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1. WPROWADZENIE 

W 2018 roku ustawa o samorządzie województwa została znowelizowana m.in. w zakresie art. 34a, który 

wprowadził nową instytucję prawną tj. raport o stanie województwa. 

Pierwsza edycja raportu została zaprezentowana Radnym Województwa Opolskiego w ubiegłym roku 

i dotyczyła informacji o działaniach podjętych przez samorząd województwa w 2018 roku, w tym 

w szczególności obejmowała: realizację polityk, programów, strategii, uchwał sejmiku województwa 

i budżetu obywatelskiego.  

Raport spotkał się z przychylnym odbiorem Radnych zarówno w zakresie przekazanych danych, jak i przyjętej 

formuły ich prezentacji. Mając to na względzie, tegoroczny raport zachował ustalony sposób omawiania 

poszczególnych obszarów aktywności samorządu województwa oraz podsumowanie w postaci ikonografii. 

Jednocześnie biorąc pod uwagę oczekiwania Radnych prezentuje również wartości wskaźników monitoringu 

realizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, które w sposób bardziej szczegółowy 

prezentują opisują stan województwa (Załącznik nr 1). 

Raport ujmuje informacje w układzie „od ogółu do szczegółu”. Punktem wyjścia jest polityka rozwoju oraz 

dokumenty strategiczne: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku i programowe: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i Kontrakt Terytorialny dla 

Województwa Opolskiego. W dalszej części Raportu omówione zostały: obszary interwencji władz 

regionalnych wraz z najważniejszymi przedsięwzięciami i projektami, stan prac nad nowym dokumentem 

strategicznym z horyzontem obowiązywania do 2030 roku oraz realizacja Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego i nowego przedsięwzięcia zainicjowanego w końcu ubiegłego roku tj. Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej. Raport kończy podsumowanie oraz zestawienie uchwał podjętych w 2019 r. przez Sejmik 

Województwa Opolskiego.  

Materiał opracowany został w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej. Raport uwzględnia 

informacje przygotowane w tej komórce organizacyjnej oraz pozyskane z departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 

2. POLITYKA ROZWOJU REGIONALNEGO – SZCZEGÓLNE ZADANIE SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW 

Polityka rozwoju regionalnego to całokształt działań podejmowanych przez władze publiczne mających na 

celu zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionalnej, dynamizację procesów rozwojowych w regionie 

oraz zmniejszanie dysproporcji wewnątrzregionalnych. Zakres polityki rozwoju prowadzonej przez władze 

regionalne określa ustawa o samorządzie województwa w art. 11 ust. 2. wskazując obszary, w których 

powinna odbywać się interwencja publiczna z poziomu regionalnego. 

Zarząd Województwa Opolskiego w swoich decyzjach i działaniach kieruje się przede wszystkim obowiązującą 

strategią rozwoju województwa oraz wnioskami i rekomendacjami z prowadzonych badań i ewaluacji 

stosując zasadę evidence based policy (polityka oparta na udokumentowanych danych). Szereg 

przedsięwzięć odbywa się przy współpracy ze środowiskiem samorządowym, biznesowym i naukowym. 

Równie ważne jest współdziałanie ze społecznością regionu poprzez powierzanie zadań publicznych do 

realizacji podmiotom III sektora, konsultacje społeczne, a w ostatnich latach przez wdrożenie 

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego i Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. 

Finansowanie rozwoju opiera się w szczególności na środkach pochodzących z funduszy europejskich oraz 

instrumentów finansowych UE, środkach regionalnych i krajowych, w tym środkach budżetu województwa, 

budżetu państwa, budżetach jst oraz środkach prywatnych. Niewątpliwie jednak najważniejszym źródłem 
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finansowania przedsięwzięć prorozwojowych jest regionalny program operacyjny wprowadzający do 

gospodarki regionalnej ogromne środki finansowe na wsparcie obszarów pozostających w kompetencjach 

samorządu województwa, w których możliwe jest wsparcie ze środków UE.  

Dokumentem wyznaczającym kierunki polityki rozwoju regionalnego, zgodnie z ustawą o samorządzie 

województwa, jest strategia rozwoju, a jej głównym narzędziem realizacji – regionalny program operacyjny. 

W 2019 roku Zarząd Województwa Opolskiego prowadził intensywne prace związane z przygotowaniem 

regionu na nowe wyzwania rozwojwe w zakresie opracowania projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego do 2030 roku oraz przygotowania regionalnego programu operacyjnego na kolejną perspektywę 

finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027. 

3. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO 2020 ROKU 

Obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku (SRWO 2020) została przyjęta 

Uchwałą Nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z 28 grudnia 2012 roku. Powstała z myślą 

o optymalnym wykorzystaniu potencjałów i szans rozwojowych regionu oraz w celu przeciwdziałania 

występującym w województwie opolskim problemom. 

Dotychczas stopień realizacji celów SRWO 2020 weryfikowany był poprzez dokumenty: Raport z Monitoringu 

SRWO do 2020 r. za okres 2013-2015 oraz raport nt. polityki regionalnej i przestrzennej pt. Województwo 

Opolskie - stan i trendy rozwojowe. Raport za okres 2008-2015. Od tego czasu działania monitorujące 

prowadzone są w układzie corocznym poprzez aktualizację wskaźników przyjętych w systemie 

monitorowania SRWO 2020. Jakościowym uzupełnieniem informacji o realizacji zapisów SRWO 2020 są 

roczne sprawozdania z wykonania planu pracy Urzędu Marszałkowskiego. Od 2019 sprawozdawczość 

w ramach SRWO 2020 jest uwzględniana w raporcie o stanie województwa. Niniejszy Raport jest drugim 

z kolei, w którym zawarto informację na temat realizacji SRWO 2020 przez pryzmat analizy wskaźników 

strategicznych, dla których dane dostępne są wg. stanu na rok 2018. Analiza ta przeprowadzona została 

w odniesieniu do celów strategicznych i wykorzystuje logikę świateł drogowych wskazując trendy pozytywne 

i niekorzystne w ich osiąganiu. Szczegółowe wartości wskaźników zamieszczono w Załączniku nr 2 do Raportu. 

Opis wybranych najważniejszych przedsięwzięć realizujących zapisy SRWO 2020 w 2019 ujęty został 

w poszczególnych obszarach interwencji władz regionalnych i znajduje się w dalszej części Raportu. 

Zgodnie z wspomnianą analizą: 

 

kolor zielony oznacza osiągnięcie w analizowanym roku założonego w strategii trendu 

 

kolor żółty wskazuje, że na obecnym etapie założony wskaźnik nie został osiągnięty, jednak 

obserwuje się pozytywny trend, który upoważnia do założenia, że w roku docelowym, czyli 

w 2020 zostanie osiągnięty 

 

kolor czerwony wskazuje, że wskaźnik nie został osiągnięty, a obserwowany trend może 

zapowiadać, że nie uda się osiągnąć założonego wskaźnika w roku 2020 

 

strzałki oznaczają obserwowany kierunek zmian (jeśli pokazano dwie, to znaczy, że wartość 

wskaźnika zmieniała się w kolejnych latach) 

Poniższe tabele przedstawiają wskaźniki SRWO 2030 według stanu na 2018 r. (najbardziej aktualnych 

oficjalnych danych statystyki publicznej dostępnych w czasie przygotowania raportu). Ich głównym źródłem 

jest statystyka publiczna.  
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Analiza wskaźnikowa została uzupełniona o dane z RPO WO 2014-2020 odnoszące się do pszczególnych celów 

strategicznych SRWO 2020. Należy mieć jednak na uwadze, że w niektórych przypadkach wsparcie w ramach 

poszczególnych działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 wpływa na realizację więcej niż jednego celu 

strategicznego SRWO 2020. W związku z powyższym, dane dla tych działań i poddziałań zostały 

przedstawione w tych celach, które one realizują, co oznacza, że mogą się „dublować” i nie można sumować 

liczby i wartości umów oraz efektów z poszczególnych celów strategicznych. 

Tabela 1. Wskaźniki celu strategicznego 1 

CEL STRATEGICZNY WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ/TREND  

W 2020 

ZMIANA 

(2010/2018) 

KONKURENCYJNY I 

STABILNY RYNEK 

PRACY 

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata wzrost  

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 lat i więcej wzrost  

w tym wg poziomu wykształcenia:   

- wyższe wzrost  

- policealne i średnie zawodowe wzrost  

- średnie ogólnokształcące wzrost  

- zasadnicze zawodowe wzrost  

- gimnazjalne i podstawowe wzrost  

Udział ludności w wieku 25–64 z wyższym 

wykształceniem1 
20% 

 

Studenci i absolwenci szkół wyższych na kierunkach 

matematycznych, przyrodniczych i technicznych, jako 

% studentów i absolwentów szkół wyższych 

wzrost 
 

Bezrobotni zarejestrowani w wieku 24 lat i mniej 

(% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych) 
18% 

 

Wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 15–24 lat 32%  

Udział osób w wieku 25–64 lat uczących się 

i dokształcających w ogólnej liczbie ludności  

w tym wieku2 

6% 
 

Stopa bezrobocia rejestrowanego  

(stan na koniec roku) 

nie więcej niż  

średnio w kraju  

                                                           
1 Zmiana w stosunku do wartości z bazowej z 2011 roku. 
2 Zmiana w stosunku do wartości z bazowej z 2011 roku. 
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Liczba podmiotów gospodarki narodowej  

na 1000 mieszkańców 
100 

 

Saldo między nowoutworzonymi a zlikwidowanymi 

miejscami pracy 

dodatnie w okresie 

realizacji SRWO  

Osoby - w % ogółu osób w gospodarstwach o 

wydatkach poniżej:   

- relatywnej granicy ubóstwa spadek 
 

- „ustawowej“ granicy ubóstwa spadek  

- minimum egzytencji spadek  

Stopa bezrobocia długookresowego nie zwiększy się  

Udział dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem 

przedszkolnym 
85% 

 

Udział dzieci w wieku do lat 3  

przebywających w żłobkach 
5% 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWO 

Cel 1 SRWO 2020 realizowany jest w RPO WO 2014-2020 w ramach: OP 7, OP 9 oraz działań i poddziałań: 

2.1.4, 8.1, 8.2, 10.1.2 i 10.4. 

Tabela 2. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

517 981 690 936,83 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 
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Tabela 3. Wskaźniki celu strategicznego 2 

CEL STRATEGICZNY WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ/TREND W 

2020 

ZMIANA 

(2010/2018) 

AKTYWNA 

SPOŁECZNOŚĆ 

REGIONALNA 

Frekwencja w wyborach do jst(I tura), w tym do: 

sejmiku województwa, rad powiatów, rad gmin i rad 

miast w miastach na prawach powiatu oraz: wójtowie, 

burmistrzowie i prezydenci miast 

wzrost 
 

Udział zeznań podatkowych, w których zawnioskowano 

o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku 

publicznego w stosunku do liczby złożonych zeznań 

podatkowych ogółem 

wzrost 
 

Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne 

na 1000 mieszkanców  
2,5 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWO 

Cel 2 SRWO 2020 realizowany jest w RPO WO 2014-2020 w ramach działania 5.3. 

Tabela 4. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

30 127 473 200,53 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Tabela 5. Wskaźniki celu strategicznego 3 

CEL STRATEGICZNY WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ/TREND W 

ROKU 2020 

ZMIANA 

(2010/2018) 

INNOWACYJNA I 

KONKURENCYJNA 

GOSPODARKA 

PKB na 1 mieszkańca w PPS3 60% 
 

Nakłady na B+R w stosunku do PKB4 0,5% 
 

Udział zatrudnionych w B+R w stosunku do 

pracujących w gospodarce narodowej 
0,45% 

 

Liczba udzielonych patentów 

nie mniej niż 500  

w okresie realizacji 

SRWO 
 

Udzielone prawa ochronne wzorów użytkowych 

nie mniej niż 70  

w okresie realizacji 

SRWO 
 

Liczba inkubatorów przedsiębiorczości  

i parków naukowo - technologicznych5 
wzrost 

 

Przedsiębiorstwa innowacyjne:   

- z sektora usług 15% 
 

- z sektora przemysłowego 21% 
 

                                                           
3 Zmiana w stosunku do 2017 roku. 
4 Zmiana w stosunku do 2017 roku. 
5 Zmiana w stosunku do wartości z bazowej z 2012 roku. W roku 2018 wartość wskaźnika wskazuje na możliwość osiągnięcia jego wartości docelowej 
wskazanej w SRWO 2020, choć jeśli weźmie się pod uwagę dostępne dane za rok 2019 wskaźnik ten uległ obniżeniu z 9 do 8 inkubatorów 
przedsiębiorczości i parków naukowo – technologicznych. 
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Liczba istniejących klastrów / inicjatyw klastrowych 

w województwie6 
wzrost 

 

Powierzchnia terenów inwestycyjnych7 ok. 8 500 ha 
 

Powierzchnia sprzedanych zagospodarowanych 

terenów inwestycyjnych8 
nie dotyczy 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWO 

Cel 3 SRWO 2020 realizowany jest w RPO WO 2014-2020 w ramach działań 1.2, 2.2, 2.3. 

Tabela 6. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

15 183 450 385,36 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Tabela 7. Wskaźniki celu strategicznego 4 

CEL STRATEGICZNY WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ/TREND 

W ROKU 2020 

ZMIANA 

(2010/2018) 

DYNAMICZNE 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

Nakłady w sektorze przedsiębiorstw  

na działalność B+R  
wzrost 

 

Udział podmiotów gospodarczych w nakładach  

na działalność B+R 
30% 

 

Zatrudnienie w działalności B+R  

w sektorze przedsiębiorstw 
wzrost 

 

Nakłady na działalność innowacyjną 

w przedsiębiorstwach 
wzrost 

 

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów 

innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży 

ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych 

 7% 
 

Wartość dodana brutto na 1 pracującego  

(ceny bieżące, Polska=100) wg rodzajów działalności9: 

- ogółem 

wzrost 
 

- sektor rolny wzrost 
 

- sektor przemysłowy 110-120% 
 

- sektor budowlany nie mniej niż 100% 
 

                                                           
6 Zmiana w stosunku do wartości z bazowej z 2012 roku. W roku 2018 wartość wskaźnika jest na poziomie wartości bazowej określonej w SRWO 2020, 
choć jeśli weźmie się pod uwagę trend i dostępne dane za rok 2019 wskaźnik ten uległ obniżeniu z 6 do 5 inkubatorów, klastrów / inicjatyw 
klastrowych. 
7 Zmiana w stosunku do wartości z bazowej z 2012 roku. Raport o stanie województwa opolskiego za 2018 rok uwzględniał także wskaźnik „Łączna 
powierzchnia (ha) terenów inwestycyjnych objętych statusem SSE”, jednak z uwagi na zaprzestanie zbierania danych w tym zakresie przez OCRG 
(ostatnie dane za 2017 rok) wskaźnik ten został wyłączony z tegorocznego raportu. Wynika to z tego, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 dot. 
Polskiej Strefy Inwestycji, cała Polska stała się Specjalną Strefą Ekonomiczną administrowaną przez 14 SSE.    
8 Niniejszy wskaźnik uwzględnia także Liczbę sprzedanych ha objętych statusem SSE w woj. opolskim wg wiedzy posiadanej przez COIE. Dla czytelności 
zapisów, tegoroczny raport o stanie województwa uwzględnia wyłącznie jeden wskaźnik odnoszący się do sprzedanych zagospodarowanych terenów 
inwestycyjnych.  
9 Zmiana w stosunku do 2017 roku. 
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- handel; naprawa pojazdów samochodowych; 

transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie 

i gastronomia,  

informacja i komunikacja 

wzrost 
 

- działalność finansowa i ubezpieczeniowa;  

obsługa rynku nieruchomości 
wzrost 

 

- pozostałe usługi wzrost 
 

Wartość kapitału zagranicznego w podmiotach z 

udziałem kapitału zagranicznego10 
wzrost 

 

Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów 
wzrost 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWO 

Cel 4 SRWO 2020 realizowany jest w RPO WO 2014-2020 w ramach działań 1.1, 2.1, 2.4, 3.4. 

Tabela 8. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

313 680 622 195,71 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Tabela 9. Wskaźniki celu strategicznego 5 

CEL STRATEGICZNY WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ/TREND 

W ROKU 2020 

ZMIANA 

(2010/2018) 

NOWOCZESNE 

USŁUGI ORAZ 

ATRAKCYJNA 

OFERTA 

TURYSTYCZNO-

KULTURALNA 

Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych niższy niż w Polsce 
 

Przeciętne dalsze trwanie życia (w wieku 0 lat):   

- kobiety wzrost 
 

- mężczyźni wzrost 
 

Gospodarstwa domowe wyposażone  

w komputer osobisty z dostępem do Internetu 
75% 

 

Przedsiębiorstwa (powyżej 9 pracujących)  

posiadające własną stronę internetową 
wzrost 

 

Przedsiębiorstwa (powyżej 9 pracujących) posiadające 

dostęp do Internetu przez łącze szerokopasmowe 
wzrost 

 

Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) 

korzystających z noclegów w turystycznych obiektach 

zbiorowego zakwaterowania/Liczba turystów 

(krajowych i zagranicznych) korzystajacych z noclegów w 

turystycznych obiektach noclegowych 

260 tys. 
 

Liczba miejsc noclegowych w turystycznych obiektach 

zbiorowego zakwaterowania 
wzrost 

 

Widzowie w kinach na 1000 ludności wzrost 
 

                                                           
10 Zmiana w stosunku do wartości z bazowej z 2011 roku. 
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Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach 

muzycznych na 1000 mieszkańców 
wzrost 

 

Imprezy organizowane przez domy, ośrodki kultury, 

kluby i świetlice11 
wzrost 

 

Ćwiczący w klubach sportowych  

(bez klubów wyznaniowych i UKS) 
wzrost 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWO 

Cel 5 SRWO 2020 realizowany jest w RPO WO 2014-2020 w ramach działań 5.3, 8.1, 10.1.1, 10.3. 

Tabela 10. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

216 487 003 085,08 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Tabela 11. Wskaźniki celu strategicznego 6 

CEL STRATEGICZNY WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ/TREND 

W ROKU 2020 

ZMIANA 

(2010/2018) 

DOBRA DOSTĘPNOŚĆ 

RYNKÓW PRACY, 

DÓBR I USŁUG 

Drogi publiczne ogółem o nawierzchni twardej 

ulepszonej na 100 km² 
wzrost 

 

Linie kolejowe eksploatowane na 100 km² 
nie mniej niż  

9,2 km  

Linie regularnej komunikacji autobusowej krajowej nie mniej niż 458 
 

Przewozy pasażerów w komunikacji miejskiej 
nie mniej niż  

25 mln  

Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych spadek o 1/3 
 

Źródło: Opracowanie własne UMWO 

Cel 6 SRWO 2020 realizowany jest w RPO WO 2014-2020 w ramach OP 6 oraz działania 3.1 

Tabela 12. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

76 1 542 818 255,97 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Tabela 13. Wskaźniki celu strategicznego 7 

CEL STRATEGICZNY WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ/TREND W 

ROKU 2020 

ZMIANA 

(2010/2018) 

WYSOKA JAKOŚĆ 

ŚRODOWISKA  

Udział ludności z dostępem do sieci gazowej wzrost 
 

Udział ludności z dostępem do sieci kanalizacyjnej wzrost 
 

                                                           
11 Zmiana w stosunku do wartości z bazowej z 2011 roku. 
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Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych 

prawnie chroniona (% powierzchni ogółem) 
wzrost 

 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej  

i ludności w ciągu roku: 
  

- ogółem spadek 
 

- przemysł spadek 
 

- rolnictwo i leśnictwo spadek 
 

- eksploatacja sieci wodociągowej spadek 
 

- eksploatacja sieci wodociągowej  
dla potrzeb gospodarstw domowych 

spadek 
 

Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w 

ilości odpadów komunalnych ogółem 
wzrost 

 

Pojemność zbiorników wodnych i polderów – retencja 

zbiornikowa12 
wzrost 

 

Udział lasów w powierzchni ogółem wzrost 
 

Udział powierzchni ekologicznych gospodarstw rolnych 

z certyfikatem w użytkach rolnych ogółem 
wzrost 

 

Średnioroczne stężenie PM10  

na poszczególnych stacjach: 
  

- Zdzieszowice spadek 
 

- Kędzierzyn-Koźle spadek 
 

- Opole (stacja 1) spadek 
 

- Opole (stacja 2) spadek 
 

- Głubczyce spadek 
 

- Kluczbork spadek 
 

                                                           
12 W roku 2018 wartość wskaźnika wskazuje na możliwość osiągnięcia jego wartości docelowej wskazanej w SRWO 2020 (402,78 mln m3), choć jeśli 
weźmie się pod uwagę dostępne dane za rok 2019 wskaźnik ten uległ obniżeniu z 401,58 mln m3 do 391,1 mln m3.  
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- Nysa spadek 
 

- Olesno spadek 
 

Średnioroczna liczba dni z przekroczeniami 

 PM10 na poszczególnych stacjach: 
  

- Zdzieszowice spadek 
 

- Kędzierzyn-Koźle spadek 
 

- Opole (stacja 1) spadek 
 

- Opole (stacja 2) spadek 
 

- Głubczyce spadek 
 

- Kluczbork spadek 
 

- Nysa spadek 
 

- Olesno spadek 
 

Źródło: Opracowanie własne UMWO 

Cel 7 SRWO 2020 realizowany jest w RPO WO 2014-2020 w ramach OP 3, OP 4 oraz działań 5.1, 5.2, 5.4 i 5.5. 

Tabela 14. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

199 1 066 111 158,95 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

 

Tabela 15. Wskaźniki celu strategicznego 8 

CEL STRATEGICZNY WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ/TREND 

W ROKU 2020 

ZMIANA 

(2010/2018) 

KONKURENCYJNA 

AGLOMERACJA 

OPOLSKA 

Stopień pokrycia terenu aglomeracji opolskiej 

miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego 

wzrost 
 

Zarejestrowane podmioty gospodarcze na 1000 

mieszkańców na terenie aglomeracji opolskiej 
wzrost 

 

Zasoby mieszkaniowe w aglomeracji opolskiej 

(mieszkanaia na 1000 mieszkańców) 
wzrost 

 

Liczba studentów na 1000 mieszkańców  

w aglomeracji opolskiej 
wzrost 
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Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania  

w aglomeracji opolskiej 
wzrost 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWO 

Cel 8 SRWO 2020 realizowany jest w RPO WO 2014-2020 w ramach poddziałań 2.2.2, 3.1.2, 3.2.2, 5.3.3, 10.2 

(nabór dla Opola). 

Tabela 16. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

49 379 200 390,03 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Tabela 17. Wskaźniki celu strategicznego 9 

CEL STRATEGICZNY WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ/TREND W 

2020 ROKU 

ZMIANA 

(2010/2018) 

OŚRODKI MIEJSKIE 

BIEGUNAMI 

WZROSTU 

Wskaźnik urbanizacji nie dotyczy 
 

Pracujący w miastach (bez podmiotów gospodarczych 

o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących 

w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie; 

bez fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków 

zawodowych, organizacji społecznych, organizacji 

pracodawców, samorządu gospodarczego  

i zawodowego oraz duchownych,  

województwo = 100%) 

wzrost 
 

Wskaźnik zatrudnienia (15 lat i więcej) w miastach wzrost 
 

Zarejestrowane podmioty gospodarcze na 1000 

mieszkańców na terenach miejskich 
wzrost 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWO 

Cel 9 SRWO 2020 realizowany jest w RPO WO 2014-2020 w ramach poddziałania 3.1.1 i działania 10.2 (bez 

naboru dla Opola). 

Tabela 18. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

39 547 805 752,29 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Tabela 19. Wskaźniki celu strategicznego 10 

CEL STRATEGICZNY WSKAŹNIK 
WARTOŚĆ/TREND 

W 2020 ROKU 

ZMIANA 

(2010/2018) 

WIELOFUNKCYJNE 

OBSZARY WIEJSKIE 

Liczba miejscowości uczestniczących  

w Programie Odnowa Wsi Opolskiej13 
wzrost 

 

Udział rolnictwa, łowiectwa,  

leśnictwa i rybactwa w WDB)14 
Od 3,2 do 5,2 % 

 

                                                           
13 Zmiana w stosunku do wartości bazowej wskaźnika z 2011 roku. 
14 Zmiana w stosunku do 2017 roku. 
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Liczba gospodarstw ekologicznych z certyfikatem wzrost 
 

Zarejestrowane podmioty gospodarcze  

na 1000 mieszkańców na terenach wiejskich 
wzrost 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWO 

Cel SRWO 2020 nie jest bezpośrednio realizowany w RPO WO 2014-2020, jednakże oddziaływanie wielu 

realizowanych projektów w poszczególnych działaniach i poddziałaniach wpływa na rozwój obszarów 

wiejskich. 

Zapisy ww. celu strategicznego wpisują się z kolei w ideę inicjatywy LEADER realizowanej poprzez Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-

2020. W ramach działania LEADER realizowane są m. in. projekty polegające na wspieraniu rozwoju oraz 

utworzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, zachowaniu dziedzictwa 

lokalnego i aktywizacji społeczności lokalnej. Od początku wdrażania inicjatywy LEADER do końca 2019 r. 

w ramach ww. Programów łącznie, zawarto 523 umowy na kwotę 84,7 mln zł (w tym, w ramach PROW 2014-

2020 zawarto 473 umowy - 76 mln zł, w ramach PO RYBY 2014-2020 zawarto 50 umów – 8,7 mln zł) oraz 

wypłacono łącznie kwotę 50,1 mln zł (w ramach PROW 2014-2020 - 45,6 mln zł, w ramach PO RYBY 2014-

2020 - 4,5 mln zł). 

Podsumowanie wskaźników celów strategicznych SRWO 2020: 

78 wskaźników, które informują o osiągnięciu w okresie sprawozdawczym zakładanej 

wartości/trendu w 2020 roku 

8 wskaźników, których wartości nie zostały jeszcze osiągnięte, ale na podstawie obserwowanych 

trendów można założyć, że ich osiągnięcie jest realne w 2020 roku 

19 wskaźników, które jeszcze nie zostały osiągnięte, a ich aktualny trend/wartości mogą budzić 

niepokój 

Z łącznej analizy stopnia realizacji celów strategicznych wynika, że zdecydowana większość wskaźników 

osiągnęła już wartość/trend zakładany w roku docelowym, czyli w 2020 (78 wskaźników). W przypadku kilku 

(8) obserwowany jest pozytywny trend, który może zapowiadać, że zostaną one osiągnięte. Osiągane na 

chwilę obecną wartości/trendy 19 wskaźników mogą budzić niepokój. W porównaniu z wynikami 

monitoringu pierwszych lat realizacji strategii wzrosła liczba wskaźników, których wartość została osiągnięta, 

a spadły liczby tych zagrożonych. W odniesieniu do analizy zawartej w poprzednim Raporcie obserwuje się 

poprawę stopnia osiągnięcia założonych w strategii wartości 13 wskaźników (m.in. udział patentów, czy 

udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w wartości sprzedaży ogółem). 

Pozytywnie można ocenić znaczącą poprawę wskaźnika innowacyjnych przedsiębiorstw w sektorze usług, 

który przekroczył założoną w strategii wartość. Nieco zmniejszył się stopień osiągnięcia założonych 

wartości 6 wskaźników (m.in. spadek wskaźnika zatrudnienia osób z wykształceniem gimnazjalnym 

i podstawowym). 

