienie z tytułu nowo nabytych gruntów, budynków i budowli lub ich części,  

 zwolnienie z tytułu nowo nabytych gruntów, budynków  i budowli lub ich części przeznaczone do 
prowadzenia dział. gosp. pod warunkiem wykorzystania ich do tej dział. gosp. oraz dokonanie na 
tych nieruchomościach nakładów inwestycyjnych nie mniejszych niż pięciokrotność rocznej 
wartości podatku od nieruchomości w terminie do 1 roku od daty nabycia,  

 zwolnienia gruntów, budynków, budowli w  przypadku rozpoczęcia  wykorzystywania ich do 
prowadzenia działalności wcześniej nie związanych z działalnością, 

 zwolnienia z tytułu zatrudnienia. 
 

2 XXXVII/737/21 

w sprawie przyjęcia 
Opolskiego Programu 
Pomocy 
Przedsiębiorcom 

2021-02-25 
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Lp. Nr uchwały Przedmiot regulacji 
Data 

uchwalenia 
Realizacja uchwał 

3 XXXII/671/20 

w sprawie przyjęcia 
Programu 
współpracy Miasta 
Opola z 
organizacjami 
pozarządowymi i 
innymi uprawnionymi 
podmiotami na rok 
2021 

2020-11-26  

Celem głównym Programu była współpraca Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi na rzecz 
rozwijania zasad równego traktowania mieszkańców oraz wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych. Na realizację zadań 
publicznych ujętych w ww. Programie zaplanowano środki finansowe w kwocie nie niższej niż 10 mln zł.  
Ostatecznie wsparcie finansowe wyniosło 19 994 472,02 zł tj. 199,9% planu, z tego 18 804 387,87 zł  
w formie dotacji na realizację 270 zadań publicznych oraz 1 190 084,15 zł  z przeznaczeniem na wypłatę 
stypendiów i nagród. 

Prezydent Miasta Opola ogłosił 42 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, w tym na 
podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 40 oraz ustawy o zdrowiu 
publicznym - 2. Organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty złożyły łącznie 422 oferty, Prezydent 
podpisał 269 umów, z tego na powierzenie realizacji zadań publicznych 163 oraz wsparcie 106. Całkowita 
wartość zrealizowanych zadań w ramach programu wyniosła 19 388 023,62 zł, z tego dotacja z budżetu 
miasta Opola w kwocie 18 804 387,87 zł oraz wkład finansowy oferenta w wysokości 583 635,75 zł. 

Podczas 2021 roku 134 organizacje zrealizowały 270 zadań publicznych. Najwięcej środków finansowych 
przeznaczono na realizację zadań w obszarze: pomocy społecznej (14 zadań na kwotę 9 486 751,82 zł), 
sportu (84  zadania na kwotę 5 476 000,00 zł), wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej (13 zadań na 
kwotę 1 329 971,00 zł), co stanowiło odpowiednio 50,4 %, 29,1 %, 7,1 % ogólnej kwoty dotacji 
wykorzystanej w 2021 r. 

Współpraca pozafinansowa odbywała się m.in. poprzez: wsparcie doradcze i konsultacyjne Opolskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 
normatywnych, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym (m.in. Opolska 
Rada Działalności Pożytku Publicznego, Społeczna Rada Konsultacji, Kapituła Konkursu przyznająca 
nagrodę im. Jana Całki, Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, Zespoły robocze ds. 
Programu współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 
na rok 2022, Rada Sportu, Rada Seniorów, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  
w Opolu, Rada Programowa Izby Pamięci Solidarności), popularyzowanie działalności organizacji 
pozarządowych, udostępnianie, w miarę możliwości organizacyjnych, pomieszczeń oraz znajdującego się 
w nich wyposażenia i urządzeń na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, organizacja 
szkoleń, konferencji, współorganizowanie przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Opola, objęcie patronatem 
honorowym Prezydenta 28 inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe, nagradzanie  
i wyróżnianie społeczników aktywnie zaangażowanych w sprawy miasta i jego rozwoju w kategoriach: 
„Lider Społeczny Roku” oraz „Pożytek Roku”, a także organizacja Gala Wolontariatu. 

4 II/36/18 

w sprawie 
Wieloletniego 
programu 
współpracy Miasta 
Opola z 
organizacjami 
pozarządowymi i 
innymi uprawnionymi 
podmiotami na lata 
2019-2021 

2018-12-06 
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Realizacja uchwał 

5 XXXV/721/21 

w sprawie przyjęcia 
,,Miejskiego 
Programu Działań na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w 
Mieście Opolu na lata 
2021-2025'' 

2021-01-28 

Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 jest kontynuacją 
wcześniej realizowanych miejskich programów na rzecz osób niepełnosprawnych i stanowi odpowiedź 
władz Miasta Opola na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Opola. Jest głównym dokumentem 
służącym realizacji polityki społecznej Miasta Opola ukierunkowanym na pomoc osobom, które w wyniku 
różnego typu niepełnosprawności doświadczają ograniczeń w samodzielnym funkcjonowaniu i pełnieniu 
ról społecznych. Realizowane były m.in. następujące działania: Kampania ,,Opole w Rytmie Życzliwości”; 
Konkurs ,,Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym” – edycja 2021; Akcja edukacyjno - 
informacyjna ,,Senior za kierownicą"; II Przegląd Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2021; Organizacja 
konkursu plastyczno – technicznego na projekt maskotki promującej kampanię ,,Opole w Rytmie 
Życzliwości”; Gala dla Partnerów ,,Programu Opolska Rodzina” na lata 2019-2029; XX Opolskie Dni Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu; Jarmark Niezwykłości – Opolskie 2021. 

6 LII/1053/17 

w sprawie przyjęcia 
Programu Polityki 
Senioralnej Miasta 
Opola na lata 2018-
2022 „Opole 
Seniorom” 

2017-11-30 

Realizacja programu ukierunkowana jest na osiągnięcie jego głównego celu m.in. poprzez organizację 
wydarzeń aktywizujących i integrujących środowisko seniorów, działalność Rady Seniorów Miasta Opola, 
rozwijanie systemu ulg i preferencji w ramach Karty „Opolski Senior”, prowadzenie Opolskiego Telefonu 
Życzliwości 60+, organizację XXII Opolskich Dni Seniora, wydawanie „Koperty Życia”. 

 W 2021 r. przy Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu" prowadzony był Wolontariat. 
Za wykonaną na rzecz mieszkańców miasta pracę w 2021 r. wyróżniono 50 wolontariuszy, 10 
koordynatorów wolontariatu i 10 szkół prowadzących koła wolontariatu. 

 Na terenie miasta Opola do końca 2021 r. działało 26 Klubów Seniora.  

 Ogłoszono i rozstrzygnięto trzecią edycję konkursu „Miejsca przyjazne seniorom oraz osobom 
niepełnosprawnym”, który ma na celu wyróżnienie i promowanie miejsc gdzie seniorzy i osoby 
niepełnosprawne czują się dobrze i są życzliwie traktowane.  

 W Centrum prowadzona jest strona internetowa www.seniorwopolu, gdzie zamieszczane są 
informacje dla seniorów.  

 Centrum koordynuje również prace związane z wydawaniem dodatku do NTO „Senior w Opolu”,  
a także dystrybucję Kopert Życia (w 2021 roku wydano 398 KŻ). 

 W Centrum działa Telefon Życzliwości w ramachktórego Seniorzy mogą uzyskać różnego rodzaju 
porady, pomoc i informacje. W 2021 r. skorzystały z TŻ 934 osoby. 

 Opole zostało przyjęte do grona sieci miast przyjaznych starzeniu się (certyfikat Światowej Organizacji 
Zdrowia - WHO). 
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7 XXXI/625/20 

w sprawie 
uchwalenia 
Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 
na lata 2021-2025 

2020-10-29 

Program przeciwdziałający przemocy w rodzinie skierowany był do wszystkich mieszkańców Miasta Opola,  
a w szczególności do osób zagrożonych przemocą w rodzinie; osób doznających przemocy w rodzinie,  
w szczególności kobiet, dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami; świadków przemocy, osób, 
wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie i sprawców przemocy, instytucji, służb, 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
W ramach Programu zrealizowane zostały zadania profilaktyczne i terapeutyczne. W systemową realizację 
programu zaangażowane zostały podmioty delegujące swoich przedstawicieli do Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Opolu oraz wiele innych instytucji i organizacji pozarządowych działających 
statutowo w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Działania profilaktyczne w tym zakresie realizowane są w MOPR przez 2 podmioty:  

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie przeprowadzono konsultacje 
dla 262 osób, które były ofiarami przemocy, świadkami przemocy oraz sprawcami przemocy. 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielił pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej, organizując 
również w zależności od potrzeb, czasowy pobyt osobom bezdomnym z terenu miasta Opola.  
W 2021 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielono specjalistycznych porad dla 2227 osób. W 
ramach wdrażania procedury NK do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 196 NK. 