Należy przy tym pamiętać, że ostateczny stopień osiągnięcia zakładanych wskaźników w roku docelowym 

2020 może ulec zmianie, szczególnie kiedy oczekiwany jest trend wzrostowy lub spadkowy, a ten może się 

zmienić również w wyniku wpływu sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Dodatkowo na obniżenie wartości 

ostatecznie osiągniętych wskaźników w 2020 roku wpływ będzie miało globalne zagrożenie sanitarno-

epidemiologiczne (w związku z pandemią koronowirusa w Polsce i na świecie ogłoszoną przez WHO w marcu 

2020 roku).  
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4. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I KONTRAKT TERYTORIALNY 

DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – GŁÓWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ 

PROROZWOJOWYCH W REGIONIE 

I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 

1.1. Informacje ogólne 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) jest 

głównym narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020r. Ponadto Program 

odzwierciedla ukierunkowanie wsparcia na cele wskazane w dokumencie Strategia Europa 2020, a także 

priorytety ujęte w Umowie Partnerstwa.  

Całkowity budżet Programu15 wynosi blisko 944,97 mln Euro, w tym kwota alokacji z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) stanowi ponad 679,15 mln Euro, natomiast z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) prawie 265,82 mln Euro (około 1,15% ogółu środków UE inwestowanych w Polsce 

w ramach polityki spójności na lata 2014-2020). 

1.2. Osie priorytetowe RPO WO 2014-2020 

Program obejmuje 11 osi priorytetowych, z czego 7 współfinansowanych jest z EFRR,a 4 (w tym oś dotycząca 

pomocy technicznej) z EFS. 

Tabela 20. Osie priorytetowe RPO WO 2014-2020 i ich finansowanie 

OŚ PRIORYTETOWA 
FUNDUSZE UNII 
EUROPEJSKIEJ 

[EUR] 

% CAŁKOWITEJ 
ALOKACJI 

I. Innowacje w gospodarce 73 600 000,00 7,79% 

II. Konkurencyjna gospodarka 84 900 000,00 8,98% 

III. Gospodarka niskoemisyjna 131 000 000,00 13,86% 

IV. Zapobieganie zagrożeniom 23 000 000,00 2,43% 

V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 78 700 000,00 8,33% 

VI. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców 196 000 000,00 20,74% 

VII. Konkurencyjny rynek pracy 95 207 517,00 10,08% 

VIII. Integracja społeczna 73 929 483,00 7,82% 

IX. Wysoka jakość edukacji 58 879 168,00 6,23% 

X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 91 952 913,00 9,73% 

XI. Pomoc techniczna 37 798 711,00 4,00% 

SUMA 944 967 792,00 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie RPO WO 2014-2020 (wersja nr 3) 

  

                                                           
15Dokument zatwierdzony decyzją Zarządu Województwa Opolskiego (ZWO) nr 51/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r., i przyjęty decyzją 
Komisji Europejskiej C (2014) 10195 z dnia 18 grudnia 2014 r. 
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1.3. Obszary strategicznej interwencji uwzględnione w RPO WO 2014-2020 

Pojęcie obszarów strategicznej interwencji (OSI) wprowadziła Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie16. OSI oznacza kategorię obszarów, które zostały 

wyodrębnione w odniesieniu do zidentyfikowanych w układzie przestrzennym wyzwań polityki regionalnej 

i jej celów do 2020 r., obejmujących zarówno bieguny wzrostu, jak i obszary problemowe. Zidentyfikowane 

w RPO WO 2014-2020 OSI są wspierane w ramach wyodrębnionych działań/poddziałań z dedykowaną 

alokacją środków. 

1) OSI DEPOPULACJA 

Najważniejszym wyzwaniem rozwojowym województwa opolskiego, determinującym politykę regionalną do 

2020r., jest zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji. Procesy te i starzenie się społeczeństwa 

wywołują niekorzystne skutki w wymiarze społeczno-gospodarczym. Wychodząc naprzeciw tym problemom, 

na terenie całego województwa wyznaczono Obszar Strategicznej Interwencji (OSI) Depopulacja. 

2) OSI MIASTO WOJEWÓDZKIE Z OBSZAREM FUNKCJONALNYM 

W województwie opolskim obszarem tym jest Aglomeracja Opolska (AO), w skład której wchodzi miasto 

Opole oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) z wyodrębnionych stref - zewnętrznej i wewnętrznej: 

Gogolin, Krapkowice, Lewin Brzeski, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Zdzieszowice, Chrząstowice, Dąbrowa, 

Dobrzeń Wielki, Izbicko, Komprachcice, Łubniany, Murów, Popielów, Strzeleczki, Turawa, Tarnów Opolski, 

Tułowice, Walce. Działania na obszarze AO realizowane są z wykorzystaniem Instrumentu Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (ZIT), którego celem jest poprawa sytuacji w zidentyfikowanych obszarach 

problemowych. Interwencja RPO WO 2014-2020 dedykowana ZIT koncentruje się na: przygotowaniu 

terenów inwestycyjnych, efektywności energetycznej w budynkach publicznych, strategiach 

niskoemisyjnych, wsparciu dziedzictwa kulturowego, podnoszeniu jakości edukacji przedszkolnej oraz 

kształcenia ogólnego i zawodowego. Realizacja tych działań możliwa jest dzięki funduszom z EFRR i EFS. 

Przeznaczono na nie ponad 7% alokacji RPO WO 2014-2020. 

3) OSI OBSZARY PRZYGRANICZNE 

Specyfiką obszarów przygranicznych jest m.in. oddalenie i słaba dostępność do centrum kraju, 

niewystarczające powiązania transgraniczne, presja urbanizacyjna i turystyczna w terenach o wysokich 

walorach przyrodniczych i krajobrazowych, niedobory w wyposażeniu w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną 

na obszarach górskich i podgórskich leżących przy granicy polsko-czeskiej.  

W skali regionu szczególną rolę odgrywają powiaty bezpośrednio graniczące z Republiką Czeską - nyski, 

prudnicki i głubczycki. Są to obszary o utrudnionej dostępności do centrum regionu, dodatkowo 

zdominowane funkcją rolniczą, z barierami zagospodarowania wynikającymi z charakteru terenów górskich 

i podgórskich oraz uwarunkowań historycznych z niewykorzystaną szansą rozwoju funkcji turystycznych. 

  

                                                           
16 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 13 lipca 2010 r. 
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1.4. Zmiany RPO WO 2014-2020 w 2019 

W 2019 r. trwały renegocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020. 

Pismem z 27 sierpnia 2019 r. ówczesne MIiR przekazało do IZ RPO WO 2014-2020 decyzję KE C(2019) 6164 

z 16 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia programów operacyjnych i priorytetów, które osiągnęły cele 

pośrednie za 2018 r. Jednym z takich programów jest RPO WO 2014-2020. W związku z powyższym, kwota 

rezerwy wykonania dedykowana osiom, które zrealizowały cele pośrednie, została uznana za „ostatecznie 

przyznaną”, co umożliwiło przedstawienie propozycji zmian w Programie pod kątem przeglądu 

śródokresowego. 

Główne zmiany wprowadzone do RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4) polegają na: 

 zmianach finansowych – zmniejszeniu alokacji przewidzianej na wsparcie innowacji 

w przedsiębiorstwach, inwestycji dla podmiotów ekonomii społecznej, przygotowania terenów 

inwestycyjnych, OZE, małej retencji, infrastruktury usług społecznych, inwestycji wynikających z LPR, 

e-usług publicznych oraz zwiększeniu środków na działania związane z infrastrukturą B+R, nowymi 

produktami i usługami, strategiami niskoemisyjnymi, ochroną powietrza, a także infrastrukturą 

ochrony zdrowia, 

 zmianach wskaźnikowych wynikających ze zmian finansowych – dostosowaniu docelowych 

wartości wskaźników planowanych do realizacji w związku ze zmniejszeniem/zwiększeniem alokacji 

w poszczególnych obszarach interwencji,  

 zmianach wskaźnikowych nie powiązanych ze zmianami finansowymi – obniżeniu/zwiększeniu 

docelowych wartości wskaźników w wyniku weryfikacji założeń przyjętych na etapie programowania. 

W większości przypadków powodem zmian wartości docelowych były wyższe/niższe koszty 

jednostkowe wskaźników niż przewidywano na etapie programowania. W niektórych przypadkach 

zmiany wynikały z większej niż pierwotnie zakładano realizacji przedsięwzięć w ramach 

poszczególnych działań. 

 wprowadzeniu nowego celu szczegółowego w ramach PI 10iii (projekt pilotażowy pn. Europejski 

Budżet Obywatelski) - celu szczegółowego nr 5: Poprawa kompetencji i kwalifikacji mieszkańców 

regionu. W ramach celu realizowany będzie projekt pozakonkursowy Europejski Budżet Obywatelski, 

którego beneficjentem będzie Województwo Opolskie. W ramach projektu wsparciem objęte 

zostaną osoby dorosłe od 18 roku życia, które z własnej inicjatywy uczestniczyć będą w kształceniu 

i szkoleniu. 

Projekt zmian RPO WO 2014-2020 został przyjęty zgodnie z wymagana procedurą, zyskał akceptację ministra 

właściwego ds. rozwoju i został przekazany do KE celem przyjęcia.  
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1) Nabory wniosków 

 do końca grudnia 2019 r. przeprowadzono łącznie 196 naborów wniosków: 147 w procedurze 

konkursowej i 49 w pozakonkursowej (razem z Planami Działań Pomocy Technicznej RPO WO na lata 

2014-2020); kwota alokacji EFRR/EFS przeznaczona na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła 

3 523,42 mln PLN (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), co stanowi około 86,5% środków 

przeznaczonych na wszystkie nabory w latach 2014-2020; 

 w 2019 r. przeprowadzono 39 naborów (w tym 10 w procedurze pozakonkursowej); kwota alokacji 

przeznaczona na nabory wyniosła 390,2 mln PLN. 

2) Wnioski złożone 

 narastająco od 2014 r. złożono 2 761 wniosków o dofinansowanie; wartość dofinansowania z UE 

wniosków złożonych narastająco wyniosła 5 283,37 mln PLN; 

 w 2019 r. złożono 550 wniosków; wartość złożonych wniosków wyniosła  558,8 mln PLN. 

3) Podpisane umowy 

 narastająco od 2014 r. podpisano łącznie 1 260 umów na realizację projektów na kwotę 

dofinansowania ze środków EFRR/EFS 3 363,03 mln PLN, z czego tylko w 2019 r. – 284 umowy 

o wartości UE 381,8 mln PLN; 

 poziom kontraktacji od początku realizacji Programu wyniósł 83,6% (w tym w zakresie EFRR ponad 

87%, w zakresie EFS ponad 74%). 

4) Wnioski o płatność 

 na rzecz beneficjentów wypłacone zostały środki EFRR/EFS w kwocie 2 299,64 mln PLN, co stanowi 

57,2% alokacji na Program (środki wypłacone beneficjentom obejmują również nierozliczone 

zaliczki). Wartość wypłaconych środków EFRR/EFS w 2019 r. wyniosła 739,4 mln PLN; 

 od początku realizacji programu zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ze 

środków EFRR/EFS 2 032,51 mln PLN, co stanowi 50,5% realizacji zobowiązań na lata 2014-2020 

w ramach Programu, natomiast w 2019 r. zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 741,2 mln PLN. 

5) Certyfikacja do KE 

 Instytucja Certyfikująca RPO WO 2014-2020 od 2014 r. przekazała do KE wnioski o płatność 

w wysokości 2 022,5 mln PLN, przy czym tylko w 2019 r. – 748,4 mln PLN; 

 poziom certyfikacji środków do KE wyniósł 49,8% alokacji na Program; 

 w ramach realizacji Programu IZ RPO WO 2014-2020 otrzymała od KE płatności z tytułu refundacji na 

łączną wartość ponad 1 706,14 mln PLN, co stanowi ponad 42% alokacji na Program, przy czym 

wartość przekazanych przez KE płatności w 2019 r. wyniosła 793,9 mln PLN.  
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1.5. Pozycja województwa opolskiego we wdrażaniu RPO WO 2014-2020 na tle kraju 

Poziom kontraktacji17 wynosi 83,6% i tym samym województwo opolskie zajmuje III miejsce w kraju pod 

kątem podpisania umów w ramach RPO. Poziom kontraktacji przedstawiono na Wykresie 1. 

Wykres 1. Procentowy poziom kontraktacji 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych ze strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

W odniesieniu do środków wypłaconych beneficjentom RPO WO 2014-202018 wartość ta wynosi 

2 299 642 172 PLN, tj. 57,17% całkowitej alokacji. Z kolei poziom rozliczonych wydatków stanowi 50,5%, co 

daje regionowi opolskiemu I miejsce na tle wszystkich 16 RPO. Poziom rozliczonych wydatków przedstawiono 

na Wykresie 2. 

Wykres 2. Procentowy poziom rozliczonych wydatków w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych ze strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

                                                           
17 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 
18 Jak wyżej. 
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1.6. Postęp rzeczowy 

Realizacja najważniejszych wskaźników w ramach RPO WO 2014-2020 (EFRR i EFS) do końca 2019 r.: 

 wsparto 33 laboratoria badawcze, nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo – badawczej 

w przedsiębiorstwach wyniosły 16,16 mln PLN, 

 w obszarze przygotowania terenów inwestycyjnych do końca 2019 r. beneficjenci zakończyli prace 

na powierzchni ok. 116 ha, 

 wsparto ponad 1 tys. przedsiębiorstw w formie dotacji, pożyczek lub niefinansowo, 

 zmodernizowano energetycznie 55 budynków publicznych, 

 wybudowano/przebudowano/wyznaczono ok. 84 km ścieżek rowerowych, 

 wybudowano ponad 55,5 km kanalizacji sanitarnej,  

 przebudowano ok. 66 km dróg wojewódzkich, 

 zakupiono 7 jednostek taboru kolejowego o łącznej pojemności ponad 2,4 tys. osób, 

 zrewitalizowano 47 km linii kolejowych, 

 wsparto 29 podmiotów leczniczych, 

 objęto wsparciem ok. 15,5 tys. osób bezrobotnych i biernych zawodowo w zakresie aktywizacji 

zawodowej, 

 w ramach Programu poprawy opieki nad matką i dzieckiem wsparcie otrzymało 15,7 tys.kobiet oraz 

11,8 tys. dzieci, 

 w ramach Programu zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości 

i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego badaniami przesiewowymi zostało objętych 

ok. 9,4 tys. osób dorosłych oraz ok. 23,6 tys. dzieci w wieku 6-18 lat,  

 ok. 58,3 tys. uczniów objętych zostało wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 

umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 

 ok. 5,7 tys. uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego skorzystało z wielu form wsparcia, 

w tym ok. 3,2 tys. uczniów skorzystało ze staży i praktyk u pracodawców, ok. 900 uczniów 

z dodatkowych zajęć specjalistycznych, ok. 1,5 tys. uczniów z doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

a ok. 980 uczniów zdobyło dodatkowe uprawnienia. 
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II. PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA  

2.1. Informacje ogólne 

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska19 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego do 2020 r. Umożliwia on finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu 

czesko-polskim. Zarządzany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Głównymi 

punktami kontaktowymi dla podmiotów zainteresowanych udziałem w Programie i beneficjentów 

dofinansowania są Wspólny Sekretariat z siedzibą w Ołomuńcu oraz urzędy marszałkowskie województw 

opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. 

Całkowity budżet Programu wynosi blisko 266,14 mln Euro, w tym kwota alokacji z EFRR stanowi ponad 

226,22 mln Euro. 

Program swoim zasięgiem obejmuje teren 5 krajów czeskich: morawskośląski, ołomuniecki, pardubicki, 

kralovohradecki oraz liberecki, a po stronie polskiej podregiony: bielski i rybnicki + powiat pszczyński 

(województwo śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski + powiat strzeliński (woj. dolnośląskie) oraz nyski i opolski 

(woj. opolskie). 

Na obszarze województwa funkcjonują również Euroregiony Pradziad i Silesia, które w ramach Programu 

odpowiadają za wdrażanie Funduszu Mikroprojektów. 

2.2. Osie priorytetowe INTERREG V-A RCZ-PL 

Program obejmuje 5 osi priorytetowych współfinansowanych z EFRR (w tym oś 5 dotycząca pomocy 

technicznej).  

Tabela 21. Osie priorytetowe Programu INTERREG V-A RCz-PL i ich finansowanie 

OŚ PRIORYTETOWA 
EFRR 

[W EUR] 
% CAŁKOWITEJ 

ALOKACJI 

XII. Wspólne zarządzanie ryzykiem 12 215 972,00 5,40% 

XIII. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania 

zatrudnienia 

135 733 026,00 60,00% 

XIV. Edukacja i kwalifikacje 10 179 978,00 4,50% 

XV. Współpraca instytucji i społeczności 54 519 432,00 24,10% 

XVI. Pomoc Techniczna 13 573 302,00 6,00% 

SUMA 226 221 710,00 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (wersja nr 5) 

  

                                                           
19 Dokument przyjęty decyzją Komisji Europejskiej C (2015) 4397 z dnia 23 czerwca 2015 r. 
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2.3. Stan wdrażania 

1) Nabory 

Od początku realizacji Programu, tj. 2015 r. przeprowadzono 17 naborów wniosków w 4 osiach 

priorytetowych. W 2019 roku przeprowadzono 1 nabór projektów. 

Tabela 22. Nabory projektów do Programu INTERREG V-A RCz-PL wg osi priorytetowych w 2019 r. 

OŚ PRIORYTETOWA TYPY PROJEKTÓW TERMIN NABORU 

3 - Edukacja i kwalifikacje Wszystkie typy projektów do 30.09.2019 r. 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu 

W ramach naborów na mikroprojekty Euroregiony Pradziad i Silesia przeprowadziły od początku wdrażania 

Programu 15 naborów, w tym 2 w 2019 roku. 

Tabela 23. Nabory mikroprojektów do Programu INTERREG V-A RCz-PL wg osi priorytetowych w 2019 r. 

EUROREGION OŚ PRIORYTETOWA TYPY PROJEKTÓW TERMIN NABORU 

Pradziad 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego 

i kulturowego na rzecz wspierania 

zatrudnienia 

4 - Współpraca instytucji i społeczności 

Oś 2 – projekty które realizują 

wskaźniki: 

Liczba elementów wspólnego 

bogactwa kulturowego/ 

przyrodniczego, których stan uległ 

poprawie i/lub większemu 

wykorzystaniu 

Realizacja elementów infrastruktury 

udostępniającej/zwiększającej 

wykorzystanie dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego 

Oś 4 – wszystkie typy projektów 

do 20.02.2019 r. 

do 18.09.2019 r. 

Silesia  2 - Rozwój potencjału przyrodniczego  

i kulturowego na rzecz wspierania 

zatrudnienia 

3 - Edukacja i kwalifikacje 

4 - Współpraca instytucji i społeczności 

Wszystkie typy projektów z osi 2, 3  

i 4 

do 04.03.2019 r. 

Oś 2 – projekty które realizują 

wskaźniki: 

Liczba zrealizowanych wspólnych 

mechanizmów w zakresie 

dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego 

Oś 3 i 4 – wszystkie typy projektów 

do 05.09.2019 r. 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu 
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2) Projekty/umowy 

W ramach wdrażania Programu Komitet Monitorujący Program Interreg V-A RCz-PL podjął decyzję 

o dofinansowaniu 132 projektów. W tej liczbie są 33 projekty z udziałem partnerów z województwa 

opolskiego na kwotę dofinansowania z EFRR ponad 26,23 mln EUR.  

Łącznie podpisano umowy o dofinansowanie na realizację 120 projektów, w tym 33 z udziałem partnerów 

z województwa opolskiego. Liczba oraz wartość projektów z udziałem partnerów z województwa opolskiego 

w ramach Programu zostały przedstawione w Tabeli 2420. 

Tabela 24. Realizacja Programu INTERREG V-A RCz-PL w województwie opolskim 

Liczba projektów z udziałem partnerów z województwa opolskiego 

przyjętych do dofinansowania 
33 

Liczba podpisanych umów z udziałem partnerów z województwa 

opolskiego 
33 

Wartość projektów z udziałem partnerów z województwa opolskiego 38 803 855,15 EUR 

Wartość dofinansowania projektów z udziałem partnerów  z województwa 

opolskiego 
32 883 289,57 EUR 

Wartość dofinansowania projektów uzyskanego przez partnerów 

z województwa opolskiego 
13 507 110,49 EUR 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu 

3) Fundusz mikroprojektów 

W ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionalne Komitety Sterujące Euroregionów Pradziad i Silesia 

podjęły decyzję o dofinansowaniu 196 projektów z udziałem partnerów z województwa opolskiego, na łączną 

kwotę dofinansowania z EFRR ponad 4,75 mln EUR21. 

Tabela 25. Realizacja Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A RCz-PL w województwie opolskim 

Liczba projektów z udziałem partnerów z województwa opolskiego 

przyjętych do dofinansowania 
196 

Liczba podpisanych umów z udziałem partnerów z województwa 

opolskiego 
160 

Wartość projektów z udziałem partnerów z województwa 

opolskiego 
4 751 321,36 EUR 

Wartość dofinansowania projektów z udziałem partnerów 

z województwa opolskiego 
3 926 040,84 EUR 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych Euroregionu Pradziad oraz Euroregionu Silesia 

 

 

                                                           
20 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 
21 Jak wyżej. 
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Kluczowe wskaźniki z projektów wdrażanych na terenie województwa opolskiego 

 Liczba wyremontowanych dróg – 15 km 

 Liczba zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa historycznego – 17 

 Liczba nawiązanych partnerstw transgranicznych – 229. 
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III. KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

3.1. Informacje ogólne 

Kontrakt terytorialny (KT) został wprowadzony jako instrument w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 

2010-2020: Regiony-Miasta-Obszary wiejskie i zgodnie z definicją jest umową pomiędzy Radą Ministrów 

(reprezentowaną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego) a zarządem województwa, która 

określa: 

 cele rozwojowe i przedsięwzięcia priorytetowe istotne dla rozwoju kraju i województwa, sposób ich 

finansowania, koordynacji i realizacji, 

 inwestycje priorytetowe dla regionu, planowane do współfinansowania ze środków unijnych 

i realizujące cele Umowy Partnerstwa oraz programu operacyjnego, w ramach którego planowane jest 

finansowanie.  

Wybór celów rozwojowych i inwestycji priorytetowych dokonany został na podstawie obowiązujących, 

najważniejszych dla regionu dokumentów strategicznych, tj. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 

2020 r.22, Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 202023 oraz wyników badań 

i analiz społecznych i gospodarczych.  

3.2. Negocjacje Kontraktu Terytorialnego 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego został wynegocjowany pomiędzy stroną rządową, 

reprezentowaną przez przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz stroną samorządową, 

reprezentowaną przez przedstawiciela Zarządu Województwa Opolskiego podczas spotkania 

negocjacyjnego, które miało miejsce w dniu 10 września 2014 r. 

3.3. Podpisanie dokumentu 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego został zawarty przez właściwe strony Kontraktu, 

tj. ówczesnego Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz przedstawicieli Zarządu Województwa Opolskiego 

14 listopada 2014 r. Dotychczas Kontrakt został zmieniony Aneksami nr 1 i 2 zgodnie zprocedurą określoną 

w art. 14o i 14p Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju24. Każdorazowa 

zmiana Kontraktu była negocjowana pomiędzy stronami KT podczas spotkań negocjacyjnych. 

3.4. Przedsięwzięcia priorytetowe 

Przedmiotem Kontraktu Terytorialnego jest określenie celów i przedsięwzięć priorytetowych o istotnym 

znaczeniu dla rozwoju kraju oraz województwa opolskiego, co do których strony deklarują współpracę 

w ramach realizacji właściwych programów operacyjnych na lata 2014-2020, służących realizacji Umowy 

Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów, z których mogą być finansowane 

przedsięwzięcia priorytetowe przyczyniające się do osiągnięcia celów Kontraktu. 

Wykaz przedsięwzięć priorytetowych podstawowych i warunkowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym 

dla Województwa Opolskiego został przedstawiony odpowiednio w Tabeli 26 i 27.  

                                                           
22Dokument przyjęty Uchwałą nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., 
23Dokument przyjęty Uchwałą nr 5250/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 lipca 2014 r.  
24 t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 z późn. zm. 
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Tabela 26. Wykaz przedsięwzięć podstawowych wskazanych do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego 

LP. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PROJEKTU STRONA 

PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

STATUS PROJEKTU 
ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ 

PROJEKTU 

1. 

Wsparcie obszaru kultury 

w województwie opolskim 

poprzez realizację projektów 

infrastrukturalnych 

kluczowych dla rozwoju 

regionu i państwa, służących 

rozwojowi kultury 

i dziedzictwa kulturowego 

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy 

dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie 

muzyki, w szczególności w zakresie polskiej 

piosenki (Przebudowa i modernizacja Sali 

Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki 

w Opolu oraz utworzenie wystawy stałej oraz 

edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej 

Piosenki w Opolu) 

Strona 

samorządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 2020 

REALIZACJA 

ZAKOŃCZONA 

ŹRÓDŁO: POIŚ 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM: 15 057 932,17 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 7 632 098,35 PLN 

Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja 

Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele 

kulturalne i edukacyjne 

Strona 

samorządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 2020 

W TRAKCIE REALIZACJI 

DATA PODPISANIA 
UMOWY: 28.12.2017 r. 

DATA ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI: 
31.12.2020 r. 

ŹRÓDŁO: POIŚ 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM: 20 741 030,28 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 14 249 960,30 PLN 

Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie  

w celu podniesienia walorów turystycznych i 

kulturowych 

Strona 

samorządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 2020 

W TRAKCIE REALIZACJI 

DATA PODPISANIA 
UMOWY: 28.04.2017 r. 

DATA ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI:  
30.06.2021 r. 

ŹRÓDŁO: POIŚ 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM: 20 773 307,77 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 17 610 473,20 PLN 

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta 

Byczyna 

Strona 

samorządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 2020 

REZYGNACJA Z REALIZACJI 

(wyczerpanie alokacji w działaniu 8.1 POIŚ) 

Opole – miasto 5 stolic, 4 kultur i 4 języków – 

Renowacja i konserwacja gotyckiej Katedry pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu z reliktami 

murów romańskich, zabytkowym wyposażeniem 

świątyni i rewitalizacją otoczenia Katedry 

Strona 

samorządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 2020 

REZYGNACJA Z REALIZACJI 

(wyczerpanie alokacji w działaniu 8.1 POIŚ) 



32 
 

LP. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PROJEKTU STRONA 

PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

STATUS PROJEKTU 
ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ 

PROJEKTU 

Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii 

Góra Św. Anny 

Strona 

samorządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 2020 

 

REZYGNACJA Z REALIZACJI 

(rezygnacja z realizacji po podpisaniu umowy (29.12.2017 

r.) z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w przetargach) 

2. 

Rozwój klastrów energii 

w województwie opolskim 

poprzez realizację projektów 

służących rozwojowi 

energetyki na poziomie 

lokalnym 

- Strona rządowa 

programy 

operacyjne na lata 

2014 – 2020 

- - 

3. 
Obwodnica Nysy w ciągu DK 

Nr 41 i 46 
- Strona rządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 2020 

- - 

4. 
Budowa obwodnicy  

m. Czarnowąsy 
- 

Strona 

samorządowa 
RPO WO 2014-2020 

W TRAKCIE REALIZACJI 
(w zakresie wykupu 
nieruchomości) 

DATA PODPISANIA 
UMOWY: 19.09.2016 r. 

DATA ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI:  
31.12.2019 r. 

Planowane przesunięcie 
daty zakończenia realizacji 
projektu 

ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM: 118 497 644,47 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 100 722 997,79 PLN 

5. 

Budowa ciągu 

komunikacyjnego na osi 

północ-południe - droga 

wojewódzka Nr 454 

Zadanie 1: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na 

osi północ- południe - droga wojewódzka nr 454 - 

Etap I, zadanie nr 1  - ROZBUDOWA DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU 

Strona 

samorządowa 
RPO WO 2014-2020 

REALIZACJA 

ZAKOŃCZONA 
ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020 
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LP. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PROJEKTU STRONA 

PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

STATUS PROJEKTU 
ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ 

PROJEKTU 

PIESZO-ROWEROWEGO W M.KUP W KM  

OD 17+575 DO KM 19+340. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM:  

8 462 198,59 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 7 192 868,80 PLN 

Zadanie 2: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na 

osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454. 

Etap 2. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 

454 W M. KRZYWA GÓRA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

OBIEKTU MOSTOWEGO. 

Strona 

samorządowa 
RPO WO 2014-2020 

REALIZACJA 

ZAKOŃCZONA 

ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM:  

8 624 372,62 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 7 330 716,72 PLN 

Zadanie 3: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na 

osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454 - 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku 

Biestrzykowice – Jastrzębie na odc. w km od 

43+420 – do km 45+800” 

Strona 

samorządowa 
RPO WO 2014-2020 

REALIZACJA 

ZAKOŃCZONA 

ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM:  

10 729 425,35 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 9 120 011,54 PLN 

Zadanie 4: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na 

osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454 – 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z 

budową ciągu pieszo – rowerowego 

w m. Pokój w km 28+549,25 do km 29+647,38 

Strona 

samorządowa 
RPO WO 2014-2020 

REALIZACJA 

ZAKOŃCZONA 

ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM: 

6 362 153,24 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 5 407 830,25 PLN 

Zadanie 5: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na 

osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454 

Strona 

samorządowa 
RPO WO 2014-2020  W TRAKCIE REALIZACJI ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020 
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LP. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PROJEKTU STRONA 

PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

STATUS PROJEKTU 
ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ 

PROJEKTU 

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - 

Pokój 

DATA PODPISANIA 
UMOWY: 16.09.2019 r. 

DATA ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI:  

30.11.2020 r. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM:  

19 619 156,15 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 16 676 282,72 PLN 

6. 

Prace na linii kolejowej  E 30 

odcinek Kędzierzyn Koźle – 

Opole Zachodnie 

- Strona rządowa 
Connecting Europe 

Facility (dalej: CEF) 
- - 

7. 

Prace na linii kolejowej C-E 30 

odcinek Opole Groszowice – 

Jelcz – Wrocław Brochów – 

odcinki na terenie woj. 

opolskiego 

- Strona rządowa CEF - - 

8. 

Prace na linii kolejowej Nr 

143 odcinek Kluczbork – 

Oleśnica – Wrocław 

Mikołajów – odcinki na 

terenie woj. opolskiego 

- Strona rządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 2020 

- - 

9.  

Prace na liniach kolejowych 

Nr 153, 199, 681, 682, 872 

odcinek Troszek Północ – 

Rudzieniec Gliwicki – Stare 

Koźle – odcinki na terenie 

woj. opolskiego 

- Strona rządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 2020 

- - 

10. 

Prace na linii kolejowej E-59 

na odcinku Kędzierzyn Koźle 

– Chałupki (granica państwa) 

- Strona rządowa CEF - - 
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LP. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PROJEKTU STRONA 

PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

STATUS PROJEKTU 
ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ 

PROJEKTU 

11. 

Polepszenie jakości usług 

przewozowych poprzez 

poprawę stanu technicznego 

linii kolejowych o znaczeniu 

regionalnym 

Zadanie 1:  Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa 

- Opole 

Strona 

samorządowa 
RPO WO 2014-2020 

W TRAKCIEREALIZACJI 

DATA PODPISANIA 
UMOWY: 21.12.2017 r. 

DATA ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI:  
01.02.2021 r. 

ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM: 156 140 325,60 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 105 568 707,96 PLN 

Zadanie 2:  Rewitalizacja linii kolejowej nr 301  

i nr 293 na odc.  Opole-Kluczbork 

Strona 

samorządowa 
RPO WO 2014-2020 

W TRAKCIE REALIZACJI 

DATA PODPISANIA 
UMOWY: 29.10.2019 r. 

DATA ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI:  

31.12.2020 r. 

ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM: 6 985 272,03 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 4 827 220,50 PLN 

Zadanie 3:  Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa 

- Brzeg 

Strona 

samorządowa 
RPO WO 2014-2020 

W TRAKCIE REALIZACJI 

DATA PODPISANIA 
UMOWY:  
29.10.2019 r. 

DATA ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI:  

31.12.2020 r. 

ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM: 7 201 453,20 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 4 976 614,00 PLN 

12. 

Opolskie mobilne! – 

usprawnienie transportu 

zbiorowego regionu 

i aglomeracji opolskiej 

Zadanie 1.  Opolskie mobilne! - usprawnienie 

transportu zbiorowego regionu i aglomeracji 

opolskiej. 

Strona 

samorządowa 
RPO WO 2014-2020 

REALIZACJA 

ZAKOŃCZONA 

ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM: 63 486 257,00 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 53 868 089,06 PLN 
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LP. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PROJEKTU STRONA 

PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

STATUS PROJEKTU 
ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ 

PROJEKTU 

Zadanie 2.   II etap Opolskie Mobilne! - 

usprawnienie transportu zbiorowego regionu  

i aglomeracji opolskiej 

Strona 

samorządowa 
RPO WO 2014-2020 

REALIZACJA 

ZAKOŃCZONA 

ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM: 25 531 996,00 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 21 663 898,60 PLN 

13. 

Modernizacja jazów 

odrzańskich na odcinku 

w zarządzie RZGW Wrocław - 

woj. opolskie, etap I; 

(Januszkowice, Wróblin, 

Zwanowice) Modernizacja 

jazów odrzańskich na odcinku 

w zarządzie RZGW Wrocław - 

woj. opolskie, etap II; 

(Krępna, Groszowice, 

Dobrzeń) 

- Strona rządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 2020 

- - 

14. 

Modernizacja 3 długich śluz 

pociągowych z ich 

awanportami i sterowniami 

na stopniach wodnych: 

Januszkowice, Krapkowice 

i Opole, oraz rewitalizacja 

śluz krótkich dla ciągłości 

żeglugi śródlądowej – 

przystosowanie Odry do III 

klasy drogi wodnej 

- Strona rządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 2020 

- - 
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LP. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PROJEKTU STRONA 

PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

STATUS PROJEKTU 
ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ 

PROJEKTU 

15. 

Przedsięwzięcia dotyczące 

realizacji RANB 

w województwie opolskim 

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB 

w województwie opolskim 
Strona rządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 2020, 

środki własne 

beneficjenta 

- - 

16. 

Kompleksowe 

przedsięwzięcia z zakresu  

zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego 

transportu 

Poprawa funkcjonowania systemu transportu 

publicznego oraz zastosowanie rozwiązań 

zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego 

w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód 

Strona rządowa / 

Strona 

samorządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 

2020/ RPO / środki 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

W TRAKCIE REALIZACJI 

DATA PODPISANIA 
UMOWY: 17.08.2017 r. 

DATA ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI:  
31.12.2020 r. 

ŹRÓDŁO: POIŚ 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM: 179 712 954,81 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 112 712 100,00 PLN 

Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie 

mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej 

oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej 

transportowi publicznemu – etap I 

Strona rządowa / 

Strona 

samorządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 

2020/ RPO / środki 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

W TRAKCIE REALIZACJI 

DATA PODPISANIA 
UMOWY: 20.12.2016 r. 

DATA ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI:  
30.09.2020 r. 

ŹRÓDŁO: POIŚ 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM: 122 378 741,86 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 83 140 674,73 PLN 

17. 

Wsparcie działań z zakresu 

efektywności energetycznej 

zgodnie z podziałem 

interwencji pomiędzy 

programami krajowymi 

i regionalnymi 

- 

Strona rządowa / 

Strona 

samorządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 

2020/ RPO / środki 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

REZYGNACJA Z REALIZACJI 

(przedsięwzięcie nie zostało uzgodnione w ramach 

Strategii ZIT) 
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LP. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PROJEKTU STRONA 

PRZEWIDYWANE 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

STATUS PROJEKTU 
ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ 

PROJEKTU 

18. 

Wsparcie selektywne 

przedsięwzięć dotyczących  

sieci ciepłowniczych 

i chłodniczych 

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Elektrowni 

Opole dla pokrycia potrzeb w zakresie dostarczenia 

ciepła dla gminy Dobrzeń Wielki 

Strona rządowa / 

Strona 

samorządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 

2020/ RPO / środki 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

REZYGNACJA Z REALIZACJI 

(brak możliwości osiągnięcia efektów ekologicznych) 

Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej  

w zakresie przesyłu w mieście Opole 

Strona rządowa / 

Strona 

samorządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 

2020/ RPO / środki 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

W TRAKCIE REALIZACJI 

DATA PODPISANIA 
UMOWY: 09.11.2017 r. 

DATA ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI:  
31.12.2022 r. 

ŹRÓDŁO: POIŚ 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM: 12 980 192,91 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 7 800 000,00 PLN 

Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta 

Opola w zakresie przebudowy sieci cieplnej, 

budowy przyłączy cieplnych, likwidacji węzłów 

grupowych i budowy nowoczesnych węzłów 

indywidualnych 

Strona rządowa / 

Strona 

samorządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 

2020/ RPO / środki 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

W TRAKCIE REALIZACJI 

DATA PODPISANIA 
UMOWY: 09.11.2017 r. 

DATA ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI:  
31.12.2022 r. 

ŹRÓDŁO: POIŚ 2014-2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM: 12 979 238,07 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE: 6 900 000,00 PLN 

19. 

Termomodernizacja 

państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego 

w województwie opolskim 

- Strona rządowa 

środki budżetu 

państwa/ właściwy 

krajowy program 

operacyjny na lata 

2014 – 2020 

- - 

20. 
Sieci Energetyczne Polski 

Zachodniej 
- Strona rządowa 

właściwy krajowy 

program operacyjny 

na lata 2014 – 2020 

- - 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie Aneksu nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego 
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Tabela 27. Wykaz przedsięwzięć warunkowych wskazanych do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego, których realizacja jest uzależniona między innymi  

od dostępności środków finansowych 

LP. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA STRONA 
PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 
STATUS PROJEKTU ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ PROJEKTU 

1. 
Budowa obwodnicy miejscowości Niemodlin w ciągu drogi 

krajowej Nr 46 
Strona rządowa 

właściwy krajowy program 

operacyjny na lata 2014 – 2020 
- - 

2. Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki 
Strona 

samorządowa 
RPO 

BRAK ROZSTRZYGNIĘĆ W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU 

(m.in. z uwagi na fakt powiększenia granic administracyjnych  

Miasta Opola w 2017 r., nastąpiła zmiana beneficjenta projektu. 

Mając na uwadze powyższe, obecnie ok. 60%  planowanej do realizacji 

obwodnicy znajduje się na terenie miasta Opole) 

3. 
Budowa obwodnicy miejscowości Myślina w ciągu drogi 

krajowej Nr 46 
Strona rządowa 

właściwy krajowy program 

operacyjny na lata 2014 – 2020 
- - 

4. 
Budowa obwodnicy miejscowości Kędzierzyn-Koźle  

w ciągu drogi krajowej Nr 40 
Strona rządowa 

właściwy krajowy program 

operacyjny na lata 2014 – 2020 
- - 

5. 
Rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa wraz ze 

zbiornikiem wstępnym w Jedlicach na rzece Małej Panwi 
Strona rządowa 

RPO/ właściwy krajowy 

program operacyjny na lata 

2014 – 2020 

- - 

6. 

Zintegrowane Centrum Technologii Materiałów 

Budowlanych i Gospodarki Odpadami Poligon 

szkoleniowo-wdrożeniowy instalacji półtechnicznych 

Opolskiego Centrum Transferu Innowacji ICiMB 

Strona 

samorządowa 
RPO 

REZYGNACJA Z REALIZACJI 

(niepewność beneficjenta dot. przyszłego funkcjonowania  

instytutu badawczego) 

7. 
Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby 

regionalne 
Strona rządowa 

właściwy krajowy program 

operacyjny na lata 2014 – 2020 
- - 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie Aneksu nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego
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3.5. Stan przedsięwzięć priorytetowych 

Zgodnie z zapisami KT, strona samorządowa jest odpowiedzialna za realizację 10 przedsięwzięć 

priorytetowych ujętych w KT (w tym 3 przedsięwzięcia wspólne ze stroną rządową) w następujących 

obszarach wsparcia: transport/kolej/mobilność miejska (6 przedsięwzięć), energetyka (2 przedsięwzięcia), 

B+R (1 przedsięwzięcie), kultura i dziedzictwo narodowe (1 przedsięwzięcie). 

Przedmiotowe przedsięwzięcia priorytetowe zostały zaplanowane do realizacji w ramach 25 projektów. 

Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT wygląda następująco: 

 7 projektów - realizacja zakończona, 

 11 projektów - w trakcie realizacji, 

 6 projektów - rezygnacja z realizacji (przede wszystkim z powodu braku dostępności środków 

finansowych), 

 1 projekt - brak rozstrzygnięć w zakresie realizacji. 

Wszystkie projekty realizowane/zakończone w ramach KT zostały objęte dofinansowaniem ze środków 

unijnych w ramach perspektywy 2014-2020. 

Łączna wartość 7 zakończonych projektów wynosi 138 254 334,97 PLN, w tym dofinansowanie UE –

112 215 513,32 PLN, z czego: 

 6 projektów zrealizowanych ze środków RPO WO 2014-2020 (wartość projektów ogółem: 

123 196 402,80 PLN, wartość dofinansowania UE: 104 583 414,97 PLN), 

 1 projekt zrealizowany ze środków POIŚ 2014-2020 (wartość projektu ogółem: 15 057 932,17 PLN, 

wartość dofinansowania UE: 7 632 098,35 PLN. 

Łączna wartość 11 projektów w trakcie realizacji wynosi 678 009 317,15 PLN, w tym dofinansowanie UE – 

475 185 031,20 PLN: 

 5 projektów realizowanych ze środków RPO WO 2014-2020 (wartość projektów ogółem: 

308 443 851,45 PLN, wartość dofinansowania UE: 232 771 822,97 PLN), 

 6 projektów realizowanych ze środków POIŚ 2014-2020 (wartość projektów ogółem: 

369 565 465,70 PLN, wartość dofinansowania UE: 242 413 208,23 PLN. 

W odniesieniu do przedsięwzięć priorytetowych ujętych w KT, za które odpowiedzialna jest strona rządowa, 

informacja nt. stanu ich realizacji zostanie przekazana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

(MFiPR), zgodnie z zakresem odpowiedzialności. 

3.6. Sprawozdawczość z realizacji 

Zgodnie z obowiązującym zakresem odpowiedzialności, realizację KT koordynuje ze strony samorządowej 

Zarząd Województwa Opolskiego. W tym zakresie przygotowuje on corocznie informację z realizacji KT 

w roku poprzednim i przekazuje stronie rządowej (do 30 kwietnia każdego roku). 

Na podstawie informacji z poszczególnych regionów MFiPR opracowuje zbiorcze sprawozdanie z realizacji 

kontraktów terytorialnych, które weryfikowane jest przez poszczególne regiony, a następnie przekazywane 

odpowiednio Radzie Ministrów oraz Zarządom Województw (celem przekazania Sejmikom)25.  

Informacja nt. realizacji KT za 2019 r. zostanie przekazana Sejmikowi Województwa Opolskiego do końca 

lipca 2020 r., natomiast zakres informacji będzie prezentowany na Sesji Sejmiku we wrześniu 2020 r.  

                                                           
25Szczegółowy zakres i tryb sprawozdawczości z realizacji KT określa art. 14r Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju oraz art. 7 KT. 
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5. FINANSE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

Szczegółowa informacja o wykonaniu budżetu za 2019 r. zawarta jest w Sprawozdaniu Zarządu Województwa 

Opolskiego z wykonania budżetu za 2019 r. 

Tabela 28. Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego w 2019 roku 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

Poziom 

wykonania 

DOCHODY 
546 605 208 

550 831 944,04 100,8% 

   Bieżące 381 613 344 388 414 188,91 101,8% 

   Majątkowe 164 991 864 162 417 755,13 98,4% 

WYDATKI 530 367 805 510 221 870,40 96,2% 

   Bieżące 319 967 665 308 169 612,73 96,3% 

   Majątkowe 210 400 140 202 052 257,67 96,0% 

WYNIK (NADWYŻKA) 16 237 403 40 610 073,46 250,1% 

NADWYŻKA OPERACYJNA 61 645 679 80 244 576,18 130,2% 

PRZYCHODY 3 879 698 50 693 971,21 1306,6% 

ROZCHODY 20 117 101 18 976 961,00 94,3% 

Źródło: Opracowanie własne UMWO 

5.1. Realizacja dochodów 

Dochody planowane w wysokości 546 605 208 zł zostały wykonane w kwocie 550 831 944,04 zł, tj. w 100,8%. 

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 388 414 188,91 zł, tj. 101,8% planu, a dochody majątkowe 

w kwocie 162 417 755,13 zł, tj. 98,4% planu. 

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł: 

 dotacje - wykonanie w wysokości 117 342 570,00 zł, tj. 95,5% planu, 
 subwencja ogólna - wykonanie 103 273 982,00 zł, tj. 100,0 % planu, 
 środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie 170 584 627,60zł, tj. 99,9% planu,  
 dochody własne - wykonanie 153 570 667,33 zł, tj. 107,0% planu,  
 środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wykonanie 

6 060 097,11 zł, tj. 99,4% planu. 

Dochody bieżące stanowiły 70,5%, a dochody majątkowe 29,5% dochodów ogółem. 

5.2. Realizacja wydatków 

Wydatki budżetu wyniosły 510 221 870,40 zł, co stanowi 96,2% planu.  

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 308 169 612,73 zł, tj. 96,3% planu w tym: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54 811 380,10 zł, tj. 99,0% planu,  

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 40 536 686,41 zł, 

tj. 93,1% planu,  

 świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 782 080,42 zł, tj. 98,3% planu,  
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 dotacje na zadania bieżące w kwocie 114 823 577,47 zł, tj. 99,5% planu,  

 wydatki na obsługę długu  w kwocie 3 604 466,49 zł, tj. 87,0% planu,  

 wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 92 611 421,84 zł, tj. 92,9% planu 

(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 352 042,86 zł, tj. 96,2% planu, dotacje na 

zadania bieżące – 24 776 851,31 zł, tj. 89,6% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 997 

555,36 zł, tj. 93,4% planu a pozostałe wydatki bieżące – 28 484 972,31 zł, tj. 91,8% planu). 

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 202 052 257,67 zł, tj. 96,0% planu.  

Wydatki bieżące stanowiły 60,4%, a wydatki majątkowe 39,6% wydatków ogółem. 

5.3. Przychody i rozchody 

Wykonanie przychodów w 2019 r. wyniosło 50 693 971,21 zł, z czego wolne środki, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowiły 50 453 778,29 zł a zwroty pożyczek udzielonych na prefinansowanie 

projektów unijnych – 240 192,92 zł. 

Rozchody w tym okresie wyniosły 18 976 961 zł,a stanowiły je: 

 wykup obligacji – 18 850 000 zł, 
 pożyczka udzielona dla Opolskiej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie wydatków w ramach 

projektów INTERREG – 126 961 zł. 

5.4. Wynik budżetu i stan zadłużenia. 

Nadwyżka budżetowa w 2019 roku wyniosła 40 610 073,64 zł.  

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) wyniosła 80 244 576,18 zł. 

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet Województwa zamknął się w 2019 roku dodatnim 

saldem przepływów pieniężnych w kwocie 72 327 083,85 zł.  

W 2019 roku na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę 22 454 466,49 zł, w tym: 

 wykup obligacji – 18 850 000,00 zł, 
 odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji – 3 604466,49 zł. 

Wskaźnik obsługi długu liczony stosunkiem kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z oprocentowaniem do 

planowanych dochodów województwa wyniósł 4,11% przy indywidualnym limicie zadłużenia wynoszącym 

13,33%. 

Zadłużenie Województwa na koniec 2019 roku wynosi 98 850 000 zł i związane jest z wyemitowanymi 

obligacjami w 2007, 2009, 2010, 2011, 2012,2013 i 2016 roku. W stosunku do 2018 roku obniżyło się o 16,0%. 

Pod tym względem rok 2019 jest kolejnym rokiem znaczącego obniżenia się poziomu zadłużenia 

województwa, które w szczytowym momencie 2011 roku wyniosło 254 474 000 zł i uległo obniżeniu 

o 155 624 000 zł, tj. o 61,2%. Dzięki temu z budżetu województwa w 2019 roku wydatkowano kwotę niższą 

o 10,9 mln zł na obsługę długu niż w 2012 roku. Powyższe środki umożliwiły realizację innych celów 

wydatkowych.  

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych. 
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6. OBSZARY INTERWENCJI WŁADZ REGIONALNYCH 

Przedstawione w tej części raportu obszary interwencji władz regionalnych wynikają z przepisów ustawy 

o samorządzie województwa określonych w art. 11. ust. 2. Zadania w poszczególnych obszarach realizują 

departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub nadzorowane przez nie wojewódzkie 

samorządowe jednostki organizacyjne. Źródłem ich finasowania są przede wszystkim środki pochodzące 

z funduszy unijnych i budżetu województwa. W dokumencie przedstawiono wybrane, najważniejsze 

przedsięwzięcia zrealizowane w 2019 roku i wcześniej, jeżeli mają one charakter wieloletni. Bardziej 

szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w poszczególnych komórkach organizacyjnych UMWO, 

ponieważ są przygotowywane na potrzeby sprawozdań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 

6.1. POLITYKA PRORODZINNA 

Chociaż to państwo jest głównym kreatorem polityki prorodzinnej w kraju, rola samorządów w tej dziedzinie 

jest równie istotna. Samorząd województwa dostrzegając niekorzystne zmiany demograficzne podjął 

działania, które mają zminimalizować skutki tego procesu. W 2013 roku podjęto prace nad specjalnym 

programem, który we wrześniu 2014 roku po szerokich konsultacjach został przyjęty jako Program Specjalnej 

Strefy Demograficznej w województwie opolskim. Opolskie dla Rodziny. Zakładał on kompleksowe działania, 

której ujęte zostały w czterech pakietach. W ostatnich latach zdecydowano o zmianie akcentu w tytule 

Programu, stąd od 2015 roku w odniesieniu do Programu stosowana jest nazwa „Opolskie dla Rodziny”. 

6.1.1. Program „Opolskie dla Rodziny” 

Program Oplskie dla Rodziny (Program OdR) to przedsięwzięcie pionierskie. Obejmuje szeroki i otwarty 

katalog działań mających na celu głównie budowanie przyjaznego klimatu dla zakładania rodziny, organizacji 

skutecznej i nowoczesnej edukacji, prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji kariery zawodowej. 

Program tworzą 4 pakiety działań w obszarach: dla lepszej pracy, dla uczących się, dla rodziców, dla seniorów. 

Kolejne lata realizacji Programu OdR w regionie pokazały, że wszystkie działania zmierzające do poprawy 

jakości życia, zamieszkania i wypoczynku wpisujące się w Program OdR, choć literalnie w nim nieujęte, są 

warte podjęcia. Tylko suma takich działań ma szansę przynieść efekty w perspektywie wieloletniej. 

Monitoring Programu OdR prowadzony jest systematycznie w cyklach rocznych. Jak dotąd w UMWO 

przygotowano cztery Informacje opisujące działania wpisujące się ideę Programu OdR za rok 2015, 2016, 

2017 i połowę 2018 roku, oraz za 2018 ujętą w ubiegłorocznym Raporcie o stanie województwa. 

Kilkuletnia realizacja założeń Programu OdR przyniosła poniższe efekty, w tym również znajdujące 

potwierdzenie we wskaźnikach statystycznych: 

 rozpropagowanie idei Programu OdR, która staje się inspiracją dla działań innych podmiotów życia 

społeczno-gospodarczego; 

 upowszechnienie logotypu Programu OdR i zwiększenie jego rozpoznawalności;  

 organizację pierwszej edycji Konkursu Opolskie dla Rodziny wyróżniającego opolskie samorządy 

i pracodawców podejmujących różnorodne działania prorodzinne i prosenioralne;  

 realizację licznych projektów współfinansowanych z RPO WO m.in. w obszarze zdrowia i profilaktyki, 

których adresatami są mieszkańcy województwa; 

 wzmocnienie współpracy partnerów instytucjonalnych i społeczno-gospodarczych w zakresie 

podejmowania działań na rzecz rodziny, w tym m.in. rozwój inicjatywy OKRIS; 

 utrwalanie wizerunku województwa opolskiego, jako regionu przyjaznego dla rodzin i seniorów; 

 zbliżenie wartości wskaźnika urodzeń w województwie do poziomu krajowego, co może wskazywać 

na pierwsze efekty regionalnych działań; 



44 
 

 poprawę współczynnika umieralności niemowląt - województwo opolskie w 2018 roku uplasowało 

się na 2 miejscu w kraju (w 2015 było to miejsce 11); 

 poprawę wskaźnika przyrostu naturalnego w regionie w relacji do innych województw w kraju. 

W 2018 roku pięć województw miało niższy wskaźnik przyrostu naturalnego (łódzkie, śląskie, 

dolnośląskie, lubelskie, świętokrzyskie), a jeszcze kilka lat temu miejsce ostatnie w rankingu 

województwa zajmowało województwo opolskie; 

 zmniejszenie skali migracji wewnętrznych - region opolski aktualnie jest na 9 miejscu; 

 pozytywną zmianę współczynnika salda migracji stałej (zagranicznej i wewnętrznej) – od 2014 roku 

w wartościach bezwzględnych współczynnik zmniejsza się (od - 2,25 do – 1,23), co przesunęło region 

z 14 na 12 miejsce w rankingu województw; taki sam wskaźnik ma województwo podkarpackie, niżej 

plasują się województwa lubelskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i podlaskie. 

 wzrost wskaźnika napływu ludności w latach 2014-2017 we wszystkich powiatach regionu, za 

wyjątkiem głubczyckiego; rok do roku wzrastała liczba ludności przybywającej na pobyt stały (chociaż, 

poza Opolem i powiatami opolskim i namysłowskim, saldo migracji nadal jest ujemne). 

Na potrzeby Programu OdR oraz jednej z jego inicjatyw tj. Opolskiej Karty Rodziny i Seniora (OKRiS) 

utworzona została i prowadzona jest strona internetowa www.dlarodziny.opolskie.pl oraz funpage na 

Facebook’u. Służą one upowszechnianiu informacji o Programie i OKRiS, wydarzeniach związanych 

z tematyką prorodzinną i prosenioralną (również organizowanych przez podmioty zewnętrzne, instytucje, 

partnerów OKRiS). Ze strony można też pobrać wniosek o wydanie OKRIS oraz deklarację uczestnictwa firmy 

w inicjatywie OKRIS. 

Podstawowym źródłem finansowania Programu OdR są środki regionalnego programu operacyjnego, który, 

zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, jest głównym narzędziem wspierania rozwoju społeczno-

gospodarczego w regionie. W ramach RPO WO 2014-2020 ponad 376 mln euro przeznaczono na działania 

realizujące Program. Do tej pory wydano już 1,76 mld (1,25 mld zł wkład UE) zł na ponad 836 projektów 

służących opolskim rodzinom w podziale na następujące obszary: 
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DLA LEPSZEJ PRACY      DLA RODZICÓW I DZIECI 
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228 mln zł (wkład UE 192 mln zł)  w „Opolskim dla 

Rodziny” zagwarantowano na rozwój edukacji, w tym 

na szkolnictwo zawodowe. 58 tys. uczniów zostało 

objętych wsparciem w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych lub umiejętności 

uniwersalnych, a ponad 7,7 tys. uczestniczy w 

stażach. 