8 XXXI/623/20 

w sprawie 
uchwalenia 
Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 
2021 

2020-10-29 

Program kompleksowo rozwiązujący problemy uzależnienia od substancji psychoaktywnych, od 

profilaktyki do leczenia, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych. Program realizowany był 

przez organizacje pozarządowe, opolską Policję, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Urząd 

Miasta Opola. 

9 XXXI/624/20 

w sprawie 
uchwalenia 
Miejskiego Programu 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych na rok 
2021 

2020-10-29 

Program charakteryzujący się interdyscyplinarnym podejściem do profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Realizowany był przez organizacje pozarządowe statutowo działające w obszarze 
profilaktyki uzależnień, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opolską Policję, Straż 
Miejską, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Urząd Miasta Opola. Podejmowano zadania  
w obszarze profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w Opolu prowadzi punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Pracownicy (2 osoby) punktu udzielili  
w 2021 roku 223 porady.  
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10 II/25/18 

w sprawie przyjęcia 
Programu „Opolska 
Rodzina” na lata 
2019-2029 

2018-12-06 
W 2021 r. prowadzono działania związane z koordynacją zadań dot. Karty „Opolska Rodzina” oraz ,,Opolski 
Senior”. Wydano 1 955 kart „Opolska Rodzina” oraz 1 509 kart „Opolski Senior”. 

11 XLII/826/17 

w sprawie przyjęcia 
Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego 
dla Miasta Opola na 
lata 2017 - 2022 

2017-05-25 

W ramach realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla 
zdrowia psychicznego i fizycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2” przeprowadzono 12 
godzin interwencji, pomocy psychologicznej oraz 293 godzin sesji psychoterapeutycznych stacjonarnie lub 
on-line dla osób w kryzysie psychicznym oraz emocjonalnym w związku z sytuacją epidemii SARS-CoV2. 
Łącznie 305 godzin pomocy osobom w związku z konsekwencjami COVID -19. W programie wzięło udział 
40 beneficjentów. W 2021 r. udzielono pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych 
realizowanych w miejscu zamieszkania dla 36 osób. Do środowiskowych domów samopomocy skierowano 
155 osób. 

12 
XXXVIII/748/2

1 

w sprawie określenia 
Programu opieki nad 
zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania 
bezdomności zwierząt 
na terenie miasta 
Opola w 2021 roku 

2021-03-25 

W ramach Programu prowadzona była m. in. sterylizacja/kastracja oraz leczenie kotów wolno żyjących 
z terenu Opola przez uprawnionych lekarzy weterynarii, którzy działają na zlecenie Miasta, we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony zwierząt. W 2021 r. wykonano łącznie 634 
zabiegi. Prowadzone było również znakowanie psów na terenie miasta na podstawie umów zawartych 
przez Opole (Ogród Zoologiczny) z Polskim Towarzystwem Identyfikacji Zwierząt, w ramach której w 2021 
roku zaczipowano 730 psów, mających swoich właścicieli. Ponadto udzielano dotacji z budżetu dla 
organizacji pozarządowych, na wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych,  
w ramach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Opola otwartych konkursów ofert w zakresie ekologii  
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  
W ramach konkursów na zadania związane z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt oraz ochroną 
gatunkową zwierząt przyznano w 2021 roku środki finansowe w wysokości 70 tys. zł. Przyznane dotacje 
organizacjom pozarządowym zostały wykorzystane na działalność związaną z ochroną zwierząt polegającą 
na udzielaniu pomocy weterynaryjnej, dokarmianiu zwierząt oraz edukacji mieszkańców w zakresie 
ochrony zwierząt. 
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13 XLVIII/1006/17 

w sprawie 
uchwalenia 
„Aktualizacji Planu 
usuwania wyrobów 
zawierających azbest 
dla miasta Opola na 
lata 2010-2032" 