 

 

 

 

 

 

kich). 

„Opolskie dla Rodziny” to także 337 mln zł (wkład UE 246 mln zł) na usługi zdrowotne i społeczne. 

7 031 osób objętych bezpłatnym programem profilaktyki nowotworu jelita grubego; 

90 641 osób objętych bezpłatną pomocą zdrowotną mającą na celu zmniejszenie nadwagi i otyłości 

oraz ryzyka zagrożenia cukrzycą; 

wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej dla 7 345 osób starszych w tym teleopieka medyczna dla 4437 

osób; 

540 opiekunów osób starszych i niesamodzielnych przygotowanych do pracy; 

728 miejsc opieki dla osób starszych i zależnych, czyli: 

 316 miejsc w całodobowych domach opieki; 

 185 miejsc w dziennych domach opieki; 

 155 miejsc w mieszkaniach wspieranych – to m.in. domy seniora w Zawadzkiem oraz 

w  Rzędowie, Starych Budkowicach, Staniszczach Wielkich, Jemielnicy, Starym Lesie, 

Głogówku, Pawłowicach, Praszce, Borkowicach, Opolu i Mosznej. 

W ramach „Opolskiego dla Rodziny” 127 mln 

zł (wkład UE 103 mln zł) przeznaczono na 

opiekę żłobkowo-przedszkolną.  

28,2 tys. kobiet objętych bezpłatną opieką w 

czasie ciąży, porodu i połogu (m.in. badania 

prenatalne, porady specjalistyczne);  

18,6 tys. dzieci objętych wsparciem w ramach 

programu dot. opieki nad matką i dzieckiem;  

utworzono ponad 944 nowych miejsc opieki 

dla dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach 

dziecięcych, m.in. w Opolu, Strzelcach 

Opolskich, Tułowicach, czy Kluczborku.  

21,7 tys. dzieci w wieku przedszkolnym 

objętych wsparciem w zakresie dodatkowych 

zajęć. 

„Opolskie dla Rodziny” to 1 035 mln zł (wkład UE 

680 mln zł) na nowe miejsca pracy i rozwój 

przedsiębiorczości, z czego ponad 196 mln zł (wkład 

UE 167 mln zł)przeznaczonych zostało na aktywizację 

osób bezrobotnych i 85 mln zł (wkład UE 72 mln zł) 

na zakładanie działalności gospodarczej. 

680 

mln zł 

UE 

192 

mln zł 

UE 

103 

mln zł 

UE 

246 

mln zł 

UE 

27 mln 

zł 

UE 

nowe miejsca 

pracy i promocja 

przedsiębiorczości 

438 podpisanych 

umów 

rozwój edukacji 

140 podpisanych 

umów 

usługi zdrowotne 

i społeczne 

148 podpisanych 

umów 

opieka 

żłobkowo-

przedszkolna 

91 podpisanych 

umów 

inicjatywy 

wspierające 

19 podpisanych 

umów 



46 
 

6.1.2. Opolska Karta Rodziny i Seniora  

Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS) to jedno z najbardziej rozpoznawalnych narzędzi Programu OdR. 

Działa od maja 2014 r. bezpośrednio wspierając rodziny: 

 z dwojgiem lub większą liczbą dzieci,  

 rodzinne i instytucjonalne domy dziecka,  

 rodziny zastępcze,  

 rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym,  

 osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną,  

 oraz osoby powyżej 60 roku życia  

Na dzień 31 grudnia 2019 roku rozpatrzono w sumie, począwszy od 2014 roku, ponad 39 tys. wniosków, 

w efekcie wydając uprawnionym mieszkańcom województwa ponad 85 tys. sztuk kart. W samym 2019 roku 

rozpatrzono 7767 wniosków i wydano 17 869 kart. W 2019 roku do OKRiS przyłączyło się kolejnych 

13 partnerów, co w sumie daje liczbę 217 partnerów, głównie prywatnych firm oferujących posiadaczom 

karty atrakcyjne zniżki na usługi i produkty. W 2019 roku do inicjatywy przystąpiła Gmina Namysłów - tym 

samym już 68 samorządów współracuje z UMWO w tym przedsięwzięciu. W ciągu całego okresu 

funkcjonowania inicjatywy pracownicy UMWO aktywnie promują OKRiS uczestnicząc w imprezach 

kulturalnych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin i seniorów organizowanych w całym województwie. 

W 2019 roku było to 16 wydarzeń o wymiarze regionalnym i lokalnym. Celem tych wyjazdów jest dotarcie 

z informacją o OKRiS do jak najszerszej grupy odbiorców i ułatwienie im złożenia wniosku o wydanie Karty, 

promowanie inicjatywy pod kątem pozyskania nowych partnerów prywatnych, a także promocja Partnerów 

OKRiS. 

6.1.3. Opolska Mama ma Moc 

Jednym z działań uzupełniających, realizowanych w ramach Programu OdR, jest akcja Opolska Mama Ma Moc 

(OMMM). Promuje ona szereg przedsięwzięć: warsztaty, spotkania, wystawy, kampanie w mediach lokalnych 

i społecznościowych inspirowanych przez kobiety i czyniących je ambasadorkami ważnych inicjatyw, 

wspieranych także ze środków unijnych. Inicjatywy te mają na celu budzenie samoświadomości i wspieranie 

rozwoju rodziny. W 2019 roku zrealizowano następujące działania w ramach akcji: 

 Spotkania „Piaskownica” 

W ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020 przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zorganizowany został cykl spotkań dotyczących 

problematyki rodziny i dziecka zatytułowany „Piaskownica”. Oodbyły się w: Zawiści, Krogulnej i Łubnianach.  

 Spotkania „Opolskie kobiety mają moc” - spotkania z lokalnymi liderkami, działaczkami w różnych 

dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, polityczkami i aktywnymi mamami 

- 21 maja 2019 roku – poświęcone było wymianie doświadczeń z 15 lat funkcjonowania w Unii 

Europejskiej; 

- 18 września 2019 roku - warsztaty dotyczące profilaktyki choroby Alzheimera oraz warsztaty dot. 

zdrowego odżywiania 

 Akcja Kocyk dla Maluszka 2 

W czerwcu 2019 r. rozpoczęła się druga edycja akcji Kocyk dla Maluszka, w ramach której każde dziecko 

urodzone w regionie otrzymało kolorowy kocyk i książkę „Oczami dziecka, mamy i taty”. Mamy otrzymały też 

informację o poradach i badaniach profilaktycznych realizowanych w ramach projektu „Koordynowanie 

i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki 
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i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”, w ramach RPO WO na lata 2014-2020. W ramach 

akcji kocyki trafiły do szpitali m.in. w Strzelcach Opolskich, Opolu, Oleśnie, Namysłowie, Brzegu, Kędzierzynie 

Koźlu, Prudniku i Nysie. 

 Rodzinny piknik chustowy Stowarzyszenia „Zamotani Blisko Serca” 
Na początku lipca 2019 rokiu odbył się pierwszy Rodzinny piknik chustowy, zorganizowany we współpracy ze 

Stowarzyszeniem „Zamotani Blisko Serca”. Jego celem było promowanie idei zdrowego i bezpiecznego 

noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich oraz idei rodzicielstwa bliskości - propagowanie wiedzy na 

temat świadomego rodzicielstwa. 

 Szereg pikników i imprez rodzinnych, podczas których OMMM była obecna ze stoiskiem 

Najważniejsze imprezy to Piknik z Funduszami Europejskimi, Święto Województwa Opolskiego Moszna 2019, 

Opolski Dzień Rodziny, czy Targi Funduszy Europejskich. 

6.2. POLITYKA REGIONALNA I PRZESTRZENNA 

Polityki regionalna i przestrzenna to najważniejsze polityki realizowane przez samorząd województwa. Służą 

one dynamizacji procesów rozwojowych i zwiększaniu konkurencyjności regionu. Bazują na ustaleniach 

i informacjach pochodzących z badań oraz analiz strategicznych i przestrzennych, a także długofalowych 

obserwacji procesów zachodzących w sferach społecznej, gospodarczej oraz przestrzeni regionalnej. Obie 

polityki koordynowane są przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej. 

6.2.1. Planowanie strategiczne 

1. Opiniowanie rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego 

W 2019 roku w przedmiotowym obszarze zrealizowano niżej wymienione działania: 

 dwukrotnie zaopiniowano projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(w lutym i kwietniu), opinie województwa opolskiego zostały przekazane do ówczesnego 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; 

 zorganizowano na terenie województwa opolskiego przy współpracy z ówczesnym Ministerstwem 

Inwestycji i Rozwoju konferencję konsultacyjną projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 

2030, spotkanie odbyło się 14 stycznia 2019 roku w Opolu w siedzibie UMWO; 

 wzięto udział w badaniu OECD służącym określeniu potencjałów administracji polskich jednostek 

samorządu lokalnego w prowadzeniu skutecznej polityki rozwoju. 

2. Prace związane z przygotowaniem procesu opracowania nowej Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego 2030 

W 2019 roku kontynuowano prace nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 

do 2030 (SRWO 2030). Prace prowadzone są pod kierunkiem Zarządu Województwa Opolskiego, przy 

wsparciu merytorycznym eksperta zaewnętrznego, a za ich koordynację odpowiada DRP. Najważniejsze 

działania podjęte w tym obszarze wymieniono poniżej: 

 przygotowano i przedłożono Sejmikowi WO uchwałę w sprawie zasad trybu i harmonogramu 

opracowania SRWO 2030 (Uchwała Nr IV/33/2019 z 23 lutego 2019), 

 przygotowano i przedłożono Zarządowi WO uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania SRWO 

2030 (Uchwała Nr 792/2019 z 20 maja 2019); 

 przygotowano diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej pn. OPOLSKIE 2030. Diagnoza regionalna – 

ujęcie strategiczne, która została przyjęta przez ZWO 24 czerwca 2019 roku; 
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 wybrano eksperta do wsparcia merytorycznego dla prac nad SRWO 2030, którym został dr hab. 

Wojciech Dziemianowicz; 

 zlecono przeprowadzenie badania pn. Strategiczne kierunki rozwoju. Wnioski dla polityki regionalnej 

Województwa Opolskiego; raport z badania jest dostępny w DRP; 

 powołano 11 Grup Doradczych (GD) działających w obszarach merytorycznych departamentów 

UMWO, za których koordynację odpowiadają właściwi dyrektorzy departamentów; do składu GD 

zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk lokalnych reprezentujący różne instytucje, firmy, 

stowarzyszenia, podmioty. Stanowią oni istotne wsparcie w identyfikacji celów operacyjnych 

i kierunków działań w SRWO 2030; 

 powołano trzy Zespoły Robocze (ZR) w obszarach: Społeczestwo, Gospodarka i Środowisko, w skład 

których weszli przedstawiciele departamentów UMWO; Zespoły współpracują bezpośrednio 

z ekspertem ds. SRWO 2030 i DRP w zakresie przygotowania SRWO 2030; prace Zespołów koordynuje 

DRP; 

 zorganizowano szereg spotkań z GD, dwa całodniowe warsztaty ZR (1 października i 20 listopada 2019 

roku), jedno spotkanie dla Radnych Województwa (11 września 2019 roku), których zaproszono do 

udziału w pracach z otwartym dostępem do wszystkich organizowanych spotkań; 

 wypracowano, upubliczniono i poddano dyskusji wizję województwa do 2030 roku; 

 współpracowano z ekspertem zewnętrznym, odpowiedzialnym m.in. za: pracę merytoryczną 

związaną z prowadzeniem prac GD, ZR, przygotowanie i prowadzenie warsztatów, analizę i syntezę 

wypracowywanych materiałów; 

 utworzono adres mailowy na potrzeby przygotowania SRWO 2030 – srwo_2030@opolskie.pl 

i wysyłano dwa newslettery z informacją o stanie prac nad SRWO 2030 (9 października i 20 grudnia 

2019 roku); 

 zorganizowano konferencję inauguracyjną (5 października 2019 roku) oraz spotkanie GD, ZR 

i Radnych Województwa (18 grudnia 2019 roku) dotyczące podsumowania dotychczasowych prac 

nad SRWO 2030 i wizją regionu; 

 prowadzona była praca własna DRP związana z koordynacją procesu tj. m.in. organizacją spotkań, 

warsztatów i konferencji, analizą materiałów, wsparciem merytorycznym dla departamentów (udział 

w spotkaniach GD, prezentacje i wytyczne), udziałem w spotkaniach zewnętrznych, podczas których 

omawiana była organizacja procesu strategicznego; 

Proces opracowania SRWO 2030 jest kontynuowany w 2020 roku z założeniem uchwalenia tego dokumentu 

przez Sejmik Województwa Opolskiego w grudniu tego roku. 

6.2.2. Badania i analizy rozwoju społeczno-gospodarczego 

W 2019 roku zrealizowano lub zlecono zewnętrznym wykonawcom szereg badań, analiz i ekspertyz 

dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz wsparcia realizowanego w ramach SRWO 2020, 

jak i RPO WO 2014-2020. 

Wnioski i rekomendacje uzyskane w toku realizacji powyższych działań dostarczyły niezbędnej wiedzy 

umożliwiającej poprawę wdrażania RPO WO 2014-2020 oraz podniesienie skuteczności, efektywności 

i użyteczności Programu, jak również przyczyniły się do sformułowania wskazówek dla potrzeb 

programowania SRWO 2030, jak i RPO WO 2021-2027. 

Wśród najważniejszych ewaluacji, badań i analiz wymienić należy: 

 

 

mailto:srwo_2030@opolskie.pl
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1. Partnerski projekt badawczy pn. Wpływ depopulacji na perspektywy 

rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-

mazurskiego. 

W ramach badania nakreślone zostały przewidywane konsekwencje społeczne, 

gospodarcze i przestrzenne, związane ze zjawiskiem depopulacji oraz wskazane 

działania zaradcze, dostosowawcze lub minimalizujące skutki wyludniania się.  

W toku badania wypracowano dla województwa opolskiego działania 

rekomendowane i potencjalne do wdrożenia, odnoszące się zarówno do: 

poprawy sytuacji na rynku pracy (m.in. osób młodych, imigrantów, osób 

starszych, opiekunów osób zależnych); podejmowania działań w zakresie polityki 

społecznej (w tym rodzinnej i senioralnej), rozwoju srebrnej gospodarki, 

współpracy pomiędzy JST, wzmacniania edukacji i szkolnictwa wyższego, kapitału ludzkiego i społecznego 

oraz poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych. Wszystkie działania mają uniwersalny cel nadrzędny, 

jakim jest podnoszenie jakości życia mieszkańców województwa opolskiego. Badanie pozytywnie oceniło 

dotychczasowe efekty wdrażania Programu OdR. Zrealizowane zostało w ramach dotacji ówczesnego 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z PO PT 2014-2020 od 13 listopada 2018 r. do 19 grudnia 2019 r.  

2. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania 

W ramach ewaluacji dokonano kompleksowego, śródokresowego przeglądu realizacji RPO WO 2014-2020 

oraz określono, w jakim stopniu udało się osiągnąć zakładane cele, jak zmieniły się 

warunki zewnętrzne towarzyszące interwencji i gdzie będzie wymagana modyfikacja 

przyjętych na etapie programowania założeń. Główny cel badania został osiągnięty w 

wyniku: 

 oceny postępów wdrażania RPO WO 2014-2020, w tym pod kątem realizacji 

założonych wartości wskaźników w 2018 roku i wyliczenia prognozowanych 

docelowych ich wartości w roku 2023; 

 oszacowania i oceny wkładu interwencji w realizację Strategii Europa 2020; 

 analizy potencjału absorpcyjnego Osi Priorytetowych, w ramach których 

może dojść do realokacji środków; 

 wypracowania rekomendacji w zakresie ukierunkowania inwestycji w 
ramach rezerwy wykonania. 

3. Badanie pn. Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego – liczba osób 

znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu RPO WO 2014-

2020 

Badanie skoncentrowało się na ocenie wpływu wsparcia udzielonego w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WO 2014-2020 na poprawę sytuacji 

osób pracujących oraz zidentyfikowanie tych form wsparcia. Główny cel badania 

został osiągnięty w wyniku: 

 wyliczenia liczby osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 

zarówno 6 jak i 12 lub więcej miesięcy po opuszczeniu Programu; 

 wyliczenia liczby osób, które po skorzystaniu ze wsparcia, przeszły z niepewnego 

do stabilnego zatrudnienia lub z niepełnego do pełnego zatrudnienia albo 

zmieniły pracę na inną lub otrzymały awans albo wyższe wynagrodzenie; 
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 diagnozy i analizy opinii na temat otrzymanego wsparcie przez jego odbiorców; 

 identyfikacji form wsparcia mających największy wpływ na zmianę sytuacji zawodowej odbiorców 

wsparcia (osób pracujących) na regionalnym rynku pracy. 

4. Badanie pn. Strategiczne kierunki rozwoju – wnioski dla polityki regionalnej województwa 

opolskiego  

Celem badania było poznanie potrzeb i oczekiwań liderów społecznych oraz 

ekonomicznych regionu wobec samorządu województwa opolskiego oraz 

ustalenie na tej podstawie propozycji strategicznych kierunków rozwoju 

regionu. Zarekomendowano kierunki rozwoju Opolszczyzny skoncentrowane 

na: przeciwdziałaniu negatywnym skutkom depopulacji; działaniach 

zmierzających do zrównoważonego rozwoju oraz dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Dodatkowo poruszono potrzebę rozwoju potencjału 

gospodarczego oraz kapitału społecznego regionu.  

6.2.3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

W roku 2019 zakończono procedurę zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego (PZPWO), w tym przeprowadzono dodatkowe konsultacje projektu z samorządami terytorialnymi 

w zakresie dot. utrzymania dotychczasowego kształtu proponowanego docelowego systemu obszarów 

chronionych województwa.  

24 kwietnia 2019 roku Sejmik Województwa Opolskiego przyjął zmianę PZPWO Uchwałą Nr VI/54/2019 (Dz. 

Urz. Woj. Opolskiego z dnia 14 maja 2019 r., poz. 1798) 

 

 

 

  

 

Głównym zadaniem Planu jest określenie przestrzennych uwarunkowań rozwoju oraz kierunków 

i priorytetów kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego i zurbanizowanego - w dostosowaniu 

do strategicznych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego województwa, w tym: 

 podstawowych elementów sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz 

infrastrukturalnych, w tym kierunków powiązań transgranicznych; 

 systemu obszarów chronionych, w tym obszarów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 
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 rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;  

 granic i zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym 

i regionalnym;  

 obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;  

 granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;  

 obszarów występowania udokumentowanych złóż kopalin. 

Dokument stanowi podstawę dla opracowania programów rozwoju województwa, zapewnia wiodącą rolę 

w zakresie przestrzennej koordynacji działań na poziomie regionu i na poziomie lokalnym. Umożliwia 

dokonanie efektywnych wyborów priorytetów na zasadach zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu 

możliwości negocjacji pomiędzy stronami w zakresie ważności i spodziewanych efektów działań. 

2. Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2018 

 

W 2019 roku, w ramach działań związanych z promocją walorów i możliwości 

rozwojowych województwa oraz kształtowania ładu przestrzennego, Zarząd 

Województwa Opolskiego po raz jedenasty przeprowadził konkurs „Najlepsza 

Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2019”. 

Głównym celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych 

miast i wsi w województwie opolskim, w tym m.in. wskazanie najlepszych realizacji urbanistycznych 

i architektonicznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej oraz podniesienie świadomości 

społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.  

Do konkursu zgłoszono 32 przedsięwzięcia zrealizowane i oddane do użytkowania do 30 czerwca 2019 roku 

na obszarze 21 gmin województwa opolskiego. Polegały one na zagospodarowaniu lub zrewaloryzowaniu: 

placów, parków, skwerów, zieleńców, terenów rekreacyjno-sportowych oraz obiektów użyteczności 

publicznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 9 października 2019 roku podczasj gali w sali im. Orła Białego 

w siedzibie UMWO w Opolu.  

Laureatami Nagrody Marszałka zostali: 

 w kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - Gmina Głuchołazy, za przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja 

dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy”; 

 w kategorii OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu 

Regularnego Św. Franciszka, za przedsięwzięcie pn. Dom pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. 

Ponadto w obu kategoriach przyznano po 3 wyróżnienia. 

Jak co roku, w głosowaniu internetowym, swojego laureata w kategorii przestrzeń publiczna i obiekt 

użyteczności publicznej wyłonili także mieszkańcy regionu. Dodatkowo, z okazji 15 rocznicy przystąpienia 

Polski do UE, internauci wybrali Najlepszą Europrzestrzeń Województwa Opolskiego spośród inwestycji 

wyróżnionych i nagrodzonych w konkursie na NPPWO w latach 2008-2018, które miały dofinansowanie ze 

środków UE. 

3. Koordynacja planowania przestrzennego 

W roku 2019 Zarząd Województwa Opolskiego realizując zadania z zakresu kształtowania i prowadzenia 

polityki przestrzennej podjął łącznie:  

 105 uchwał w sprawach zgłoszenia wniosków do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (13) oraz miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (92);  
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 218 postanowień w sprawach: uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (13), uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (170), zaopiniowania wniosku w sprawie lokalizacji inwestycji (35);  

 7 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego z wynikami audytu krajobrazowego. 

6.2.4. Geodezja i kartografia 

Dane przestrzenne, w tym wiarygodne i aktualne dane geodezyjno-kartograficzne, na różnym poziomie 

szczegółowości, są źródłem odniesienia dla innych rejestrów oraz dla prezentacji różnorodnych tematów 

będących w zakresie oddziaływania samorządu województwa. Prowadzenie i udostępnianie zbiorów danych 

przestrzennych Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) specyficznych dla regionu pod 

względem skali, tematu i obszaru - to jedno z zadań samorządu województwa. Zbiory stanowią rejestr 

publiczny, cechuje je aktualność i wiarygodność. Głównym elementem RIIP, w którym publikowane są zbiory 

danych w postaci usług, jest geoportal RIIP www.mapy.opolskie.pl 

Zbiory danych RIIP są częścią wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz podlegają bieżącej 

aktualizacji. Należą do nich m.in.: 

Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k oraz 
tworzone na jej podstawie Mapy Topograficzne 1:10 000 

 
Opolskie Dane Tematyczne 

m.in.: Struktura użytkowania gruntów, Struktura władania 
gruntami 

Zasięgi miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 

Powódź 1997, Powódź 2010 
 

Geoportal 
Usługi geoinformacyjne (np.WMS) 

 

Urząd Marszałkowski współpracuje z Głównym Geodetą Kraju, organami służby geodezyjnej i kartograficznej 

szczebla wojewódzkiego i powiatowego, organami administracji szczebla gminnego a także służbami 

dbającymi o bezpieczeństwo w regionie w celu zapewnienia aktualności i użyteczności prowadzonych baz 

danych przestrzennych. Kluczowe bazy przestrzenne BDOT 10k są aktualizowane na bieżąco. Ostatnia 

aktualizacja w 2019 roku dotyczyła 5 powiatów, w 2020 planowana jest aktualizacja dla kolejnych 7. W formie 

baz danych przestrzennych realizowane są również zadania cyklicznej analizy zmian w strukturze agrarnej 

oraz zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji. Rezultaty prac są dostępne w postaci 

kompozycji mapowych w geoportalu RIIP. Udział służb geodezyjnych województwa w koordynacji prac 

scaleniowo-wymiennych zaowocował ich realizacją w powiatach oleskim, nyskim i namysłowskim.  

Potrzeby i oczekiwania społeczeństwa informacyjnego zmieniają się w stronę obsługi cyfrowej i wynikają 

z coraz większej mobilności obywateli oraz szybkiego postępu technologicznego w zakresie usług 

oferowanych drogą elektroniczną, w tym także e-usług oferowanych przez administrację publiczną. Aby 

sprostać temu zadaniu, Województwo Opolskie realizuje wspólnie ze wszystkimi powiatami województwa 

opolskiego (w ramach Porozumienia którego liderem jest Powiat Opolski) projekt pn. „E-usługi cyfrowych 

zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”, którego celem jest zapewnienie 

szerokiego, nowoczesnego dostępu do zasobów geodezyjnych i kartograficznych w jednym miejscu - Centrum 

Usług Wspólnych oraz Geoportal, zapewniających dostęp online do przeglądania i zamawiania danych 

http://www.mapy.opolskie.pl/
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geodezyjnych i kartograficznych (m.in. działki, budynki, mapy topograficzne). W 2019 roku w ramach 

realizacji projektu zakupiono i zainstalowano sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem oraz rozpoczęto 

budowę i wdrożenie systemu obsługi wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także 

wspólnego portalu e- usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego  województwa opolskiego stanowiącego 

centrum usług wspólnych.  
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6.3. INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA 

6.3.1. Infrastruktura 

Infrastruktura to przebiegające przez region drogi, linie kolejowe, śródlądowa droga wodna oparta o rzekę 

Odrę, a także sieci elektroenergetyczne oraz gazociągi przesyłowe i dystrybucyjne. 

Najważniejszą jednostką Samorządu Województwa Opolskiego realizującą działania infrastrukturalne jest 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, nadzorowany przez Departament Infrastruktury i Gospodarki (DIG). Ze 

względu na skalę podejmowanych przedsięwzięć i ich rozmieszczenie w przestrzeni regionu władze 

województwa ściśle współpracują z samorządami lokalnymi i agendami rządowymi odpowiadającymi za drogi 

krajowe i linie kolejowe przebiegające przez region. 

1. Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2020 (z perspektywą do 2025 r.) 

Plan to dokument opracowany w 2016 roku, który wyznacza kierunki rozwoju systemu transportowego 

województwa opolskiego w okresie programowania 2014-2020 oraz proponuje działania do realizacji do 

2025 roku. Celem opracowania jest zaplanowanie efektywnego systemu transportowego, otwartego na 

nowoczesną infrastrukturę drogową, kolejową, wodną. Dokument ten stanowił również podstawę do 

pozyskania środków na inwestycje w ciągu dróg wojewódzkich w ramach RPO WO 2014-2020. 

Obecnie trwają prace nad nowym planem transportowym województwa opolskiego z terminem 

obowiązywania do 2030 roku. Gotowy jest wstępny układ nowego dokumentu oraz rozpoczęto prace 

związane z przygotowaniem zapytania ofertowego. Z uwagi na znacznie większy zakres nowego opracowania 

stwierdzono, iż konieczne jest zlecenia jego opracowania jednostce zewnętrznej. 

W międzyczasie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wskazało na konieczność ujednolicenia Planów 

transportowych wszystkich województw i jego realizację według jednakowych wytycznych, jak również 

według jednego szablonu. Do dnia sporządzania niniejszej informacji brak jest jednak ostatecznych 

wytycznych ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej określających, co ma zawierać 

projektowany plan transportowy. 

2. Najważniejsze przedsięwzięcia w obszarze infrastruktury drogowej realizowane w ramach RPO WO 
2014-2020: 

 Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - długość trasy obwodnicy 
wynosi 6,16 km  
- nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 423, 
- Okres realizacji: VII/2016 - VI/2019  
- Wartość zadania: 45 603 839,85 zł  

 Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 - budowa obwodnicy 
ok. 3,82 km wraz z przebudową istniejącej drogi wojewódzkiej na dł. ok. 1,87 km 
- Okres realizacji: VII/2018 - IX/2020 

- Wartość zadania: 71 147 452,74 zł  

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Aleja Lipowa, Lubrza-Prudnik, Biała-Dobroszewice - budowa 
nowego śladu drogi wojewódzkiej o długości 2,55 km  
- Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z miejscem obsługi podróżnych 
- Okres realizacji: VII/2018 - XII/2019  
- Wartość zadania: 31 732 685,55 zł  

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia - rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 2,63 km 
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- Okres realizacji: III/2018 – VI/2019  
- Wartość zadania: 12 858 812,33 zł  

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa – Korzonek - rozbudowa drogi 
wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 2,72 km 
- Okres realizacji: VII/2018 – XI/2019  
- Wartość zadania: 14 361 203,17 zł  

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie - rozbudowa drogi 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 2,38 km 
- Budowa ścieżki pieszo rowerowej 
- Okres realizacji: IX/2018 – VII/2019 
- Wartość zadania: 10 729 425,35zł 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków - rozbudowa drogi wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 1,61 km 
- Okres realizacji: XI/2018 – XII/2019 

- Wartość zadania: 9 146 693,18 zł 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Kup - rozbudowa drogi wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na odcinku 1,32 km 

- Okres realizacji: VI/2018 – VIII/2019 

- Wartość zadania: 7 080 640,37 zł 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze – Łącznik – rozbudowa drogi wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 2,04 km  

- Okres realizacji: XI/2018 – XII/2019 

- Wartość zadania: 6 194 276,11 zł 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice - rozbudowa drogi wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na odcinku 1,01 km 

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej 

- Okres realizacji:XI/2018 – XII/2019 

- Wartość zadania: 4 266 425,00 zł 

Rozpoczęto realizację inwestycji:   

 Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich - rozbudowa drogi wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 1,52 km 

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, budowa ronda 

- Okres realizacji: IV/2019 – XI/2020 

- Wartość zadania: 13 784 023,32 zł 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów - rozbudowa drogi wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 4,11 km 

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 

- Okres realizacji: XI/2019 – IX/2020 

- Wartość zadania: 9 175 624,00 zł 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok - rozbudowa drogi wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na odcinku 1,95 km 

- Okres realizacji: IX/2019 – IX/2020 

- Wartość zadania: 10 806 761,49 zł 
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3. Pozostałe przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia rozwoju regionu w obszarze infrastruktury 

drogowej: 

 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Dobrzeń Wielki – Kup na odcinku 1,37 km 

- Okres realizacji: 2019 

- Wartość zadania: 1 389 393,31 zł  

 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Januszkowice – Zdzieszowice na odcinku 1 km 

- Okres realizacji: 2019 

- Wartość zadania: 1 755 093,74 zł  

 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Nowa Wieś na odcinku 1 km 

- Okres realizacji: 2019 

- Wartość zadania: 1 568 298,07 zł  

 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Krapkowice (ul. Opolska) na odcinku 0,9 km 

- Okres realizacji: 2019 

- Wartość zadania: 1 935 904,43 zł  

 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Kujawy – Strzeleczki na odcinku 1,987 km 

- Okres realizacji: 2019 

- Wartość zadania: 2 397 967,99 zł  

 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z przebudową mostów w miejscowości Dylaki oraz 

Antoniów – ącznie przebudowa trzech obiektów mostowych oraz drogi wojewódzkiej na odcinku 

0,296 km 

- Okres realizacji: 2019 

- Wartość zadania: 4 174 710,00 zł w tym (subwencja ogólna na 2019 Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa – 1 978 473,00 zł) 

 Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych - sygnalizacja 

świetlna wzbudzana w miejscowościach: Tułowice, Kolnica, Kup, Chróścice – koszt 400 tys. zł w tym 

wkład samorządów - 300 tys. zł. 

 Planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - w 2019 roku wydano 

m.in.: opinie w zakresie gminnych planów zaopatrzenia w ciepło i energię, opinie w sprawie 

udzielenia przedsiębiorcom promesy koncesji i koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, obrót 

energią elektryczną, paliwami, ciepłem, OZE oraz opinie w zakresie planów rozwojowych 

przedsiębiorstw energetycznych na obszarze województwa opolskiego. 

 Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadań ze środków RPO WO 

2014-2020 w ramach strategii niskoemisyjnych na terenie województwa opolskiego - zadania 

te polegają głównie na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz budowie centrów 

przesiadkowych. W 2019 roku województwo opolskie było partnerem w 2 tego typu projektach. 

 Realizacja zadań z jednostkami samorządów terytorialnych z zakresu przebudowy, rozbudowy lub 

remontu dróg i chodników - w 2019 roku pozyskano łącznie 3 954 085 zł z 21 gmin i powiatu na 

różnego rodzaju przedsięwzięcia w ciągu dróg wojewódzkich (remonty nawierzchni, remonty 

chodników, dofinansowanie do wkładów własnych zadań unijnych, przygotowanie dokumentacji). 
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6.3.2. Gospodarka 

Ważnym elementem w polityce rozwoju województwa opolskiego jest gospodarka. Województwo opolskie 

działania na rzecz rozwoju gospodarki regionu realizuje poprzez swoje jednostki tj. Opolskie Centrum 

Rozwoju Gospodarki i Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju nadzorowane przez DIG. 

1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 (RSIWO 2020) 

Obowiązująca Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 (RSIWO 2020) została 

przyjęta przez Zarząd Województwa 1 lipca 2014 roku, a następnie zaktualizowana uchwałą ZWO 

z 10 kwietnia 2017 r. Dokument określa trzy główne wyzwania zidentyfikowane dla dalszego wzmocnienia 

potencjału innowacyjnego województwa opolskiego. Jednocześnie, zgodnie z wymogami Komisji 

Europejskiej, w ramach RSIWO określone zostały obszary tzw. specjalizacji inteligentnej dla województwa 

opolskiego: 

 Technologie chemiczne (zrównoważone), 

 Zrównoważone technologie budownictwa i drewna,  

 Technologie przemysłu maszynowego i metalowego, 

 Technologie przemysłu energetycznego  (w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej), 

 Technologie rolno-spożywcze, 

 Procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska.  

W 2019 r. rozpoczęły się prace nad opracowaniem nowego dokumentu „Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Opolskiego do roku 2027”. Koncepcję dokumentu oparto na założeniach metodologicznych, 

które obowiązywały w poprzedniej RSI, m.in. w celu porównania osiągnięć realizacji strategii wynikających 

z jej monitoringu. Zdecydowano się na ekspercko-partycypacyjny model budowy strategii, co oznacza, 

że w jej tworzeniu uczestniczyli przedstawiciele wielu środowisk tj. nauki, biznesu, edukacji, samorządu oraz 

organizacji pozarządowych pod kierunkiem zespołu ekspertów. W maju 2019 roku powołano Zespół 

Ekspertów ds. RSIWO, którego zadaniem było m.in. doradzanie i współpraca przy wytyczaniu nowych 

kierunków rozwoju i celów do realizacji w obszarze innowacji.  

W ramach prac nad strategią opracowano analizę SWOT, skonsultowano także wybór regionalnych 

specjalizacji inteligentnych w województwie opolskim, tak aktualnie obowiązujących, jak i nowych 

przestrzeni i działalności, które takimi specjalizacjami mogłyby się stać w przyszłości. Ponadto 

przeprowadzono pierwszy etap konsultacji społecznych. 

Prace w 2019 roku zakończyły się przyjęciem przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2027 na podstawie uchwały nr 1765/2019 

z 18 listopada 2019 roku. 

2. Fundusz Pożyczkowy przy Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju 

Fundusz to instrument finansowy adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych 

lub mających swą siedzibę na terenie województwa opolskiego. W 2018 roku został zasilony wkładem 

ze środków zwróconych z obsługi umowy w ramach RPO WO na lata 2007-2013. Z tej puli ORFR udzielił 

w 2019 roku 39 pożyczek (inwestycyjnych, inwestycyjno-obrotowych i obrotowych) na łączną kwotę ponad 

11 mln zł. 
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3. Działalność Opolskiego Centrum Rozwoju i Gospodarki 

Realizowane projekty własne: 

 Promesy i dotacje na usługi specjalistyczne - wsparcie dla firm w postaci promes albo dotacji 

udzielane z RPO WO 2014-2020. Okres realizacji projektu: 2018-2021; w jego puli ogółem jest 

18,6 mln zł. Na koniec 2019 roku podpisano 114 umów (21 umów, na podstawie których przyznano 

dotacje i 93 umowy, na podstawie których przyznano promesy). Wartość podpisanych umów do 

31 grudnia 2019 r. to 4 308 722,19 zł. 

 Wsparcie na doradztwo i szkolenia - w puli projektu realizowanego w latach 2017-2021 jest ogółem 

26 mln zł. Wsparcie ma trafić do ponad 1200 firm i prawie 6 tys. pracowników firm. W 2019 r. 

podpisano 600 umów na kwotę ponad 3,6 mln zł, a wydatkowanie do 31 grudnia 2019 r. wyniosło 

2 924 729,97 zł.  

 Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” - projekt współrealizowany przez 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji i OCRG. Służy nawiązywaniu i podtrzymywaniu 

współpracy opolskich firm z wszystkimi szkołami zawodowymi i technicznymi z regionu. Na jego 

realizację przeznaczono 36,9 mln zł. Okres realizacji trwającej obecnie III edycji – do 2022 roku; 

W 2019 roku w ramach projektu przeszkolonych zostało 199 uczniów na specjalistycznych kursach 

zawodowych. Na kursy zawodowe w 2019 roku OCRG wydało 436 980,00 zł. Odbyło się 12 wizyt 

studyjnych jednodniowych, w których wzięło udział 186 uczniów; 6 wizyt studyjnych dwudniowych, 

w których wzięło udział 117 uczniów; 12 tzw. giełd regionalnych, w których wzięło udział 518 

uczniów; 6 zajęć specjalistycznych, w których wzięło udział 63 uczniów oraz 5 lekcji z pracodawcami 

dla 143 uczniów. Obecna edycja projektu zaczynała się w październiku 2018 roku. 

 Akademia Menadżera MSP - projekt realizowany jest w całym kraju przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości. W województwach: opolskim, śląskim i łódzkim jego operatorem jest Opolskie 

Centrum Rozwoju Gospodarki. Projekt jest finansowany z unijnej puli Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W puli jest 8 787 611,42 zł przeznaczone na dofinansowanie, 

a ogólna wartość działania, wraz z wkładem własnym firm, wyniesie 10 657 302, 85 zł. Celem 

Akademii Menadżera MŚP jest wsparcie podnoszenia kompetencji osób zarządzających mikro, 

małymi i średnimi przedsiębiorstwami, czyli osób, które już sprawują w tych firmach kierownicze 

stanowiska albo mają być na takie stanowiska awansowane. W ramach tego projektu w 2019 roku. 

podpisano 131 umów (od czerwca do grudnia) z beneficjentami z województw: opolskiego, łódzkiego 

i śląskiego. Wśród nich były 94 umowy zawarte z mikroprzedsiębiorstwami, 19 umów z małymi 

firmami oraz 18 umów z firmami średnimi.  W 2019 roku w ramach tego projektu na dofinansowanie 

dla firm wydatkowano kwotę 446 049,90 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 roku i potrwa 

do końca roku 2022. 

Dotacje unijne 

 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach RPO WO 2014-2020 

Na konta przedsiębiorców w 2019 roku trafiło ponad 123,5 mln zł. Wraz z wypłatami do BGK kwota 

wypłaconych unijnych pieniędzy sięgnęła 164,2 mln zł. W 2018 roku w ramach umowy z BGK 

uruchomiono 305 pożyczek na kwotę 68 815 252,36 zł. Natomiast do końca 2019 roku w ramach 

udzielanych pożyczek z unijnej puli RPO WO 2014-2020 pośrednicy finansowi udzielili łącznie 600 

pożyczek na kwotę 142 492 530,00 zł. 
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 Nabory w ramach RPO WO 2014-2020  

W 2019 roku OCRG ogłosiło 7 naborów, w których łączna pula wsparcia wyniosła 66 774 449,00 zł, 

Rozstrzygnięto 5 naborów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania we wszystkich 

rozstrzygniętych w 2019 roku naborach to 30 592 792,86 zł. W sumie do dofinansowania wybrano 

58 projektów o łącznej wartości 46 239 961,00 zł. W 2019 roku OCRG podpisało 118 umów 

z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 45 559018,54 zł.Wartość projektów, które 

otrzymały unijne wsparcie to 80 737 768,73 zł. 

 Inwestorzy 

W 2019 roku osiem firm podjęło pozytywną decyzję o inwestycjach o łącznej wartości 2 mld złotych. 

Dzięki temu powstać ma około 1300 miejsc pracy. Największe inwestycje to Foosung (Korea), 

Monosol (Japonia/USA) i Mitsui High Tech (Japonia). Dla porównania - w 2018 roku 6 inwestorów 

podjęło decyzje inwestycyjne w regionie na łączną kwotę prawie 3 mld złotych. Dzięki nim ma 

powstać w sumie 1600 miejsc pracy (największa z nich to inwestycja belgijskiej firmy Umicorew Nysie 

- deklarowane przez Umicore nakłady to 2,77 mld zł). 

6.3.3. Transport 

Transport jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia mieszkańcówi rozwój 

gospodarczy regionu. Kluczową rolę w tym obszarze odgrywa transport publiczny warunkujący 

zrównoważony rozwój systemów komunikacyjnych miast oraz terenów wiejskich. Dostępność i jakość usług 

pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych decyduje o sprawności funkcjonowania całego regionu, 

dlatego rynek przewozów musi być traktowany jako system wzajemnie powiązanych ze sobą elementów. 

1. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Opolskiego 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Opolskiego został 

przyjęty przez Sejmik Województwa Opolskiego w 2014 roku. Zakłada on poprawę dostępności 

komunikacyjnej regionu z wykorzystaniem potencjału układu sieci kolejowej oraz integrację transportu 

kolejowego i autobusowego. Ma to służyć zwiększeniu liczby pasażerów w publicznym transporcie 

zbiorowym. W Planie określono linie komunikacyjne, które będą obsługiwane wyłącznie przez transport 

kolejowy (14 linii), wyłącznie przez transport autobusowy (48 linii) i linie obsługiwane przez transport 

kolejowy i autobusowy (15 linii). 

Plan wymaga aktualizacji, jednakże ze względu na prowadzone prace legislacyjne nad zmianą ustawy 

o publicznym transporcie zbiorowym, prace w tym zakresie nie są prowadzone. Do czasu określenia 

ostatecznych wytycznych wskazanych w ww. ustawie nie planuje się działań aktualizacyjnych. 
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2. Wybrane najważniejsze przedsięwzięcia i zadania w obszarze transportu: 

 Regionalne przewozy kolejowe  

Województwo opolskie w ramach ustawowych kompetencji organizuje kolejowe regionalne 

przewozy pasażerskie i jest jednym z siedemnastu współwłaścicieli spółki Przewozy Regionalne. 

W 2015 roku władze regionalne podpisały ze spółką umowę o świadczenie usług publicznych 

w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2015-2020 na kwotę 220 247 447 zł.  

W celu podniesienia jakości i standardów usług transportu kolejowego województwo opolskie 

od 2004 roku zakupiło 11 spalinowych pojazdów szynowych oraz 11 elektrycznych pojazdów 

trakcyjnych wyposażonych m.in. w klimatyzację, system informacji pasażerskiej oraz przystosowane 

do przewozu osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

W 2019 roku Województwo Opolskie przekazało środki finansowe w wysokości 44,1 mln złotych na 

funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych. 

 Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych w krajowym 

transporcie drogowym osób - Marszałek Województwa Opolskiego udziela zezwoleń na 

wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych w krajowym transporcie 

drogowym osób. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w regionie funkcjonowało 36 przewoźników 

posiadających 247 zezwoleń wydanych na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych 

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 

 Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w przewozach 

pasażerskich - województwo opolskie przekazuje przewoźnikom, wykonującym krajowe autobusowe 

przewozy pasażerskie, dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych 

ulg w przewozach pasażerskich. Koszty te pokrywane są ze środków budżetu państwa. W 2019 roku 

25 przewoźników drogowych otrzymało dopłaty na łączną kwotę 25 499 982,00 zł. 

6.3.4. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) 

Działania samorządu województwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich realizowane 

są m.in. poprzez promocję ruchu rowerowego w regionie, współpracę z samorządami lokalnymi oraz 

inwestycje i remonty poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W zakresie bezpieczeństwa na 

drogach województwo współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Policją oraz 

stowarzyszeniami. Zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa prowadzone są także poprzez Opolską 

Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która funkcjonuje jako wojewódzki zespół 

koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

1. Opolska Polityka Rowerowa 

W Opolskiej Polityce Rowerowej, która została przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą 

Nr 6294/2018 z 29 października 2018 roku, założono, iż główną osią rozwoju szlaków rowerowych powinna 

być rzeka Odra. Wzdłuż jej brzegów planuje się szereg inwestycji w celu utworzenie szlaku rowerowego Blue 

Velo, jako elementu trasy o charakterze długodystansowym i zasięgu międzynarodowym. 

W 2019 roku podjęto prace nad określeniem przebiegu szlaku rowerowego Blue Velo, a także podjęto 

działania związane z inwentaryzowaniem ścieżek i szlaków rowerowych na terenie województwa opolskiego. 

Zadanie to ma zostać zrealizowane w latach 2020-2021 w ramach RPO WO 2014-2020. Nabór w trybie 

pozakonkursowym przewidziano na czerwiec br. Studium wykonalności planuje się zrealizować do końca 

maja br. własnymi siłami na podstawie informacji, które zostały pozyskane z gmin, starostw, GDDKiA, Lasów 

Państwowych, Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wniosek w ramach naboru zostanie również przygotowany 

przez DIG. 
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2. Dwa zamiast Cztery: Opolskie na Rowery 

Samorząd województwa opolskiego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w 2019 roku 

rozpoczął pilotaż programu pt. „Dwa zamiast Cztery: Opolskie na Rowery.” Głównym założeniem projektu 

była promocja wykorzystania roweru jako codziennego środka transportu przy jednoczesnym zwiększeniu 

poziomu wiedzy o przepisach ruchu drogowego.  

Do pierwszej edycji przystąpiło 21 szkół podstawowych. W zajęciach praktycznych uczestniczyło 1600 

uczniów z klas 4-8. W prelekcjach wzięlu udział przedstawiciele Policji, znani sportowcy, trenerzy szkółek 

kolarskich, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. 

Oprócz zajęć zostały również przeprowadzone konkursy na zorganizowanie najciekawszego rajdu 

rowerowego i konkurs plastyczny o tematyce rowerowej. Wszyscy ich uczestnicy otrzymali nagrody - kaski 

rowerowe, lampki do roweru oraz kamizelki odblaskowe. Z kolei szkoły wyposażono w stojaki na rowery, 

fantomy, defibrylatory szkoleniowe, elementy miasteczka ruchu drogowego lub tablice edukacyjne. 

Pogram wpisuje się w cele Opolskiej Polityki Rowerowej z 2018 roku. 

3. Wybrane najważniejsze przedsięwzięcia i zadania w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

 Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego opracowana w 2019 roku obejmuje: 

- analizę wypadków drogowych na drogach wojewódzkich,  

- lokalizację wypadków drogowych, przyczyny ich wystąpienia oraz liczbę uczestników zdarzeń. 

Analiza wskazuje miejsca kumulacji wypadków na drogach wojewódzkich. Dzięki niej wiadomo, gdzie 

należy wprowadzić odpowiednie oznakowanie lub zrealizować inwestycje w celu wyeliminowania 

powtarzających się zdarzeń drogowych. 

 Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - działa przy Marszałku Województwa Opolskiego 

i zajmuje się m.in. analizą projektów organizacji ruchu (488 projektów), rozpatruje wnioski dotyczące 

organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (192 wniosków) i uzgadnia trasy pielgrzymek (19 tras). 

6.3.5. Odrzańska Droga Wodna 

Odrzańska Droga Wodna Śródlądowy to szlak żeglugowy, jedyny w Polsce przygotowany do prowadzenia 

transportu wodnego o charakterze masowym. Wraz z Kanałem Gliwickim łączy miasta Aglomeracji Śląskiej 

z zespołem portów Szczecin-Świnoujście i stanowi część międzynarodowego szlaku żeglugowego E30. Jej 

dostosowanie do IV klasy żeglowności pozwoli na przeniesienie części ładunków z dróg i kolei, co będzie 

czynnikiem pro-ekologicznym, a także powinno znacząco wpłynąć na zmniejszenie zatłoczenia na drogach 

i liniach kolejowych. 

Ponadto Odra, łącząca Polskę z Niemcami, dzięki projektowanemu połączeniu Dunaj-Odra-Łaba (DOL) i Kanału 

Śląskiego może w przyszłości połączyć Polskę bezpośrednią drogą wodną z Czechami i zwiększyć wolumen 

przewożonych ładunków. 

Województwo opolskie w ramach rewizji sieci TENT ogłoszonej przez Ministerstwo Infrastruktury wskazało, 

iż rzeka Odra powinna być wpisana do sieci TENT jako element bazowy i dostosowana do co najmniej IV klasy 

żeglowności na całym przebiegu. 

Przedstawiciele województwa opolskiego uczestniczyli w spotkaniach dotyczących rzeki Odry (Forum 

Odrzańskie w Boguminie, Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu oraz w ramach projektu strategicznego 

wspierającego rozwój multimodalnego transportu towarowego na obszarze TRITIA w Gliwicach). 
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6.4. KULTURA, SPORT, TURYSTYKA 

6.4.1. Kultura 

Jednym z ustawowych obowiązków samorządu województwa jest wspieranie rozwoju kultury oraz opieka 

nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystanie. Zadania w tej dziedzinie realizują 

Departament Kultury, Sportu i Turystyki (DKS) oraz nadzorowane przez niego wojewódzkie samorządowe 

instytucje kultury. 

1. Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016-2019  

Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016-2019 został przyjęty przez Sejmik 

Województwa Opolskiego w 2016 roku. Program określa m.in. podstawy prawne ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami oraz wyznacza cele i priorytety polityki województwa w tym zakresie oraz określa możliwości 

finansowania działań. Jego realizacja ma m.in. powstrzymać degradację zabytków i poprawić ich stan 

zachowania.  

W 2019 roku na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się 

w gminnych ewidencjach zabytków przyznano 39 dotacji na łączną kwotę 635 000 zł. 

Ponadto w roku 2019 opracowany został Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 

2020-2023, który po zakończeniu procesu konsultacyjnego zostanie przedłożony Sejmikowi Województwa 

Opolskiego. 

2. Wybrane najważniejsze przedsięwzięcia i zadania w obszarze kultury 

W 2019 roku realizowano projekty kulturalne promujące region i jednocześnie rozwijające kulturę Śląska 

Opolskiego. Wspierane były też inicjatywy kulturotwórcze, działalność środowisk twórczych oraz realizacja 

projektów regionalnych. Najważniejsze z nich to: 

 otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-

w ramach konkursu przyznano dotacje na łączną kwotę 280 000 zł na organizację wystaw, 

konkursów, przeglądów, festiwal i innych;  

 dotacje w trybie pozakonkursowym (małe granty) – na łączną kwotę 139 990 zł przekazano 

21 podmiotom;  

 Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Opolskie – celem projektu jest wzmocnienie roli edukacji 

kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne regionu oraz 

zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami sfery kultury i edukacji. Łączna suma 

przeznaczona na konkursy grantowe EDUKO w roku 2019 wyniosła 130 000 zł; 

 Festiwal Twórczości Artystycznej ,,Opolskie Szmaragdy”. Ideą przeglądu jest promocja dziedzictwa 

kulturalnego regionu oraz popularyzacja różnorodnych dziedzin aktywności kulturalnej lokalnych 

środowisk. W 2019 roku w Festiwalu wzięło udział około 220 artystów z 20 gmin - zaprezentowano 

20 występów muzycznych oraz twórczość ludową w zakresie malarstwa, kroszonkarstwa, 

koronkarstwa, wycinania w drewnie, ceramiki artystycznej ręcznie malowanej oraz rękodzieła 

artystycznego. Koszt przedsięwzięcia w roku 2019 roku wyniósł 68 880,00 zł (płatne ze środków 

KSOW); 

 Nagrody Artystyczne ,,Złota Maska”. Nagrody przyznawane są z okazji Międzynarodowego Dnia 

Teatru za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztuki teatralnej. Promują pracę artystyczną 

opolskiego środowiska teatralnego oraz doceniają wyraziste osobowości opolskich teatrów. 

W 2019 roku przyznano 8 nagród na łączną kwotę 34 000 zł. 
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 Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury. Nagrody 

przyznawane są społecznikom, albo osobom zawodowo związanym z działalnością kulturalną, za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Województwa 

Opolskiego oraz za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej. W 2019 roku 

wręczono 13 nagród, w tym 1 specjalną za całokształt działalności, na łączną kwotę 41 000 zł. 

 Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku. Nagrody 

przyznawane są instytucjom muzealnym za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku 

poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego. W 2019 roku przyznano 6 nagród, w tym 1 specjalną, na łączną kwotę 35 000 zł. 

3. Instytucje Kultury 

Departament Kultury, Sportu i Turystyki sprawuje nadzór nad sześcioma instytucjami kultury, dla których 

województwo opolskie jest organizatorem. Są to:  

 Teatr im. Jana Kochanowskiego; 

 Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera; 

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki; 

 Muzeum Śląska Opolskiego; 

 Muzeum Wsi Opolskiej; 

 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych (współorganizator – MKiDN). 

Województwo opolskie nadzoruje również Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, którego jest 

współorganizatorem wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiatem Brzeskim, a od 

1 stycznia 2018 r. współprowadzi z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) Centralne Muzeum 

Jeńców Wojennych.  

W 2019 roku ww. instytucje w ramach dotacji podmiotowej i celowych z budżetu województwa otrzymały 

łącznie 31 846 727 zł. Ponadto instytucje współprowadzone tj. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu otrzymały z budżetu MKiDN środki finansowe w formie dotacji 

podmiotowej wysokości 4 133 936 zł. Poza tym z budżetu MKiDN zostały dofinansowane kwotą 6 103 436 zł 

projekty realizowane w ramach programów europejskich oraz MKiDN.  

 

3.1. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu (Teatr) - w 2019 roku Teatr otrzymał z budżetu 

województwa opolskiego dotacje w wysokości 7 319 577 zł, w tym kwotę 742 651 zł 

z przeznaczeniem na wkład własny do projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko oraz programów MKiDN. Ponadto z budżetu Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego na działania artystyczno-inwestycyjne otrzymał dotacje w wysokości 922 

545 zł. 

Wymienione środki przeznaczono na realizację zadań statutowych m.in. na: produkcję i eksploatację 

spektakli, organizację Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Polska/Klasyka Żywa, konkurs 

edukacyjny Twórczo z Teatrem 2019, konkurs na projekt teatralny Modelatornia – III edycja, remont 

Domu Aktora oraz na inwestycję pn. „Nowa jakość Teatru-przebudowa i modernizacja Teatru na cele 

kulturalne i edukacyjne”, a także zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności 

kulturalnej, w tym kurtyny scenicznej – czarnego okotarowania na Dużą Scenę i mobilnego systemu 

nagłośnieniowego. 

3.2. Filharmonia Opolska (Filharmonia) – głównym celem działalności Filharmonii była popularyzacja 

sztuki muzycznej m.in. poprzez organizację koncertów symfonicznych, kameralnych, edukacyjnych, 
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klubowych i impresaryjnych, które odbywały się w ramach cykli: Historia muzyki, W starym kinie, 

Strefy Gwiazd, Polskiej muzyki zapomnianej, Na dwa głosy, Blues jest w FO.rmie, Jazz jest w FO.rmie, 

Estrada Młodychoraz projektów: Power of melody, Filharmonia/ ostrożnie, wciąga! i Muzyczny Ślad 

2019, Tutti.pl., Filharmonicy Dzieciom. W 2019 roku Filharmonia zaprezentowała także operę 

komiczną „Kabalista” autorstwa Józefa Elsnera, patrona Filharmonii, w 250. rocznicę jego urodzin 

oraz Aidę Giuseppe Verdiego. 