2017-09-28 

Na podstawie obowiązującego Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych 
dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu – w 2021 r. udzielono dotacji dla 36 osób fizycznych, dla 
których zgodnie z Regulaminem Miasto w drodze zapytania ofertowego wyłoniło jednego Wykonawcę, 
który zrealizował przedmiotowe zadanie. Łącznie w wyniku realizacji zadania usunięto 42,650 Mg 
materiałów zawierających azbest z 36 nieruchomości. Zgodnie z umową z dnia 27 października 2021 r., 
zawartą pomiędzy Miastem Opole a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu, kwota wypłaconych dotacji w ramach zadania wynosiła 13 873,38 zł, pozostała kwota  
tj. 26 930,68 zł została opłacona ze środków budżetu miasta pochodzących z opłat za korzystanie ze 
środowiska. Ponadto w ramach zadania dotację otrzymała również Spółdzielnia Mieszkaniowa, która 
usunęła 14,330 Mg wyrobów zawierających azbest. Koszt zadania wyniósł: 17 766,34 zł, w tym kwota  
13 104,07 zł stanowi udział środków własnych Miasta Opola. Pozostałe środki w kwocie 4 662,27 zł zostały 
przekazane przez WFOŚiGW w Opolu, na podstawie ww. umowy dotacji. 

14 
XLVI/871/17 i 

następne 

w sprawie określenia 
zasad udzielania i 
rozliczania dotacji 
celowych z budżetu 
Miasta Opola w 
ramach „Programu 
czyste powietrze - 
oddech dla Opola” 

2017-07-06  
2018-04-19  
2019-11-28 
2020-07-02  
2020-10-29 
2022-01-27 

 

W 2021 roku w ramach realizacji Programu wpłynęło łącznie 330 wniosków o udzielenie dotacji na zmianę 
ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku, przy czym 
część wnioskodawców złożyło rezygnację, bądź otrzymało negatywną ocenę komisji ds. oceny wniosków  
o udzielenie dotacji celowych. Na podstawie ww. wniosków zostało zawartych 305 umów dotacyjnych.  
Z dniem 23.07.2021 r. został zakończony nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu na 
zadania planowane do wykonania w 2021 r. Do dnia 15.10.2021 r. wpłynęło 275 wniosków R1 o wypłatę  
i rozliczenie dotacji. Ostatecznie rozliczono i wypłacono 273 dotacji celowych w kwocie 2 182 018,12 zł. 

15 
XXVI/534/20 i 

następne 

w sprawie określenia 
zasad udzielania  
i rozliczania dotacji 
celowych na 
realizację zadań w 
ramach projektu pn.: 
„Ekologiczne Opole - 
…” [RPO WO 2014-
2020] 

2020-05-28  
2020-07-02 
2020-10-29 
2021-02-25 

 

W 2021 roku wpłynęło 121 wniosków o udzielenie dotacji dla zadań polegających na wymianie 
indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) 
oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej 
ekologiczne lub na likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub 
sieci gazowej. Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach projektu Ekologiczne Opole odbył się  
w terminie 04.01. – 12.02.2021 r. i 22.03. – 09.04.2021 r. Na podstawie ww. wniosków zostało zawartych 
111 umów dotacyjnych.  

Do dnia 15.11.2021 r. wpłynęło 97 wniosków RPO2 o wypłatę i rozliczenie dotacji. Ostatecznie rozliczono  
i wypłacono 97 dotacji celowych w kwocie 1 267 104,02 zł, w tym: 643 008,00 zł z EFRR (34%)  
i 624 096,02 zł z budżetu Miasta - wkład własny Miasta Opola (33%), czego: 93 na likwidację 
indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia (5 – do sieci ciepłowniczej, 88 - do sieci gazowej);  
4 na wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej 
ekologiczne (3 - pompy ciepła, 1 - biomasa). 
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16 
LVI/1103/18 
i następne 

w sprawie przyjęcia 
„Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla 
miasta Opola” 

2018-02-22 
2020-02-27 
2020-05-28 
2020-07-02 
2020-08-27 
2020-11-26 

Na prośbę interesariuszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) był ostatnio zmieniany pięciokrotnie 
w 2020 r.  

W 2021 roku nie dokonano aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). 

17 XXXII/617/16 

w sprawie przyjęcia 
Programu profilaktyki 
i wczesnego 
wykrywania 
osteoporozy 

2016-10-27 
2021-08-26 

Na podstawie uchwały Miasto Opole sfinansowało działania związane z profilaktyką i wczesnym 
wykrywaniem osteoporozy. Z bezpłatnych badań densytometrycznych skorzystali mieszkańcy miasta 
Opola z największej grupy ryzyka zachorowania na osteoporozę. Przebadano 1 785 osób. 