Najważniejsze inwestycje i ulepszenia w 2019 roku to m.in. montaż projektora wraz z montażem 

wysięgników łańcuchowych oraz kratownicy, okablowania audio-wizualnego, konwertera i miksera; 

modernizacja pomieszczeń biurowych, renowacja parkietu w sali koncertowej, remont 

instrumentów. 

Przedsięwzięcia te sfinansowano m.in. z budżetu województwa opolskiego ( 8 483 813zł) i środków 

MKiDN /Instytutu Muzyki i Tańca (23 821 zł). 

3.3. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki W Opolu (WBP) – dotacja podmiotowa z budżetu 

województwa opolskiego – 5 895 381 zł. 

Na realizację zadań w 2019 roku WBP otrzymała dotacje z MKiDN w wysokości 223 390 zł przy 

wkładzie własnym z budżetu województwa opolskiego w wysokości 127 500 zł. Na nowe książki 

i zbiory specjalistyczne wydano 100 000 zł (dotacja celowa z budżetu województwa opolskiego). 

W 2019 roku w WBP oraz innych bibliotekach publicznych po raz kolejny realizowany był projekt 

promujący czytanie polskiej literatury pn. Zaczytane Opolskie. Cieszył się on ogromną popularnością 

– odbyło się 27 spotkań autorskich z czołówką polskich pisarzy (rok wcześniej było ich 11). W ramach 

Zaczytanego Opolskiego zorganizowano spotkania autorskie m.in. z Maciejem Orłosiem, czy Dorotą 

Masłowską. 

W 2019 roku zostały wymienione i zmodernizowane także urządzenia zabezpieczające systemy 

teleinformatyczne służące do nieodpłatnej działalności statutowej.  

3.4. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (MŚO) – dotacja podmiotowa z budżetu województwa 

opolskiego – 4 072 232 zł 

Z budżetu MKiDN na realizację projektów MŚO otrzymało w 2019 roku łącznie 132 000 zł przy 

wkładzie własnym z budżetu województwa opolskiego w wysokości 25 102 zł, dzięki czemu do MŚO 

w Opolu zakupiono wyposażenie do pracowni konserwacji. 

Ponadto, w ramach dotacji przydzielonych przez województwo opolskie (472 000 zł), w MŚO 

zorganizowano m.in.. wystawę poświęconą twórczości Rembrandta. Oryginalne dzieła 

holenderskiego artysty, których wartość rynkowa wynosi 2 mln złotych, można było oglądać w 

regionie po raz pierwszy. Zakupiono również nowy serwer wraz z oprogramowaniem, 

oprogramowanie bazodanowe MONA oraz zestawy komputerowe. 

3.5. Muzeum Wsi Opolskiej (MWO) - dotacja podmiotowa z budżetu województwa opolskiego – 2 281 

665 zł; dotacje celowe z budżetu województwa opolskiego – 1 046 715 zł 

MWO w 2019 roku z budżetu województwa opolskiego otrzymało dotacje w wysokości 3 328 380 zł, 

w tym kwotę 1 046 715 zł, jako wkład własny m.in. do realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-

2020 pn. „Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE w budynku magazynowo-warsztatowym 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu” i zadania pn. „Remont budynku warsztatowo-magazynowego” oraz 

„Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych 

w MWO i na terenie Śląska Opolskiego”, a także na „Remont drewnianego spichlerza dworskiego 

Sławięcice”. Ponadto z MKiDN otrzymało dotacje w wysokości 199 479 zł z przeznaczeniem na 
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dofinansowanie organizacji wystawy, V Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej, projektu 

pn.„Gość niepełnosprawny w Muzeum” i remont drewnianego spichlerza Sławięcice. 

3.6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych (CMJW) - dotacja podmiotowa – 1 230 125 zł (budżet 

województwa opolskiego) i 2 092 400 zł (budżet MKiDN); dotacje celowe z budżetu województwa 

opolskiego –507 617 zł. 

CMJW w 2019 roku z budżetu województwa opolskiego otrzymało dotacje w wysokości 1 737 742 zł, 

w tym m.in. na wkład własny do projektu RPO Wo 2014-2020 „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja 

edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf (Łambinowice) wraz 

z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia”. Na ten sam 

projekt otrzymało z MKiDN kwotę 52 791 zł. Ponadto z budżetu MKiDN Muzeum otrzymało dotacje 

w wysokości 2 499 410 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku muzeum w Łambinowicach wraz 

z poprawą otoczenia – I etap” oraz 52 000 zł na zakup kolekcji pn. „Dokumenty polskich jeńców 

wojennych z lat 1939 – 1945”. 

3.7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu - dotacja podmiotowa – 270 000 (budżet województwa 

opolskiego) i 2 041 536 zł (budżet MKiDN). 

Dotacja celowa w wysokości 15 000 zł z budżetu województwa opolskiego została przeznaczona na 

organizację Międzynarodowych Warsztatów Mistrzów Parkietu – Workcamp Parquet, dzięki której 

m.in. zostały poddane renowacji najbardziej reprezentacyjne sale wystawiennicze Muzeum. 

Dotacja celowa z MKiDN w kwocie 1 998 000 zł została przeznaczona na remont dachu. 

6.4.2. Kultura fizyczna 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o sporcie zadaniem własnym 

jednostek samorządu terytorialnego jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Zadania 

o charakterze wojewódzkim w zakresie kultury fizycznej wykonuje DKS. W 2019 roku finansowano stypendia 

sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Województwo 

Opolskie wspierało także kluby sportowe oraz działania samorządów lokalnych w zakresie kultury fizycznej. 

W 2019 roku łączne nakłady samorządu województwa na kulturę fizyczną wyniosły rekordową kwotę 

5 926 964,61 zł. bez środków Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Na 

dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniana 

kultury fizycznej wykorzystano 5 016 727,38 zł. Łącznie zawarto 158 umów na sfinansowanie realizowanych 

w ramach przyznanych dotacji zadań. 

1. Wybrane najważniejsze przedsięwzięcia i zadania w obszarze kultury fizycznej 

 nowoczesny hipodrom wraz z wyposażeniem powstał przy dofinansowaniu z dotacji samorządu 

województwa opolskiego w wysokości 150 000 zł i Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) w Klubie 

Jeździeckim „Ostroga” w Opolu; 

 zgrupowania i szkolenia ponad 300 zawodników kadr sportowych oraz gratyfikacje, udział 

i organizację zawodów sfinansowano z dotacji dla Opolskiej Federacji Sportu w wysokości 

1 250 000 zł. Zrzesza ona 34 Okręgowe Związki Sportowe, tworzone przez ponad 200 klubów 

sportowych; 

 wsparcie sportu wiejskiego zrzeszonego w Ludowych Zespołach Sportowych w wysokości 235 000 zł. 

W regionie aktywnie działa 320 organizacji sportowych - klubów, zajmujących się sportem masowym 

i wyczynowym. Organizują one również wiele imprez masowych dla środowisk wiejskich i małych 

miasteczek;  
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 Szkolny Związek Sportowy „OPOLSKIE” otrzymał dotację na organizację Mistrzostw Województwa 

Opolskiego i Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 12-stu dyscyplinach sportowych oraz zadania dotyczące 

sportu szkolnego (147 989,80 zł). Stowarzyszenie realizuje program Szkolny Klub Sportowy - czyli 

dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych, który wpiera dotacja z MSiT;  

 AZS Klub Uczelniany Politechnika Opolska – wsparcie w wysokości 348 100 zł przeznaczono m.in. 

na: szkolenie animatorów sportu, organizację zawodów sportowych, udział w zawodach najwyższej 

rangi. Wsparcie opolskich zawodników, klubów i wydarzeń sportowych to także efektywna promocja 

regionu – jego logotypy pojawiły się m.in. na strojach sportowych, bandach, bannerach, plakatach 

czy biletach w ramach rozgrywek w kraju i zagranicą;  

 Lekkoatletyka dla każdego - program dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczestników 

zawodów oraz trenerów prowadzących zajęcia. Pozwolił na zakup sprzętu i ćwiczenia średnio 2 razy 

w tygodniu w 7 miejscowościach przez 13 trenerów w trzech grupach wiekowych, zakupiono stroje, 

obuwie i sprzęt sportowy dla uczestników oraz profesjonalny sprzęt pomiarowy na łączną kwotę 

150 000 zł; 

 Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa realizowany dla ok. 180 dzieci z 12 szkółek kolarskich. 

Program zakładał m.in. prowadzenie zajęć sportowych w 12 szkółkach przez nauczycieli WF, 

instruktorów lub trenerów kolarstwa, a także zakup rowerów, rolek treningowych i dresów 

sportowych w kwocie 62 590 zł. 

 Umiem pływać - zajęcia z zakresu „nauki pływania” i gimnastyki korekcyjnej dla uczniów szkół 

podstawowych klas I–III. Uczestniczyło w nich ok. 1950 uczniów z 43 szkół podstawowych na 

9 pływalniach oraz 32 instruktorów. Zakupiono stroje i sprzęt sportowy oraz nagrody na zawody 

w kwocie 120 000 zł;  

 Coroczne stypendia sportowe oraz nagrody sportowe dla zawodników, trenerów oraz innych osób 

wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w województwie 

opolskim. W 2019 roku na stypendia i nagrody przeznaczono 600 600 zł dla 146 stypendystów 

i 149 850 zł dla nagrodzonych; 

 Województwo opolskie corocznie współorganizuje Galę podsumowującą Plebiscyt „Sportowiec 

Roku” i funduje nagrody finansowe dla Sportowca Roku (miejsce I, II, III), Trenera Roku oraz Talentu 

Roku. W 2019 roku odbył się 51 Plebiscyt. Gala podsumowująca odbyła się w Teatrze im Jana 

Kochanowskiego w Opolu;  

 W najważniejszych obiektach sportowych województwa opolskiego (w tym m.in. krytej pływalni 

„Wodna Nuta”, hali widowiskowo-sportowej „STEGU Arena” i innych) odbyło się wiele imprez 

sportowych i rozrywkowych, stale prowadzone są zajęcia i szkolenia sportowe;  

 Najważniejsze imprezy i wydarzenia sportowe 2019 roku to m.in. Maraton Opolski, Opolski Festiwal 

Skoków, Taekwondo Polish Open Cup, Art. Cup w Lewadzie,Półmaraton Kietrz & Rohov oraz wiele 

imprez biegowych, wyścigów kolarskich i turniejów sportów walki. Opolskie zespoły uplasowały się 

w najwyższych ligach rozgrywkowych (np.: ZAKSA Kędzierzyn Koźle czy KPR Gwardia Opole 

zdobywając medale w rozgrywkach ogólnopolskich).  

6.4.3. Turystyka i krajoznawstwo 

Ustawowym obowiązkiem samorządu województwa jest wykonywanie zadań o charakterze wojewódzkim 

w zakresie turystyki. DKS w tym obszarze realizował zarówno zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej. Zadania zlecone realizowane były w stosunku do przewodników turystycznych, 

obiektów hotelarskich oraz przedsiębiorców oferujących, sprzedających i realizujących imprezy turystyczne 

i powiązane usługi turystyczne. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wspierano m.in. poprzez 
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organizację zadań promocyjnych, przekazywanie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych oraz 

poprzez członkostwo i udział w pracach Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (OROT). 

1. Najważniejsze wybrane przedsięwzięcia i zadania w obszarze turystyki i krajoznawstwa 

W 2019 roku na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa Samorząd Województwa 

Opolskiego wydatkował 487 615 zł (40 umów). Środki te otrzymały organizacje pozarządowe w ramach 

dotacji pozakonkursowych i otwartych konkursów ofert. W 2019 roku DKS dofinansował budowę ścieżek 

rowerowych typu singletrack na Górze Parkowej w Głuchołazach, tzw. „Złotych Ścieżek”. Projekt realizowany 

będzie do 2020  r. w porozumieniu z Gminą Głuchołazy. Kwota dofinansowania wyniosła 75 000 zł.  

Województwo promowane było na licznych imprezach i wydarzeniach. Były to m.in.:  

 imprezy wystawienniczo-targowe (m.in. ITB Berlin 2019, Ostrava, Wrocław, targi w Stronę Słońca 

i Festiwal Podróżników w Opolu);   

 wydawnictwa promujące regionalne atrakcje turystyczne w 10 wersjach językowych (m.in. Opolskie 

kwitnące dla dzieci – II edycja, Szlak Kulinarny Opolski Bifyj – II edycja );  

 współpraca z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną, umożliwiła aktywną promocję 

produktów i atrakcji turystycznych województwa podczas krajowych i zagranicznych targów, imprez 

i wydarzeń, podróży studyjnych dla touroperatorów i dziennikarzy oraz w publikacjach w mediach 

regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2019 roku składka członkowska województwa 

opolskiego w OROT wyniosła 494 000 zł. 

 w regionie działa 16 certyfikowanych punktów Informacji Turystycznej. OROT prowadząca Opolskie 

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej i portal VISITOPOLSKIE.PL obchodziła w 2019 roku 

16 lecie swojego istnienia;   

 Szlak Kulinarny Opolski Bifyj – pozwala poznawać województwo opolskie „od kuchni” regionalnej, 

prezentując związane z nią lokalne produkty, potrawy i obrzędy. Szlak kulinarny współtworzy 

20 restauracji z województwa;   

 pod koniec 2019 roku 39 osób posiadało uprawnienia przewodnika górskiego, a po uwolnieniu 

zawodu aktywnie działa grupa około 100 przewodników terenowych. Kwalifikacje posiada ponad 

1400 pilotów wycieczek;   

 w 2019 roku funkcjonowały w województwie 74 obiekty hotelarskie oferujące ponad 3437 miejsc 

noclegowych. W większości są to obiekty 3-gwiazdkowe (49), jeden obiekt jest 5-gwiazdkowy (pałac 

Sulisław), siedem 4 – gwiazdkowych, jedynaście 2-gwiazdkowych i trzy 1-gwiazdkowe. Pozostałe to 

trzy kempingi. Najwięcej skategoryzowanych obiektów hotelarskich znajdowało się w Opolu 

i powiecie opolskim a najmniej w powiecie strzeleckim, prudnickim i głubczyckim;  

 pod koniec 2019 roku do Rejestru Marszałka Województwa Opolskiego wpisanych było 

88 organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych, w tym 

największy w kraju, obsługujący prawie milion klientów rocznie organizator turystyki – Biuro Podróży 

ITAKA. 
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6.5. ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA 

Samorząd województwa opolskiego, w obszarze zdrowia i polityki społecznej realizuje zadania z zakresu: 

 promocji i ochrony zdrowia 

 pomocy społecznej 

 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Zadania w tym obszarze w UMWO wykonuje i koordynuje poprzez wojewódzkie samorządowe jednostki 

organizacyjne Departament Zdrowia i Polityki Społecznej. 

6.5.1. Promocja i ochrona zdrowia  

Na promocję i ochronę zdrowia składają się przede wszystkim: kształtowanie optymalnych dla życia i rozwoju 

człowieka warunków środowiska materialnego i społecznego, rozwijanie kultury zdrowotnej społeczeństwa 

i rozwijanie profilaktycznej działalności ochrony zdrowia i innych instytucji. W tym obszarze podejmowane są 

także działania infrastrukturalne służące podniesieniu standardów usług świadczonych przez podmioty 

ochrony zdrowia w regionie. 

1. Strategia Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

W obszarze zdrowia Samorząd Województwa Opolskiego realizuje aktualnie Strategię Ochrony Zdrowia dla 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju opolskiej ochrony 

zdrowia oraz definiuje cele strategiczne i operacyjne, które pokazują, jakie działania należy podjąć, by stawić 

czoła współczesnym wyzwaniom w ochronie zdrowia. Finansowanie realizacji działań strategicznych odbywa 

się w ramach publicznych środków krajowych oraz środków z funduszy strukturalnych. 

Aktualnie trwają prace nad optymalizacją systemu ochrony zdrowia w województwie. Prowadzone są w tym 

zakresie szeroko zakrojone ustalenia oraz rozmowy z organami współodpowiedzialnymi za kreowanie polityki 

zdrowotnej w województwie, w tym przede wszystkim z Wojewodą Opolskim. Po ich zakończeniu rozpocznie 

się przygotowanie nowego dokumentu strategicznego na kolejną perspektywę czasową. Jego charakter 

zależniony będzie od wyniku prac na optymalizacją systemu opieki zdrowotnej, tak, aby w sposób właściwy 

wyznaczać nowe kierunki rozwoju oraz cele strategiczne, dostosowane do bieżącej sytuacji oraz 

najpilniejszych wyzwań ochrony zdrowia w województwie. 

2. Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego 

Zakończono prace nad Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa 

Opolskiego na lata 2020-2024, który przyjęty został Uchwałą Nr 1959/2019 Zarządu Województwa 

Opolskiego 20 grudnia 2019 roku.  

W końcu 2019 roku rozpoczęły się prace nad powołaniem Opolskiej Rady Zdrowia Psychicznego, w której 

skład wejdą przedstawiciele instytucji aktywnych w obszarze zdrowia psychicznego. Z obszarem tym wiąże 

się realizacja niektórych przedsięwzięć w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, 

np. w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w podmiotach 

lecznictwa odwykowego oraz w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych i szkodliwych dzieci i młodzieży. 

3. Najważniejsze przedsięwzięcia i zadania realizowane w obszarze promocji i ochrony zdrowia 

 Realizacja programów polityki zdrowotnej w ramach RPO WO 2014-2020: 

- Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród 

mieszkańców województwa opolskiego, 

- Profilaktyka w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi, 

- Profilaktyka w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, 

- Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu OdR, 
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- Program polityki zdrowotnej w kierunku wczesnego wykrywania human papilloma-virus (HPV) 

w województwie opolskim na lata 2016-2020, 

- Program rehabilitacji medycznej, ułatwiającej powroty do pracy. 

 Spotkania edukacyjno-profilaktyczne:  

Kontynuowano realizację, rozpoczętego w 2018 roku przedsięwzięcia pn. Marszałkowskie Dni dla 

Zdrowia. W roku 2019 tematem przewodnim spotkań była profilaktyka i higiena narządu wzroku oraz 

leczenia wad wzroku u dzieci i młodzieży. Spotkania odbyły się we wszystkich powiatach, wzięło 

w nich udział ponad 3 000 osób – dzieci i młodzież do 16 r.ż., oraz ich rodzice/opiekunowie, a także 

kadra pedagogiczna placówek oświatowych. 

 Rozwój jednostek ochrony zdrowia: 

W ostatnich latach Zarząd Województwa Opolskiego przeznaczał środki finansowe dla podmiotów 

ochrony zdrowia na realizację zadań inwestycyjnych, w tym remonty, modernizacje oraz zakupy 

wyposażenia i sprzętu medycznego dla szpitali, a także na zabezpieczenie wkładów własnych do 

projektów finansowanych ze środków UE. 

W roku 2019 było to: 

- 2,4 mln zł dla podległych SWO podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów 

własnych do projektów, realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020. Przeznaczone zostały m.in. 

na: rehabilitację medyczną osób aktywnych zawodowo, wsparcie i poprawę opieki nad osobami 

starszymi, sprzęt i aparaturę medyczną na poprawę wydajności leczenia nowotworów oraz chorób 

cywilizacyjnych, a także rozwijanie e-usług w ramach sieci współpracy jednostek  medycznych; 

- 3 mln zł w ramach dotacji na pozostałe inwestycje i zakupy aparatury medycznej, w ramach 

której zakupiono m.in. nowoczesne łóżka, aparaturę medyczną, modernizowano oddziały oraz 

tworzono udogodnienia dla pacjentów; 

- 942 000 zł dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, dla którego podmiotem 

tworzącym jest Uniwersytet Opolski, które przeznaczone zostały m.in. na dofinansowanie do 

zakupu aparatu do terapii ECMO26, a także na współfinansowanie wkładów własnych do 

projektów RPO WO; 

- 40 000 zł na kształcenie kadry medycznej zatrudnionej w podległych samorządowi województwa 

podmiotach leczniczych. 

 Regionalne ratownictwo medyczne:  

- w 2019 roku Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, z dotacji otrzymanej z budżetu 

województwa opolskiego zakupiło wyposażenie medyczne do czterech ambulansów za kwotę 

400 000 zł; 

- województwo opolskie finansuje również „Budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa 

Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Polska Nowa Wieś 

k/Opola”, przewidywanej do ujęcia w systemie ratownictwa Wojewody Opolskiego. Łączne 

nakłady finansowe w latach 2015-2019 r. wynoszą 7 743 067 zł; w roku 2019 na powyższe zadanie 

przekazano z budżetu województwa opolskiego kwotę 2 507 334 zł. 

 E-usługi w ochronie zdrowia – wszystkie jednostki ochrony zdrowia z województwa opolskiego, które 

zawnioskowały o dofinansowanie, otrzymały wsparcie w postaci wkładów własnych do projektów 

związanych z rozwojem e-usług finansowanych z RPO WO 2014-2020. 

                                                           
26 ExtraCorporeal Membrane Oxygenation - motoda pozaustrojowego utlenowania krwi. 
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W roku 2019 zrealizowanych zostało 6 programów w ramach małych grantów art. 19 a ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia, na które przeznaczono łączną kwotę 60 000 zł (po 10 000 zł na każdy projekt): 

 Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża: 100 lat! Na zdrowie; 

 Stowarzyszenie Strategia - Poczujmy się lepiej; 

 Stowarzyszenie Opolskie Kobiety Sukcesu: Depresja? Zrozumieć i leczyć. Wokół profilaktyki zdrowia 

psychicznego; 

 Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ: Opolska Olimpiada Sportowa Osób Starszych 

z Niepełnosprawnością; 

 Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem: Aktywny i zdrowy senior; 

 Stowarzyszenie Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów Życia: Ogólonopolska konferencja >POLUBIĆ 

RUCH by zdrowym być< dla nauczycieli wf, trenerów i animatorów sportu oraz samorządowców 

odpowiedzialnych za kulturę fizyczną. 

Ponadto kwotą 40 000 zł wsparto organizowany przez Uniwersytet Opolski Jubileusz 20-lecia 

Interwencyjnego Dyżuru Zawałowego w Opolu, który zaprosił do Opola przeszło 200 ekspertów z całego 

kraju. 

Współorganizowano również liczne przedsięwzięcia, na które przeznaczono łącznie kwotę ok. 70 000 zł 

z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego, były to m.in.: 

 Gala „Spróbujmy razem pokonać bariery” poświęconą osobom i instytucjom wspierającym osoby 

niepełnosprawne i potrzebujące pomocy;  

 uroczystości z okazji „Dnia Matki”, „Opolskie Święto Babci i Dziadka”, festyn z okazji Dnia Dziecka; 

 X Olimpiadę Pielęgniarską im.Janiny Fetlińskiej; 

 obchody „Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”; 

 Regionalny Dzień Seniora „Młodość przychodzi z wiekiem”; 

 warsztaty dla osób niepełnosprawnych – uczestników Specjalnych Ośrodków Szkolno 

Wychowawczych; 

 bieg uczestników na Kopę Biskupią w Jarnołtówku pt; „Biegowa Korona Gór na lajcie” pod hasłem 

„Masz jaja – idź na badania”; 

 mistrzostwa Polski „I pomocy PCK”; 

 Konferencja: „Senior w Europie, Polsce i Regionie Opolskim”- warsztaty kulinarne wraz z doradztwem 

dietetycznym;  

 „ Kobieta – nieskończone możliwości…” – w zakresie badań piersi;  

 I Gala Opolskiego Centrum Onkologii. 

6.5.2. Polityka społeczna 

Zadaniem polityki społecznej jest ochrona warunków życia mieszkańców, a w szczególności rozwiązywanie 

problemów społecznych oraz ograniczanie ich niekorzystnych skutków. Istotą jej działania jest rozwój 

sprzyjający włączeniu, pobudzający aktywność indywidualną i społeczną. Powodzenie tych działań zapewnia: 

partnerstwo i współpraca wszystkich mieszkańców i instytucji, z akcentem na współpracę czterech sektorów: 

nieformalnego, pozarządowego, rynkowego i publicznego. 

1. Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025 

Celem głównym Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016–2025 jest wspieranie 

działań i rozwój instytucji służących zabezpieczeniu podstawowych potrzeb mieszkańców województwa, 
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a także integracja społeczeństwa regionu poprzez wzmocnienie aktywności mieszkańców i współdziałanie 

instytucji publicznych, komercyjnych oraz organizacji pozarządowych. 

2. Najważniejsze wybrane przedsięwzięcia i zadania w obszarze polityki społecznej: 

 Działania i projekty na rzecz wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze: 

- Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej – II edycja, projekt w ramach RPO WO 2014 – 2020 Oś priorytetowa 

VIII - Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);  

- „Opolski Dzień Rodziny” odbył się 7 września 2019 roku w CWK w Opolu. W trakcie imprezy 

zorganizowano m.in. warsztaty psychologiczne, występy artystyczne, zabawy i animacje rodzinne 

oraz poczęstunek dla ponad 600 uczestników. Wartość zadania to 100 000,00 zł; 

- Adopcja i rodzicielstwo zastępcze – w województwie działają dwa ośrodki adopcyjne: publiczny -

działający w strukturach ROPS oraz niepubliczny - prowadzony przez Diecezjalną Fundację 

Ochrony Życia – Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy. Prowadzona jest bieżąca współpraca 

z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, przedstawicielami rodzinnej opieki 

zastępczej, promuje się także temat adopcji i rodzicielstwa zastępczego w mediach;  

- Szkolenia w ramach środków z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

zorganizowano 10 szkoleń dla 165 pracowników służb mających bezpośredni kontakt z osobami 

doświadczającymi przemocy. Całkowita wartość zadania to 99 821,42 zł. 

 Działania i projekty na rzecz osób starszych zrealizowane w ww. obszarze działań: 

- Projekt partnerski „Nie–Sami–Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne”- realizowany w ramach RPO WO 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja 

Społeczna; 

- Regionalny Dzień Seniora zorganizowano 3 października 2019 roku w CWK w Opolu. Uczestniczyło 

w nim ponad 300 osób. Wartość zadania to 87 000,00zł; 

- Projekt partnerski „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich 

opiekunom”- realizowany w ramach RPO WO 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja 

Społeczna. W ramach aktywizacji seniorów odbyło się 16 terapii zajęciowej dla 407 osób, ponadto 

odbyło się 8 spektakli kulturalnych, w których udział wzięło 1137 osób; 

- Projekt „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy 

i integracji społecznej" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, (PO WER) Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Celem głównym projektu jest 

poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej 

województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubuskiego poprzez specjalizację kluczowych 

pracowników tych instytucji. W ramach zadania 83 osoby zdobyły specjalizację II stopnia 

w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności praca socjalna z osobami starszymi. 

 Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRON - w 2019 roku 

środki PFRON w wysokości 4 183 657,00 zł zostały przeznaczone na następujące zadania: 

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w wysokości 

2 567 319,00 zł; 

- zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

fundacjom i organizacjom pozarządowym w wysokości 759 337,00 zł; 

- dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami 

osób niepełnosprawnych w wysokości 857 001,00 zł. 
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 Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik 

socjalny:  

- Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie 

pracownik socjalny – II Edycja; 

- Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji 

II stopień w zawodzie pracownik socjalny. 