18 XI/171/15 

w sprawie przyjęcia 
Programu 
profilaktyczno – 
edukacyjnego pn. 
„Badaj swoje piersi” 

2015-05-28 

Na podstawie uchwały ogłoszony został otwarty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
obejmujących działania profilaktyczne i edukacyjne realizowane w ramach Programu. 
Ze względu na panującą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 oraz prowadzenie nauki w szkołach 
ponadpodstawowych w formie zdalnej realizacja Programu nie była możliwa. 

19 XXXVII/723/17 

w sprawie przyjęcia 
Programu 
zapobiegania 
próchnicy i chorobom 
dziąseł u dzieci w 
wieku przedszkolnym 
pn. „Biały ząbek” 

2017-01-26 
Na podstawie uchwały ogłoszony został otwarty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
obejmujących działania profilaktyczne (przegląd uzębienia u dzieci przeprowadzony przez lekarza 
stomatologa) i edukacyjne realizowane w ramach Programu. Programem objęto 1 629  dzieci. 

20 XLVII/930/17 

w sprawie przyjęcia 
Programu szczepień 
profilaktycznych osób 
od 65 roku życia 
przeciwko grypie 

2017-08-31 
Na podstawie uchwały Miasto Opole sfinansowało szczepienia przeciwko grypie. Z bezpłatnych szczepień 
profilaktycznych skorzystały osoby od 65 roku życia - mieszkańcy Miasta Opola. Zaszczepiono 2 780 osób. 
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21 
XIX/280/11 
XL/800/21 

w sprawie przyjęcia 
Programu profilaktyki 
zakażeń wirusem 
brodawczaka 
ludzkiego (HPV) 

2011-11-24 
2021-05-27 

Na podstawie uchwały Miasto Opole sfinansowało działania związane z profilaktyką raka szyjki macicy.  

Z bezpłatnych szczepień profilaktycznych skorzystały dziewczęta uczęszczające do szkół podstawowych  

na terenie Opola oraz zamieszkałe w mieście i uczęszczające do szkół poza terenem Opola urodzone: 

 w 2008 r. - podanie drugiej dawki szczepionki w przypadku dziewcząt, którym pierwsza dawka szczepionki 

została zaaplikowana w 2020 r. oraz pełny cykl szczepienia w przypadku dziewcząt, które z przyczyn  

od nich niezależnych (choroba, izolacja, kwarantanna, itp.) nie mogły zostać zaszczepione w 2020 r., 

 w 2009 r. - pełny cykl szczepienia. 

Zaszczepiono łącznie 414 dziewcząt. 

22 XXVIII/548/20 

w sprawie przyjęcia 
Programu leczenia 
niepłodności metodą 
zapłodnienia 
pozaustrojowego  
– in vitro dla 
mieszkańców Opola 

2020-07-02 
Na podstawie uchwały Miasto Opole dofinansowywało koszt jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego 
lub adopcji zarodka. W ramach Programu wykonano łącznie 34 procedury rozrodu wspomaganego,  
z czego 15 procedur zakończyło się ciążą kliniczną. Urodziło się 5 dzieci. 

23 XI/186/19 

w sprawie przyjęcia 
Programu Wspierania 
Rodziny i Rozwoju 
Pieczy Zastępczej  
w  Opolu na lata  
2019 – 2021 

2019-05-30 

Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem, a także zadania powiatu w ramach 
rodzinnej pieczy zastępczej Miasto Opole wykonuje za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Opolu, będącego jednocześnie organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, natomiast zadania 
powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej - także we współpracy z Centrum Obsługi 
Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, działających we współpracy ze 
środowiskiem lokalnym.  
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24 XI/191/19 

w sprawie określenia 
zasad udzielania z 
budżetu Miasta 
Opola dotacji 
celowych na 
dofinansowanie 
zadań związanych z 
rozwojem rodzinnych 
ogrodów 
działkowych… -
„Program rozwoju 
ogrodów działkowych 
na lata 2019-2023" 

2019-05-30 

Uchwała określa zasady udzielania oraz sposób rozliczania i kontroli dotacji celowych z budżetu Miasta 
Opola dla stowarzyszeń ogrodowych, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na dofinansowanie 
zadań związanych z ich rozwojem.  