 Ekonomia społeczna - zadania i przedsięwzięcia realizowane w 2019 roku 

- „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii 

społecznej” - projekt realizowany w ramach RPO WO 2014–2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja 

Społeczna współfinansowanego z EFS; 

- Targi Ekonomii Społecznej w Paczkowie – odbyły się w dniach 27-28 wrzenia 2019 roku. Ich cel 

to promocja Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w regionie, zwiększenie sprzedaży 

produktów i usług przez nich świadczonych. W Targach wzięło udział ok. 600 osób. Koszt 

przedsięwzięcia wyniósł 124 629,60 zł; 

- Gala „Opolszczyzna Aktywna Społecznie” zorganizowana została w Filharmonii Opolskiej 

10 październik 2019 roku. Ideą wydarzenia była promocja m.in. ekonomii społecznej i PES. 

W Gali wzięło udział ok. 500 osób. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 54 329,22 zł. 

 Inne wybrane działania realizujące cele przyjętej polityki społecznej: 

Realizując zadanie „zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym” do 31 grudnia 2019 roku przyznano 

ogółem 33 dotacj. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, z przyznanej ogólnej kwoty w wysokości 

638 628,00 zł wykorzystano 636 034,75 zł. 

 Zakłady Aktywności Zawodowej:  

W 2019 roku powstały dwa nowe Zakłady Aktywności Zawodowej: w Kędzierzynie-Koźlu utworzony 

przez Fundację Kocham Swoje Życie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz Zakład Aktywności 

Zawodowej w Kluczborku utworzony przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi „Nadzieja” z siedzibą w Kluczborku. 
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6.6. EDUKACJA I RYNEK PRACY 

6.6.1. Edukacja  

W obszarze edukacji działania realizowane są przez Departament Edukacji i Rynku Pracy (DEP) i wojewódzkie 

jednostki oświatowe. DEP organizuje konkursy dla dzieci i młodzieży oraz wspiera działania na rzecz 

podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, 

administracją rządową, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, szkołami. Nadzoruje przyznawania nagród 

i stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego. Ponadto realizuje projekty w ramach RPO WO 2014-2020.  

Wojewódzkie jednostki oświatowe działają w szczególnych obszarach edukacji - kształcą średni personel 

medyczny oraz pracowników sfery opiekuńczo-socjalnej, świadczą usługi biblioteczne, zajmują się 

doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Ponadto wojewódzka placówka specjalna, realizująca zajęcia 

dydaktyczne w trzech podmiotach leczniczych na terenie województwa, tworzy warunki wspomagające 

proces leczenia i rewalidacji umożliwiając podopiecznym rozwój i szybki powrót do zdrowia. 

Największą wojewódzką jednostką oświatową jest utworzony w 2016 roku Regionalny Zespół Placówek 

Wsparcia Edukacji w Opolu. W jego skład wchodzą placówka doskonalenia nauczycieli Regionalne Centrum 

Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. Jednostka wspiera proces 

kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także adresuje swoją ofertę do studentów i uczniów. m.in. 

organizując szkolenia, w tym liczne formy współfinansowane ze środków unijnych, gromadząc i udostępniając 

materiały biblioteczne oraz przeprowadzając konkursy dla uczniów opolskich szkół. 

1. Najważniejsze wybrane przedsięwzięcia i zadania w obszarze edukacji: 

 nagrody i stypendia Marszałka Województwa Opolskiego – w 2019 roku przyznano: 5 stypendiów 

dla studentów, 4 stypendia dla doktorantów, 40 nagród MWO Prymus Opolszczyzny oraz 1 Nagrodę 

Specjalną w tej kategorii, 1 nagrodę Professor Opoliensis oraz 1 wyróżnienie, 6 nagród za szczególne 

osiągnięcia w dziedzinie edukacji oraz 4 nagrody organu prowadzącego;  

Podczas Regionalnego Święta Edukacji w październiku 2019 roku przyznano nagrody i stypendia za 

rok szkolny/ akademicki 2018/2019 w łącznej kwocie 88 500 zł. Natomiast od stycznia 2019 roku do 

lipca 2019 wypłacane były stypendia dla studentów i doktorantów za rok akademicki 2017/2018 

w łącznej kwocie 45 500 zł. Stypendia finansowane są ze środków własnych budżetu Województwa 

Opolskiego. 

 „15 lat opolskiej nauki i edukacji w Unii Europejskiej” - gala odbyła się 13 maja 2019 roku w CWK 

Opole i była podsumowaniem pracy samorządów, uczelni, jednostek organizacyjnych, 

departamentów oraz podmiotów, zaangażowanych w realizację projektów ze środków UE.  

 granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe - w 2019 roku 

przyznano 6 grantów na kwotę 49 909 zł; 

 konkursy edukacyjne – np. „Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” popularyzujący wiedzę 

o samorządzie terytorialnym;  

 konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i regionach partnerskich EUROQUIZZ - organizowany przez Radę 

Regionalną Burgundii-Franche-Comté, współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego 

(w 2019 roku w wysokości 13 000 zł), do którego włączone zostały również regiony partnerskie: Kraj 

Środkowoczeski oraz Nadrenia – Palatynat. Konkurs ma na celu spotkanie się młodych ludzi oraz 

poznanie instytucji europejskich. Główną nagrodą jest wyjazd zwycięskiej drużyny do Brukseli;  

 program stypendialny pn. „Wspieramy najlepszych”- Całkowita wartość dofinansowania 

w programie w ramach EFS wynosi 1 600 000,00 Euro. W latach 2017-2019 w ramach II edycji 

programu – „Wspieramy Najlepszych II” na wypłatę stypendiów przeznaczono blisko 1 524 000 zł, 
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a wsparcie trafiło do 508 uczniów. W 2019 roku rozpoczęła się kolejna edycja programu – 

„Wspieramy najlepszych III” (na lata 2019-2021). Do końca roku wsparciem objeto 260 uczniów 

i uczennic oraz wypłacono stypendia na łączną kwotę 308 400 zł;  

 projekt kluczowy „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, który 

zaplanowany jest na lata 2015-2020. W projekcie bierze udział 9 powiatów i Miasto Opole, a Liderem 

jest SWO. Budżet projektu wynosi: 31 399 689,86 zł. W ramach projektu do końca 2019 roku 

rozliczono środki w wysokości ponad 24 mln zł. 

 działalność wojewódzkich szkół: - w roku szkolnym 2018/2019 łączna liczba absolwentów szkół 

wyniosła 159 osób, w tym 36 osób ukończyło kwalifikacyjne kursy zawodowe, natomiast na nowy rok 

szkolny (2019/2020) przyjęte zostały 394 osoby, w tym 65 uczestników kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych. W prestiżowym ogólnopolskim rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 2019 

Technikum, wchodzące w skład ZSM w Prudniku, zajęło V miejsce w woj. opolskim, a 85 w kraju 

i otrzymało najwyższy tytuł - Złotą Tarczę. Jest to tym większe osiągnięcie, gdyż szkoła kształci 

również uczniów słabowidzących i niewidomych. 

2. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE) 

 szkolenia, warsztaty i konferencje - placówka doskonalenia nauczycieli, wchodząca w skład RZPWE 

w Opolu zorganziowała i przeprowadziła szereg różnorodnych szkoleń - łącznie uczestniczyło w nich 

22 tys. osób, w tym ok. 13 tys. uczniów; 

 działalność informacyjna, edukacyjna, dydaktyczna i szkoleniowo-instruktażowa - Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka w Opolu realizowała to zadanie w formie wystaw, prelekcji, konferencji, 

spotkań i szkoleń. Odbyło się ok. 280 wydarzeń o charakterze czytelniczym, w których udział wzięło 

blisko 7 tys. osób. Warto wyróżnić organizację ogólnopolskiej konferencji biblioterapeutycznej 

ściągającej do Opola co roku ponad 100 specjalistów - biblioterapeutów z całego kraju; 

 projekty unijne - RZPWE realizował kilkanaście projektów, współfinansowanych ze środków 

europejskich, adresowanych do jednostek oświatowych z całego województwa. Na ich realizację 

przeznaczonych zostało ok. 16 mln zł, z czego połowa tej kwoty to wydatki w ramach projektu 

„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy ”, realizowanego wspólnie z OCRG. Celem projektu 

jest wzmocnienie potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez doposażenie 

w nowoczesne, odpowiadające zapotrzebowaniu i dostosowane do potrzeb rynku pracy pracownie 

zawodowe, jak również wzmocnienie kwalifikacji blisko 7 tys. uczniów oraz 150 nauczycieli. Projekt 

zakończy się w 2022 r. W roku 2019 zakończyła się natomiast realizacja bliźniaczego projektu 

„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”; 

 projekt „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności” - w roku 2019 

RZPWE realizował nowatorskie projekty adresowane do przedszkoli. Ich celem było zwiększenie 

dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności 

(jęz. angielski) z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

ich rodziców, nauczyciel. Łączna wartość wydatków na ten projekt w ramach RPO WO 2014-2020 

w 2019 roku wyniosła 2 832 277 zł.  

 Erasmus Plus - w ramach tego programu RZPWE realizował projekty, w których partnerami były 

ośrodki doskonalenia nauczycieli z Finlandii, Hiszpanii, Chorwacji, Francji, Litwy i Niemiec. Zdobyte 

przez nauczycieli-konsultantów RZPWE kwalifikacje wykorzystane zostaną w przyszłej działalności 

przyczyniając się do uatrakcyjnienia oferty doskonalenia i dokształcania nauczycieli. 
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6.6.2. Rynek pracy i rozwój zasobów ludzkich 

Zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy realizuje przede wszystkim Wojewódzki 

Urząd Pracyw Opolu (WUP). Jego głównym zadaniem jest określanie i koordynowanie regionalnej polityki 

rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w województwie.  

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia 

Dokumentem będącym zbiorem aktualnych instrumentów polityki rynku pracy i zasobów ludzkich jest 

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia. Przygotowywany corocznie dokument zawiera przekrojowy 

zapis działań podejmowanych przez WUP oraz partnerów na rynku pracy w celu przeciwdziałaniu bezrobociu 

oraz tworzeniu warunków sprzyjających zatrudnieniu. 

2. Najważniejsze wybrane przedsięwzięcia i zadania w obszarze rynku pracy 

 Fundusz Pracy jest największym źródłem finansowania polityki rynku pracy – gromadzi środki na 

aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym na współfinansowanie działań Publicznych Służb 

Zatrudnienia w ramach projektów EFS. WUP dzieli zasoby Funduszu między powiatowe urzędy pracy, 

biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy oraz pozyskuje środki z rezerwy Ministra na 

finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez PUP-y. W roku 2019 rozdysponowano na 

ten cel około 59,2 mln złotych. 

 WUP w Opolu pełni rolę funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 1.1 i 1.2 w ramach Osi 

Priorytetowej I w ramach PO WER w województwie opolskim. W ramach powyższych Działań WUP 

wybiera, koordynuje oraz nadzoruje realizację projektów powiatowych urzędów pracy oraz innych 

instytucji rynku pracy. Projekty te wspierają aktywizację zawodowo-edukacyjną dla osób w wieku 

15 -29 pozostających bez pracy, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich 

rodzin, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz 

pracujących w ramach umów cywilno-prawnych. W 2019 roku zatwierdzono wnioski o płatność na 

łączną kwotę 19,4 mln złotych. 

 WUP realizuje także projekty własne. W ramach Działania 7.6 RPO WO 2014-2020 realizowany był 

projekt „Opolskie dla rodziców i dzieci” (wydatki w 2019 roku: 1 506 000 zł). Rozpoczęto również 

realizację projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci II” (wydatki w 2019 roku: 1 370 000 zł). Oba 

projekty wspierają rodziców dzieci do lat 3 w powrocie do pracy po przerwie związanej z opieką nad 

małym dzieckiem. W ramach Działania 7.3 kontynuowana jest realizacja projektu „Pomysł na starcie 

kluczem do biznesu” przewidującego udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

(wydatki w 2019 roku to 1 184 000 zł).  

 Ponadto realizowane były projekty partnerskie: 

- w ramach Działania 5.1 RPO WO 2014-2020 - „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez 

utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu 

integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji 

ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”; 

- w ramach Działania 5.3 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez 

rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne 

w województwie opolskim” oraz projekt „Rozwiń swoje skrzydła”; 

- w ramach programu Erasmus+, którego celem jest poprawa kompetencji miękkich pracowników 

WUP-u. 
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6.7. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ I PROMOCJA REGIONU 

6.7.1. Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego27 

Współpraca zagraniczna Województwa Opolskiego w roku 2019 prowadzona była zgodnie z założeniami 

„Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego”. Kontynuowano działania i zobowiązania 

wynikające z umów i kontaktów nawiązanych w latach poprzednich. W tym okresie realizowano 102 projekty 

przy udziale partnerów z 11 krajów.  

Największa liczba podejmowanych inicjatyw dotyczyła edukacji i spotkań młodzieży – zrealizowanych 

zostało 28 takich projektów. Pozostałe prowadzone były w następujących dziedzinach:  

 spotkania przedstawicieli władz samorządowych (19); 

 kultura (16); 

 promocja turystyczna i dziedzictwo kulturowe w tym kulinarne (15); 

 gospodarka (12); 

 zdrowie i zagadnienia społecznie (7); 

 sport (6); 

 rozwój obszarów wiejskich (3); 

 ochrona środowiska (2). 

Województwo opolskie współpracowało z partnerami z 11 krajów, w tym 10 europejskich oraz z Chinami, 

z którymi zrealizowane zostały 2 inicjatywy. Niezmiennie najwięcej inicjatyw województwo opolskie realizuje 

z partnerami z Niemiec, Ukrainy oraz z Republiki Czeskiej. 

Główne cele realizowane w 2019 roku określone w „Priorytetach współpracy Zagranicznej Województwa 

Opolskiego” to: 

 Wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego społecznego i kulturalnego województwa 

opolskiego oraz wzrostu jego konkurencyjności. 

Województwo opolskie współpracuje z 12 regionami partnerskimi w 10 krajach. W Republice Czeskiej 

posiada trzy regiony partnerskie, które są najaktywniejszymi partnerami – widoczne jest zwłaszcza 

zaangażowanie samorządów lokalnych w tę współpracę. W całym 2019 roku trwały prace nad 

przygotowaniem 2 dużych projektów finansowanych ze środków unijnych. Pierwszy, finansowany 

z programu LIFE, dotyczyć będzie ochrony środowiska, drugi z INTERREG-u - wspólnej promocji 

turystycznej. W roku 2019 we współpracy z Krajem Morawsko-Śląskim rozpoczęła się realizacja  projektu 

„Odra, Kulturalne i przyrodnicze ślady na rzece Odrze” ze środków unijnych. Celem projektu jest 

wspólna promocja atrakcji turystycznych i miast położonych wzdłuż Odry. 

 Wymiana oraz pozyskiwanie wiedzy i doświadczeń regionów partnerskich w zakresie samorządności 

na szczeblu regionalnym. 

Sejmik Województwa Opolskiego współpracuje z przedstawicielami władz regionów partnerskich. 

Spotkania radnych dotyczą zazwyczaj konkretnego tematu - sposobów rozwiązań, regulacji i wdrażania 

polityk w regionach. W roku 2019 podjęto kroki w kierunku zacieśnienia partnerstwa Porozumienia 

Czterostronnego, w ramach którego powołano cztery grupy tematyczne (turystyka, edukacja, innowacje 

i inteligentne miasta, digitalizacja administracji). W grupach będą spotykać się eksperci z regionów 

w celu upowszechniania dobrych praktyk i tworzenia wspólnych projektów. 

                                                           
27 Przyjęto uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXVII/316/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.  
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 Promocja Polski przez aktywną zagraniczną dyplomację samorządową i współpraca ze środowiskami 

polonijnymi.  

Przedstawiciele Województwa współpracują z przedstawicielami placówek dyplomatycznych w kraju 

i zagranicą. Na uwagę zasługuje współpraca z Konsulatem RP w Kolonii, Konsulatem RFN w Opolu, 

Ambasadą RP w Brukseli, Konsulatem Honorowym Ukrainy oraz Chorwacji w Opolu, Konsulatem 

Generalnym Ukrainy w Krakowie, Ambasadą Ukrainy, Ambasadą USA. 

Współpraca z organizacjami polonijnymi dotyczy zarówno partnerów w Obwodzie Iwano-Frankiwskim, 

Nadrenii-Palatynacie, jak i wieloletniej współpracy z Polonią w Komitacie Fejer na Węgrzech, ale także 

z mniejszością polską w innych krajach, m.in. na Litwie i Białorusi. 

Istotną we współpracy z zagranicą pełnią Biura Województwa Opolskiego w Brukseli i Moguncji. 

Działalność Biura Województwa Opolskiego w Moguncji koncentrowała się na działaniach 

informacyjnych i promocyjnch, wspieraniu opolskich firm i instytucji w nawiązaniu lub rozwijaniu 

wspólpracy z zagranicą. W 2019 roku biuro zrealizowało 29 inicjatyw w różnych dziedzinach wspierając 

współpracę Województwa Opolskiego z landem Nadrenia-Palatynat. 

Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli zrealizowało w 2019 roku 20 inicjatyw w tym 

6 w ramach współpracy Domu Polski Południowej - wspólnie z województwem śląskim i małopolskim. 

Priorytetowo traktowano zagadnienia dotyczące energetyki, innowacji i zmian demograficznych. 

Aktywność Biura w Brukseli przyczyniła się do zwiększenia rozpoznawalności regionu opolskiego wśród 

regionów Europy w Brukseli. 

 Działania mające na celu zbliżenie i wzajemne poznanie społeczności województwa opolskiego 

i regionów partnerskich oraz kształtowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego, otwartego, 

tolerancyjnego, akceptującego różnorodności i odrębność. 

W 2019 roku kolejny raz ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu współpracy 

międzynarodowej. Kwotę 50 000 zł przeznaczona na dofinansowanie 15 najciekawszych imprez 

międzynarodowych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i został również ogłoszony ze 

zwiększonym budżetem (75 000 zł) w 2020 roku. 

Zarząd Województwa rozstrzygnął także kolejną edycję konkursu „Partnerstwo bez Granic”, którego 

celem był wybór najciekawszej inicjatywy zagranicznej realizowanej w ciągu 15 lat członkowstwa Polski 

w UE. Do konkursu zgłoszono 55 inicjatyw. Komisja nagrodziła 9 z nich, a 5 wyróżniła. Podczas uroczystej 

gali wręczono tzw. dyplomy Opolskich Gwiazd Europy, które otrzymało około 50 podmiotów. 

6.7.2. Najważniejsze wybrane przedsięwzięcia i zadania w obszarze promocji regionu 

W 2019 roku obchodzono 15. rocznicę obecności Polski w Unii Europejskiej. Wiele spośród zadań oraz 

inicjatyw wpisywało się w tę rocznicę bądź też było wprost dedykowane jej obchodom. Najważniejszymi 

projektami promującymi region były: 

1. Konkurs „Opolska Marka 2019” 

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców działających na terenie województwa opolskiego. Jego 

celem jest uhonorowanie i promocja wyróżniających się firm oraz oferowanych przez nie produktów 

i usług. W 2019 roku statuetki oraz wyróżnienia przyznano w następujących kategoriach: 

 Usługa;  

 Promocja regionu; 

 Produkt;  

 CSR – Przedsiębiorstwo dla regionu;  

 Produkt spożywczy; 

 Przedsiębiorstwo 15-lecia. 
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Kategoria „Przedsiębiorstwo 15-lecia” podzielona była na dwie podkategorie: 

 Inwestycję 15-lecia – nagrodzone zostały przedsiębiorstwa, które efektywnie sięgają po środki 

unijne, tzn. które w ciągu ostatnich 15 lat zrealizowały m.in. dwa projekty ze środków unijnych. 

 Przedsiębiorca 15-lecia – nagrodzone zostały osoby podejmujące decyzje zarządcze 

w przedsiębiorstwie, które aktywnie wykorzystały obecność Polski w Unii Europejskiej, poprzez 

pozyskiwanie środków unijnych na rozwój zarządzanej przez siebie firmy oraz realizację dużej 

ilości projektów ze środków unijnych. 

Gala finałowa konkursu odbyła się 3 kwietnia 2019 roku w Filharmonii Opolskiej. 

2. Obchody 15-lecia obecności Polski oraz Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej 

Samorząd Województwa Opolskiego oraz Urząd Miasta Opola zorganizowały wspólnie 4 maja 2019 

roku koncert dla uczczenia 15 rocznicy obecności Polski i województwa opolskiego w Unii 

Europejskiej. Była to muzyczna wycieczka po największych polskich i europejskich hitach list 

przebojów ostatniego 15-lecia. Na scenie CWK w Opolu wystąpiły największe gwiazdy polskiej sceny 

muzycznej; m.in.: Kayah, Grzegorz i Patrycja Markowscy, Kasia Kowalska, Ewelina Listowska, Piotr 

Kupicha, Mesajah. Koncert prowadził Krzysztof Ibisz. 

3. Obchody Święta Województwa Opolskiego 

Święto Województwa Opolskiego, ustanowione przez Sejmik Województwa Opolskiego w rocznicę 

utworzenia tzw. Łańcucha Nadziei, przypada 7 czerwca. W 2019 roku kulminacyjnym punktem 

obchodów był festyn rodzinny połączony z Festiwalem Twórczości Artystycznej „Opolskie 

Szmaragdy”, który odbył się 9 czerwca w Mosznej. Podczas imprezy zaprezentowali się laureaci ww. 

konkursu. Możliwość zaprezentowania swojej oferty mieli także Partnerzy Opolskiej Karty Rodziny 

i Seniora. Liczne atrakcje przygotowano dla najmłodszych uczestników Święta. Gwiazdą wieczoru był 

zespół Poparzeni Kawą Trzy. Obchody Święta Województwa były poprzedzone szeroką kampanią 

informacyjną w mediach regionalnych. 

Ponadto w 2019 roku środkami z budżetu województwa wsparto 30 imprez o charakterze promocyjnym 

na terenie całego regionu na łączną kwotę prawie 150 000 zł. 
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6.8. ROLNICTWO, ROZWÓJ WSI I OBSZARY WIEJSKIE  

6.8.1. Rolnictwo i rozwój wsi 

Działania Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DRW) wynikają z przepisów prawnych oraz zapisów 

Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku. Obejmują takie obszary jak: rolnictwo, łowiectwo, 

rybactwo śródlądowe, ochronę gruntów rolnych i leśnych, w tym dofinansowanie budowy dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych. DRW zajmuje się również Programem Odnowy Wsi, wsparciem i promocją dziedzictwa 

kulinarnego oraz promowaniem odnawialnych źródeł energii. 

1. Program Odnowy Wsi  

Programu Odnowy Wsi to przede wszystkim wspieranie inicjatyw na obszarach wiejskich. W 2019 roku 

w ramach otwartych konkursów udzielono dotacji w wysokości 240 908 zł na realizację 27 zadań promujących 

rozwój obszarów wiejskich. Ponadto prowadzono szkolenia, warsztaty i wyjazdy studyjne, na organizację 

których wydano 30 931 zł. Spośród licznych konkursów wspomnieć należy m.in. konkurs „Piękna Wieś 

Opolska 2019” Łącznie przeznaczono na nie kwotę 96 223 zł. 

2. Program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego  

Opolskie rolnictwo ma duży potencjał i odgrywa znaczącą rolę w gospodarce regionu. Program 

Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego ma na celu ocenę odmian ważniejszych gatunków roślin 

uprawnych w warunkach klimatycznych województwa opolskiego. Obok sprzyjających warunków 

naturalnych, ma on istotny wpływ na uzyskiwane od wielu lat przez opolskich rolników wysokie plony 

podstawowych ziemiopłodów. W 2019 roku dofinansowano koszty doświadczeń odmianowych dla zbóż 

ozimych i jarych oraz soi na kwotę 120 000 zł.  

3. Najważniejsze, wybrane przedsięwzięcia i zadania w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich 

 imprezy i przedsięwzięcia promujące opolskie tradycje – województwo opolskie corocznie 

organizuje lub wspiera Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie w Spale, Dożynki Diecezjalne na 

Górze Św. Anny. W 2019 roku przeznaczono na ten cel 104 666,04 zł; 

 dziedzictwo przyrodnicze - w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem 

dziedzictwa przyrodniczego” zrealizowano zadania polegające m.in. na przekazywaniu liderom 

wiejskim informacjnt. prawidłowego kształtowania przestrzeni, zachowania charakterystycznych 

układów zadrzewień. Odbyły się również konkursy dla dzieci i młodzieży z ochrony bioróżnorodności 

przyrodniczej. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 120 780,00 zł; 

 Dziedzictwo Kulinarne Opolskie - województwo opolskie wspiera rozwój przedsiębiorczości w sferze 

pozarolniczej, jako alternatywnej formy zarobkowania, poprzez promocję rolników, producentów 

i restauratorów wytwarzających żywność wysokiej jakości. Od ponad 10 lat ww. podmioty zrzeszone 

są w ramach sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie. W 2019 roku na rozwój sieci DKO przeznaczono 

łącznie kwotę 125 000 zł. Do sieci należy obecnie 79 podmiotów. Ponadto w 2019 roku w ramach 

otwartych konkursów udzielono dotacji w wysokości 94 120 zł na realizację 12 zadań, promujących 

dziedzictwo kulinarnego regionu; 

 regionalne przedsięwzięcia o charakterze rolniczym – prezentują dorobek hodowlany opolskich 

producentów rolnych. Województwo opolskie współorganizuje te imprezy lub nagradza najlepszych 

hodowców. W 2019 roku przeznaczono na ten cel 36 337,73 zł; 

 budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - w 2019 roku środki na dofinansowanie budowy 

dróg otrzymało 21 gmin na kwotę 3 260 811 zł  Gmina Jemielnica i Gmina Krapkowice nie zrealizowały 

2019 r. budowy dróg na ogólną kwotę 276 058 zł. i  za zgodą Zarządu Województwa Opolskiego 
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zadania zakończą w roku 2020. Województwo opolskie dofinansowało także zakup sprzętu 

informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw związanych z ochroną gruntów rolnych 

– w wysokości 80 258 zł; 

 Zgodnie z Uchwałą NrII/9/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z 18 grudnia 2018 roku w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXIII/381/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z 30 października 2017 roku 

z dniem 30 czerwca 2019 roku zakończyła się likwidacja Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Opolu (WZMiUW), wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. 

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. 

zm.), na mocy której powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które przejęło 

wszystkie zadania realizowane do 31 grudnia 2017 roku przez WZMiUW. Zgodnie z ww. ustawą 

zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej terenów rolnych, w tym położonych wzdłuż rzeki 

Odry, pozostają w gestii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

W wyniku przejęcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wszystkich gruntów 

Skarbu Państwa pokrytych wodami i urządzeniami związanymi z gospodarką wodną obejmujących 

9650 działek dotychczas będących w zarządzie Marszałka Województwa lub WZMiUW w Opolu 

niezbędnym jest przeprowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wygaszeniem 

trwałego zarządu przysługującemu Marszałkowi Województwa Opolskiego lub WZMiUW oraz 

dokonania zmian w Księgach Wieczystych. W roku 2019 w stosunku do nieruchomości oznaczonych 

w ewidencji gruntów złożonych zostało 415 wniosków obejmujących 3926 działek. 