W ramach realizacji programu stowarzyszeniom ogrodowym udzielane jest wsparcie na budowę lub 
modernizację infrastruktury ogrodowej, wpływającej na poprawę warunków korzystania z ROD przez 
działkowców lub zwiększającej dostępność społeczności lokalnej do tego ROD. Stowarzyszenie ogrodowe 
może ubiegać się o dofinansowanie zadania w danym ROD nie częściej niż raz w roku. Przyznawana 
dotacja stanowi w danym roku budżetowym nie więcej niż 50% wartości realizowanego zadania, lecz nie 
więcej niż 100 tys. zł na dofinansowanie zadania realizowanego w danych ROD.   

W 2021 r. dotację w ramach programu przyznano 4 ROD działającym w ramach Polskiego Związku 
Działkowców (PZD) na łączną kwotę ok. 200 tys. zł. 

25 VI/107/19 

w sprawie przyjęcia 
Regulaminu 
przyznawania 
stypendiów dla 
studentów uczelni z 
Opola wykazujących 
się znaczącymi 
osiągn.– Program 
Stypendialny pn.: 
„Stypendia 
Prezydenta Miasta 
Opola” 

2019-02-28 

W obszarze stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Opola zrealizowano w 2020 r. jeden program, 
skierowany do studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi. Jego celem jest 
zachęcanie do stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników, do aktywnej działalności w kołach 
naukowych, stowarzyszeniach i fundacjach.  

Stypendia przyznane zostały w trzech dziedzinach: za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia kulturalno-
artystyczne i za osiągnięcia oraz zaangażowanie w działalność społeczną lub działalność na rzecz 
środowiska akademickiego.  

W 2021 r. 41 osób złożyło wniosek o stypendium, przyznano łącznie 19 stypendiów na łączną  kwotę 
prawie 100 tys. zł. 

26 XXVI/529/20 

w sprawie przyjęcia 
"Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami 
Miasta Opola na lata 
2020-2023" 

2020-05-28 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2020-2023 sporządzono zgodnie z art. 87 
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z wytycznymi 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Program stanowi kontynuację opracowanego Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2016–2019, przyjętego Uchwałą nr XXV/474/16 Rady Miasta 
Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r.  
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27 LIV/802/14 

w sprawie przyjęcia 
„Planu 
zrównoważonego 
rozwoju publicznego 
transportu 
zbiorowego dla 
miasta Opola” 

2014-01-30 

Na podstawie tej uchwały funkcjonuje w Opolu komunikacja miejska. W 2021 r. MZK  
Sp. z o.o. jako operator publicznego transportu zbiorowego realizował na zamówienie miasta Opola 
obsługę 23 linii autobusowych, w tym 5 linii nocnych. Z kolei 5 linii autobusowych wyjeżdżało do gmin 
Dąbrowa i Komprachcice oraz Łubniany i Prószków (do dwóch ostatnich po zawarciu w 2019 r. 
stosownych porozumień). 

28 XXXVII/740/21 

w sprawie udzielenia 
dotacji celowych na 
prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie lub 
roboty budowlane 
przy zabytkach 
wpisanych do rejestru 
zabytków lub 
znajdujących się  
w gminnej ewidencji 
zabytków, położonych 
na terenie Gminy 
Opole, 
niestanowiących 
wyłącznej własności 
Gminy 

2021-02-25 

Zgodnie z podjętą Uchwałą podpisano dziewięć umów dotacyjnych, na łączną kwotę 455 tys. zł. 
Wykonanie na koniec 2021 roku wyniosło 451 891,81 zł.  
Osiem zadań zostało wykonanych w całości.  
W przypadku jednego podmiotu dotacja została wykorzystana w niepełnej wysokości z uwagi na 
niewykonanie części prac objętych dofinansowaniem. Natomiast w przypadku jednego podmiotu zadanie 
objęte dofinansowaniem zostało wykonane w całości, jednak za kwotę niższą od zakładanej, w wyniku 
wyboru tańszego wykonawcy.   

29 XLII/834/21 2021-07-01 

Zgodnie z podjętą Uchwałą podpisano sześć umów dotacyjnych na łączną kwotę 145 000,00 zł.  
Wykonanie na koniec 2021 r. wyniosło 95 tys. zł.  
Cztery zadania zostały wykonane w całości. 
W przypadku dwóch podmiotów przyznane dotacje nie zostały wykorzystane z powodu niewykonania prac. 
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