4. Realizacja zadań ustawowych – najważniejsze wybrane zadania: 

 Łowiectwo - ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020r. poz. 67 z późn. zm.).  

 wyznaczanie obwodów łowieckich - W 2019 kontynuowane były rozpoczęte w 2018 r. 

prace  związane z opracowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 

podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie., zgodnie z art. 27 ww. ustawy: 

 prowadzono konsultacje z poszczególnymi dzierżawcami obwodów łowieckich;  

 zorganizowano 6 posiedzeń Zespołu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa 

Opolskiego w zakresie przygotowania projektu uchwały w sprawie podziału województwa 

opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do odpowiednich 

kategorii; 

 na bieżąco współpracowano z Departamentem Polityki Regionalnej i Przestrzennej 

w zakresie prac analitycznych dla każdego obwodu łowieckiego na terenie województwa 

zmierzających do utworzenia bazy danych geodezyjno-kartograficznej wg kryteriów 

określonych ww. ustawie; 

 na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego przedstawiono  projekt uchwały 

w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów 

łowieckich do odpowiednich kategorii i uzyskano akceptację Zarządu do dalszego 

procedowania; 

 skierowano projekt ww. uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego do instytucji 

wskazanych w ustawie prawo łowieckie  celem uzyskania opinii i uzgodnień. 

 odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną na obszarach niewchodzących 

w skład obwodów łowieckich – na podstawie art. 50 ust. 3 ww. ustawy zarząd województwa 

wypłaca odszkodowania ze środków budżetu państwa. W 2019 roku rozpatrzono 16 zgłoszeń szkód 

łowieckich, w wyniku których wypłacono kwotę odszkodowań 39 598,65 zł;  
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 Rybactwo śródlądowe - ustawa z dnia o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1476) – na 

podstawie art. 6 ust. 2a DRW realizuje zadania z zakresu rybactwa śródlądowego poprzez 

nadzorowanie spraw polegających ochronie ichtiofauny, regulowaniu połowu i przepływu ryb oraz 

przeprowadza okresowe oceny wszystkich użytkowników rybackich gospodarujących na wodach 

Skarbu Państwa, W 2019 r. oceniono prowadzenia gospodarki rybackiej w obwodach: Zbiornik 

Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3, rzeki Opawa nr 1 

 Ochrona terenów zieleni - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 55.) – na podstawie art.90 ust.2 realizowane są zadania związane wycinką drzew i krzewów, na 

terenach będących własnością miasta, gdzie prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję 

starosty. W 2019 roku przeprowadzono 180 postępowań administracyjnych związanych 

z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, kontroli wykonania nasadzeń zastępczych 

oraz weryfikacji zgłoszeń wywrotów lub złomów drzew.  

 Uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych - ustawa z 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) - na podstawie art. 46 ust. 

8 ustawy DRW przygotował, a Sejmik Województwa Opolskiego Uchwałą Nr V/40/2019 z dnia 

14 marca 2019 r. określił ogólną powierzchnie upraw konopi włóknistych na terenie 68 gmin woj. 

opolskiego i upraw maku niskomorfinowego na terenie 2 gmin.  

 Ochrona gruntów rolnych i leśnych - ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.) - na podstawie art.7 ustawy Marszałek Województwa 

opiniuje wnioski wójtów/burmistrzów/prezydentów o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klas IIII 

oraz leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, na cele nierolnicze i nieleśne oraz wyraża zgodę 

na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne pozostałych gruntów leśnych. W 2019 r roku DRW 

rozpatrzył 32 wnioski ww. organów i wydał 20 opinii oraz 8 decyzji administracyjnych.  

6.8.2. Obszary wiejskie i rybactwo śródlądowe 

Obszary wiejskie wspierane są dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 

2014-2020), natomiast obszary zależne od rybactwa dzięki Programowi Operacyjnemu Rybactwo i Morze na 

lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020).  

Na realizację działań w ramach PROW 2014-2020 województwo opolskie otrzymało kwotę w wysokości 

241,3 mln zł. Od początku realizacji zadań związanych z PROW 2014-2020 do końca 2019 roku ogłoszono 241 

naborów wniosków, wpłynęło 1 349 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 388,4 mln zł, zawarto 567 

umów na kwotę 176,2 mln zł, wypłacono środki dla beneficjentów w wysokości 99,9 mln zł. Przeznaczono je 

na m.in. na budowy i przebudowy dróg lokalnych, gospodarkę wodno-ściekową czy zakładanie i rozwijania 

działalności gospodarczej. 

Na realizację działań w ramach PO RYBY na lata 2014-2020 województwo opolskie otrzymało kwotę 

w wysokości 12 mln zł. Do końca 2019 r. ogłoszono 52 nabory wniosków, w ramach których wpłynęło 59 

wniosków o dofinansowanie na kwotę 11,2 mln zł. Zawarto 50 umów o wartości blisko 8,7 mln zł, zlecono 

do wypłaty środki w wysokości 4,5 mln zł. Wsparto m.in. obszary dotyczące rozwijania rybołówstwa 

przemysłowego i działalności gospodarczej oraz propagujące dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich 

i akwakultury. 

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – wsparcie dla obszarów wiejskich 

W ramach Programu prowadzone są działania służące rozwojowi przedsiębiorczości, odnowie i rozwojowi 

wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak 
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również poprzez działanie LEADER - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) wzmacniając realizację 

oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.  

Województwo opolskie na realizację działań w ramach PROW 2014-2020 (Schemat 1) dysponuje kwotą 241,3 

mln zł. W 2019 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększyło limit środków dla województwa 

opolskiego o 18,5 mln zł - środki w wysokości 16,5 mln zł zostały przeznaczone na poddziałanie Gospodarka 

wodno-ściekowa i pozwoliły na ogłoszenie II naboru wniosków. Pozostałą kwotą w wysokości 2 mln zł zostały 

nagrodzone 2 LGD, które najefektywniej w latach 2016-2018 wydatkowały środki w ramach poddziałania 19.2 

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.  

Schemat 1. Działania PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorząd Województwa Opolskiego 

 
Źródło:Opracowanie własne UMWO 

 Działanie 4 

 W ramach operacji Scalanie gruntów zawarto 3 umowy na kwotę 13 mln zł. Postępowaniem 

scaleniowym zostało objętych 1 274,81 ha gruntów leśnych i ornych. W 2019 roku beneficjenci 

kontynuowali prace scaleniowe z poprzednich lat, a ich rozliczenie zaplanowali w latach 2020-2023. 

 Działanie 7 

 W ramach operacji Budowa i modernizacja dróg lokalnych zawarto 40 umów o przyznanie pomocy 

na kwotę ogółem wynoszącą 28 mln zł. Pomoc trafiła do 27 samorządów, a prace prowadzono  na 

odcinku 55,6 km. W 2019 roku zakończono rozliczenie projektów, łączna wartość zrealizowanych 

inwestycji to 27,4 mln zł. 

 W ramach operacji Gospodarka wodno-ściekowa zawarto 31 umów o łącznej wartości 45 mln zł. 

Skanalizowano 43 miejscowości na odcinku 117,5 km. Powstało 383 przydomowych i 2 duże 

oczyszczalnie ścieków oraz uruchomiono 4 stacje uzdatniania wody, w tym 2 zostały 

zmodernizowane. W 2019 roku rozliczono projekty o łącznej wartości 24,2 mln zł. We wrześniu 

2019 roku został ogłoszony II nabór w ramach którego do SWO złożono 33 wnioski na kwotę 

58,2 mln zł. Trwa weryfikacja złożonych wniosków. 

 W ramach operacji Targowiska przebudowane zostało targowisko miejskie w Kędzierzynie-Koźlu. 

Łączny koszt inwestycji blisko 1 mln zł. 

 W ramach operacji Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne podpisano 12 umów na 

kwotę 5,3 mln zł. We wrześniu 2019 r. został ogłoszony II nabór w ramach którego złożono 

33 wnioski o przyznanie pomocy o wartości 21 mln zł. Trwa ich weryfikacja. 

Inwestycje w środki trwałe

•Scalanie gruntów

Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

•Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

•Gospodarka wodno-ściekowa

•Obiekty kultury lub kształtowanie przestrzeni publicznej

•Ochrona zabytków

•Targowiska

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

•Wsparcie przygotowawcze

•Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

•Wdrażanie projektów współpracy

•Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Dz. 4 

Dz. 7 

Dz. 19 
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 W ramach operacji dotyczącej Kształtowania przestrzeni publicznej dofinansowaniem zostało 

objętych 12 projektów na kwotę 4,5 mln zł. Ze wsparcia skorzystało 17 miejscowości, w których 

zostały odnowione centra wsi oraz zagospodarowane tereny rekreacyjne. 

 W ramach operacji Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego podpisano 5 umów na kwotę 

2,2 mln zł. 

 Działanie 19 

W ramach poddziałania 19.2 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w 2019 r. Zarząd Województwa 

Opolskiego zatwierdził do ogłoszenia 68 naborów, do których złożono 303 wnioski o przyznanie 

pomocy na kwotę 35,8 mln zł. Podpisano z beneficjentami 152 umowy na kwotę 16,2 mln zł. 

Zakończono realizację projektów o łącznej wartości 19,7 mln zł. Stan wdrażania poddziałania 19.2 

przedstawiono na poniższym schemacie (2).  

Schemat 2. Stan wdrażania poddziałania 19.2 w ramach PROW 2014-2020 od początku Programu w 2019 roku. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne DOW 

Połowa środków finansowych w ramach tego poddziałania została przeznaczona na wsparcie 

przedsiębiorczości. Do tej pory na ten cel wykorzystano blisko 30 mln zł, dzięki którym utworzono 

133 nowych i wsparto 105 istniejących przedsiębiorstw. Pomoc trafiła także m.in. do 50 gmin, 

27 parafii oraz 54 stowarzyszeń. Są to projekty dotyczące m.in.: 

 zachowania dziedzictwa lokalnego – remonty zabytków, głównie kościołów ale i wydanie publikacji 

o tematyce związanej z lokalnym dziedzictwem; 

 budowy i przebudowy obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej, np. placów zabaw, boisk sportowe, sal spotkań lub świetlice wiejskich; 

 organizacji wystaw, koncertów, pikników, konkursów i tym podobnych imprez mających na celu 

promocję produktów i usług lokalnych. 
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Schemat 3. Wybrane efekty rzeczowe w ramach PROW na lata 2014-2020 

 
Źródło:Opracowanie własne UMWO 

2. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – działa w ramach PROW 2014-2020, jest platformą współpracy 

i wymiany doświadczeń instytucji, organizacji, podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach KSOW dotyczą m.in. promowania dziedzictwa kulturowego, lokalnego 

produktu, folkloru, zwyczajów i tradycji w kraju i za granicą, rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki 

oraz aktywizację życia kulturowego i integrację społeczności wiejskiej. KSOW ma charakter otwarty. 

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, w tym 

instytucje i organizacje pozarządowe oraz struktury administracji rządowej i samorządowej. 

W ramach KSOW województwo opolskie dysponuje środkami w wysokości 4,2 mln zł, z przeznaczeniem na 

finansowanie planów operacyjnych.  

W wyniku konkursu 3/2019 dla partnerów KSOW na wybór operacji do realizacji w 2019 r. w ramach Planu 

operacyjnego na lata 2018-2019 wybrano 15 projektów na łączną kwotę 350 189,49 zł. Ostatecznie wsparcie 

otrzymało 6 organizacji pozarządowych, 5 gmin, 1 jednostka organizacyjna gminy oraz 2 organizacje 

rolnicze. Zrealizowane zostały m.in. konferencje, spotkania i warsztaty, wyjazd studyjny, publikacje, filmy, 

konkursy, wystawy i imprezy plenerowe o charakterze targowo-wystawienniczym. Ostateczna wartość 

operacji partnerskich w 2019 r. wyniosła 293 652,45 zł. 

Ze środków KSOW w 2019 r. województwo opolskie zrealizowało wiele wydarzeń z zakresu odnowy wsi, 

promocji i upowszechniania turystyki wiejskiej oraz dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego, jak:  

 udział w Targach Smaki Regionów w Poznaniu; 

 organizacja Opolskiej Wioski Smaków i Tradycji w ramach Międzynarodowych Targów Turystycznych 

„W stronę Słońca”;  

 Festiwal Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”; 

 publikacja „Opolska mama gotuje. Dzieci rozrabiają, a tradycja zostaje”; 

 warsztaty kulinarne dla najmłodszych w ramach imprezy promującej efekty wykorzystania funduszy 

europejskich; 

PROW
2014-2020

55,6 km dróg lokalnych

117,5 km sieci kanalizacyjnej

oczyszczalnie ścieków:
383 przydomowych i 3 duże 

stacje uzdatniania wody: 
2 wybudowane

2 przebudowane

wyremontowano 65 
zabytkowych obiektów

powstaną 4 nowe świetlice wiejskie
5 zostanie przebudowanych

4 zostaną doposażone
utworzono targowisko

obiekty infrastruktury 
rekreacyjno-sportowo-

turystycznej: 
82 wybudowane

i 54 zmodernizowane 

przedsiębiorstwa: 
133 nowo utworzone,

105 istniejących
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 podróż studyjną obrazującą dobre przykłady odnowy wsi; 

 organizacja dożynek wojewódzkich oraz udział w dożynkach prezydenckich w Spale; 

 udział w podróży studyjnej do Małopolski śladem dobrych praktyk PROW 2014-2020. 

Wspierając realizację lokalnych strategii rozwoju oraz umiejętności zarządczych LGD zorganizowano cykl 

warsztatów z zakresu aktywizacji społecznej. Łączna wartość operacji własnych wyniosła 326 307,89 zł.  

3. Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 opracowany został na podstawie prawa 

unijnego, określając realizację wsparcia w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, 

przetwórstwa i obrotu produktów rybołówstwa. Zadania priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 powierzono 

województwu opolskiemu za pośrednictwem Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”, 

obejmującej obszar 11 gmin, otrzymując do dyspozycji kwotę 12 mln zł. 

W zakresie poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność - operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD,w 2019 r. Zarząd 

Województwa Opolskiego zatwierdził do ogłoszenia 20 naborów wniosków, do których złożono 

12 wniosków o dofinansowanie na kwotę 2,6 mln zł. Zawarto 11 umówo wartości blisko 2,3 mln zł. 

Zakończono realizację projektów o wartości 2,7 mln zł.  

Połowa środków finansowych w ramach tego poddziałania, podobnie jak w PROW 2014-2020, została 

przeznaczona na wsparcie przedsiębiorczości w obszarze dotyczącym rozwijania rybołówstwa 

przemysłowego. Dotychczas z terenu RLGD „Opolszczyzna” ze wsparcia skorzystało 9 przedsiębiorstw 

rybackich, realizując 16 projektów o łącznej wartości blisko 2,7 mln zł. Pomoc została przyznana także m. in. 

9 gminom z obszaru RLGD „Opolszczyzna”oraz Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu.  

Zakresy wsparcia zostały określone w LSR i obejmują zachowanie, ochronę oraz promocję zasobów rybackich 

i akwakultury. Zrealizowano przedsięwzięcia polegające na: 

 odtwarzaniu pierwotnego stanu środowiska, poprawie retencji oraz jakości wód poprzez czyszczenie 

rowów i zbiorników wodnych, wraz zakupem urządzeń; 

 budowie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz 

wzdłuż rzek; 

 promocji zasobów rybackich i propagowaniu rybackiego dziedzictwa kulturowego, poprzez organizację 

wystaw, wyposażenie obiektów i zagospodarowanie terenów służących do poszerzania wiedzy. 
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6.9. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Ochrona środowiska nierozerwalnie wiąże się z regulacjami dotyczącymi ochrony dóbr szczególnie cennych 

i wartościowych - wszystkich elementów środowiska. Ich ochronie służy także reglamentowanie emisji 

wprowadzanej do środowiska, pochodzącej z działalności człowieka mogących powodować negatywne 

konsekwencje dla środowiska. Polityka ochrony środowiska ma na celu stworzenie warunków niezbędnych 

do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Prowadzona jest w oparciu 

o strategie rozwoju, programy i dokumenty programowe. 

1. Wojewódzki plan gospodarki odpadami „Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego 

na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” 

Obowiązujący aktualnie „Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 

z uwzględnieniem lat 2023-2028” obejmuje pełen zakres informacji dotyczących głównych rodzajów 

odpadów powstających w województwie, a w szczególności odpadów niebezpiecznych, komunalnych oraz 

innych rodzajów odpadów z różnych dziedzin gospodarki. Formułuje także cele, których realizacja poprawi 

system gospodarowania odpadami, a także zgłoszone i planowane działania inwestycyjne z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi. Zaproponowane w nim rozwiązania pozwolą na uszczelnienie systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, wzmocnienie ich selektywnego zbierania „u źródła”, tj. w miejscu 

ich powstawania, a w efekcie zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających 

biodegradacji, kierowanych do składowania. 

Z realizacji planów gospodarki odpadami są sporządzane sprawozdania, obejmujące okres 3 lat 

kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Perwsze sprawozdanie 

z Planu będzie przygotowane w 2020 roku.  

2. Program ochrony powietrza „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze 

względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” 

Program obowiązuje od stycznia 2018 roku. Jako element polityki ekologicznej regionu ma pomóc 

w osiągnięciu standardów jakości powietrza, a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców 

województwa. Program zawiera m.in. harmonogram rzeczowo-finansowy działań naprawczych oraz działania 

wspomagające mające pośredni wpływ na osiągnięcie efektu ekologicznego. Zgodnie z ww. harmonogramem 

koszt działań naprawczych dla ograniczenia tylko emisji powierzchniowej wynosi 349,3 mln zł, przy 

jednoczesnym osiągnięciu redukcji: pyłu zawieszonego PM10 o 1351,53 Mg, pyłu zawieszonego PM2,5 

o 1245 Mg, benzo(a)pirenu o 0,663 Mg, benzenu o 19,4 Mg, NMLZO o 1493,65 Mg oraz NOx o 371,53 Mg. 

Okres obowiązywania Programu ochrony powietrza obejmuje lata 2018-2025. Realizacja Programu przyczyni 

się do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz 

benzenu do roku 2025.  

Częścią ww. Programu jest Plan działań krótkoterminowych – czyli zestaw procedur postępowania 

w przypadku występowania złej jakości powietrza na danym obszarze w celu ochrony wrażliwych grup 

ludności (tj. dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia, osób starszych, osób z zaburzeniami funkcjonowania 

układu oddechowego czy z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osób zawodowo narażonych 

na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń, osób palących papierosy i biernych palaczy). 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. poz. 1211) przepisem art. 7 wprowadziła obowiązek opracowania nowego programu 

ochrony powietrza. Podstawą do opracowania programu ochrony powietrza jest "Roczna ocena jakości 
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powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za rok 2018", wykonana przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska.  

Z ww. oceny wynika konieczność opracowania programu ochrony powietrza:  

 dla strefy opolskiej z uwagi na przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych stężeń: 

24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM2,5 

określonego dla fazy II (po roku 2020) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu;  

 dla strefy miasto Opole z uwagi na przekroczenia obowiązujących poziomów stężeń dopuszczalnych: 

24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 określonego dla fazy II (po roku 

2020) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.  

W związku z powyższym przystąpiono do opracowania nowego Programu ochrony powietrza. Umowę 

podpisano w grudniu 2019 roku – termin jego realizacji to czerwiec 2020 r. 

W 2019 roku wykonano raport z wdrożenia programu ochrony powietrza za rok 2018. Raport jest dostępny 

w Departamencie Ochrony Śrosowiska. 

3. Program ochrony środowiska przed hałasem „Program ochrony środowiska przed hałasem dla 
województwa opolskiego” 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego jest dokumentem strategiczno-

merytorycznym o charakterze aktu prawa miejscowego. Działania podejmowane w zakresie ochrony przed 

hałasem mają zmniejszyć skalę uciążliwości akustycznej, na którą narażeni są mieszkańcy, tam gdzie jest ona 

najwyższa. W związku z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zidentyfikowanych 

w ramach map akustycznych, przewidziano szereg działań mających na celu dalszą poprawę stanu klimatu 

akustycznego na terenie województwa. Działania te mogą mieć charakter organizacyjny i są to np. 

ograniczenia prędkości ruchu na wybranych odcinkach dróg. Mogą to być też kosztowne inwestycje takie jak 

np. budowa ekranów akustycznych, wymiana nawierzchni drogi na cichą czy budowa obwodnic.  

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego został przyjęty uchwałą 

nr VIII/76/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego 18 czerwca 2019 r. Horyzont czasowy Programu obejmuje 

lata 2019 – 2023, ale ujęto w nim również perspektywę długoterminową - do roku 2028 r. Po roku 2023 

będzie sporządzana jego aktualizacja. Realizacja celów Programu nie jest związana z zabezpieczeniem 

środków finansowych w budżecie województwa. Zadania finansowe wyznaczone w planie zostały określone 

przede wszystkim dla gmin, powiatów, zarządców dróg, linii kolejowych oraz dla zakładów przemysłowych. 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego obejmuje swym zakresem 

68 odcinków dróg krajowych o długości 207,114 km, 9 odcinków dróg wojewódzkich o długości 18,432 km 

oraz 6 odcinków linii kolejowych o długości 49,017 km. Analizowane w opracowaniu odcinki dróg i linii 

kolejowych znajdują się na terenie następujących powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-

kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, 

prudnickiego i strzeleckiego. 

4. Program ochrony środowiska „Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 

2016-2020” 

Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego jest dokumentem strategiczno-merytorycznym. 

Realizacja działań w nim ujętych ma prowadzić do sukcesywnej poprawy stanu środowiska, do racjonalnego 

gospodarowania jego zasobami przy uwzględnieniu konieczności dalszego rozwoju społeczno-

gospodarczego, a także ma chronić i rozwijać walory środowiska. 
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W odniesieniu do stwierdzonych problemów środowiskowych, w projektowanym dokumencie określono 

strategię ochrony środowiska do roku 2020, w tym określono cele strategiczne oraz kierunki interwencji. 

Realizacja celów Programu założona jest związana z zabezpieczeniem środków finansowych w budżecie 

województwa. Zadania finansowe wyznaczone w planie zostały określone dla dwóch grup – zadania własne 

województwa i jednostek podległych oraz zadania monitorowane – realizowane przez inne jednostki. 

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym koszt realizacji działań przewidzianych w programie 

ochrony środowiska wynosi: 35 772,7 mln zł. Okres obowiązywania programu ochrony środowiska obejmuje 

lata 2016-2020. W 2019 roku, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony, sporządzono Raport z realizacji 

POŚ, który przedłożono Sejmikowi Województwa Opolskiego. 

6.9.1. Realizacja polityki środków finansowych ochrony środowiska 

Gromadzenie i redystrybucja przez marszałka województwa środków finansowych dotyczy: 

1. Opłat za korzystanie ze środowiska: 

 wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 

 przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 

roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; 

 składowanie odpadów. 

Opłaty za pobór wód oraz opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi od 1 stycznia 2019 

roku podmioty przekazują do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

2. Opłaty produktowej  za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu z: 

 produktów (opony, oleje, preparaty smarowe); 

 opakowań; 

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

 baterii i akumulatorów; 

 recyklingu pojazdów. 

3. Opłat z wpłat na publiczne kampanie edukacyjne (PKE) – opakowania. 

4. Opłat rejestrowych i rocznych wynikających z powstającego od 2018 roku rejestru Bazy Danych 

Odpadowych tzw. BDO - pierwsza redystrybucja na rachunek dochodów budżetu państwa została 

zrealizowana, zgodnie z przepisami, w czerwcu 2019 roku. 

5. Opłaty recyklingowej za torby foliowe - pierwsza redystrybucja na rachunek dochodów budżetu 

państwa została zrealizowana w kwietniu 2019 roku. 
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Tabela 29. Realizowane zadania związane z gromadzeniem i weryfikacją danych dotyczących opłat  

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych UMWO 

Liczba prowadzonych postępowań uzależniona jest wyłącznie od liczby złożonych wniosków. 

Tabela 30. Redystrybucja środków pochodzących z opłat  

Lp. Nazwa zadania – aspekt finansowy 

Redystrybucja 
środków 
w 2018 r. 

(zł) 

Redystrybucja 
środków 
w 2019 r. 

(zł) 

Wskaźnik 
dynamiki rok 

2018=100 
[%] 

Ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych (od 2018 r. opłaty za wodę i ścieki są przekazywane do PGW Wody Polskie – zmiana 

przepisów, stąd spadek w przekazywanych opłatach) 

1. 
Przekazane środki z tytułu ustawowego podziału 
wpływów otrzymanych z  opłat za korzystanie ze 
środowiska, w tym: 

45 560 421 35 402 857 77,7 

a. gminom 11 708 006 10 257 355 87,6 

b. powiatom   4 558 094    3 510 418 77,0 

c. Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w  Opolu 

18 482 393  13 452 242 
72,8 

d. Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 

10 811 928    8 182 842 
75,7 

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej 

2. 

Przekazane środki do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie z tytułu ustawowego podziału 
wpływów otrzymanych z opłaty produktowej - 
produkty w przypadku nieosiągnięcia   wymaganego 
poziomu odzysku i recyklingu.  
 
 

10 320 81 790 792,5 

Lp. Nazwa zadania – aspekt merytoryczny 
Liczba spraw 

zakończonych 
w 2018 r. 

Liczba spraw 
zakończonych 

w 2019 r. 

Wskaźnik dynamiki 
rok 2018=100 

[%] 

Ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach,  ustawa Prawo wodne, ustawa o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

1. 
Weryfikacja sprawozdań z opłat za 
korzystanie ze środowiska 

3369 3358 99,7 

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej 

2. 
Weryfikacja sprawozdań z opłaty 
produktowej - produkty 

8 80 1000,0 

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

3. 
Weryfikacja sprawozdań z opłaty 
produktowej - opakowania 

153 287 187,6 

4. 
Udzielenie pomocy de minimis - 
opakowania 

67 67 100,0 

5. 
Udzielenie pomocy de minimis – 
publiczne kampanie edukacyjne (PKE) 

61 60 98,4 

Ustawa o bateriach i akumulatorach 

6. 
Weryfikacja sprawozdań dot. baterii i 
akumulatorów 

321 725 225,8 
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Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

3. 

Przekazane środki do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie z tytułu ustawowego podziału 
wpływów otrzymanych z opłaty produktowej 
i dodatkowej opłaty – opakowania wprzypadku 
nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku 
i recyklingu. 

47 022 90 294 192,0 

4. 

Przekazane środki do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na publiczne kampanie edukacyjne 
wpłacone przez podmioty do marszałka. 

5 659 15 008 265,2 

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

5. 

Przekazane środki do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie z tytułu ustawowego podziału 
wpływów otrzymanych z opłaty produktowej 
w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu 
odzysku i recyklingu za zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny. 

5 429 1 093 20,1 

Ustawa o bateriach i akumulatorach 

6. 

Przekazane środki do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie z tytułu ustawowego podziału wpływów 
otrzymanych z opłaty produktowej  w przypadku 
nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku 
i recyklingu za baterie i akumulatory. 

2 679 4 889 182,5 

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

7. 

Przekazane środki do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie z tytułu ustawowego podziału 
wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego 
poziomu odzysku i recyklingu  odpadów 
pochodzących z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji. 

14 190 2 236 15,7 

Ustawa o odpadach 

8. 
Przekazane po raz pierwszy w 2019 r. do budżetu 
państwa środki z opłaty rejestrowej i rocznej – dot. 
Baza Danych Odpadowych „BDO”  

- 50 831 100,0 

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

9. 
Przekazane po raz pierwszy w 2019 r. do budżetu 
państwa środki z opłaty recyklingowej - dot. toreb 
foliowych 

- 1 526 745 100,0 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych UMWO.  

6.9.2. Realizacja polityki reglamentowania emisji do środowiska 

Reglamentacja emisji wprowadzanej do środowiska z prowadzonych działalności mogących powodować 

negatywne konsekwencje dla środowiska jest jednym z działań realizowanych w ramach polityki ochrony 

środowiska. Reglamentowanie polega na konieczności uzyskania zgody organu ochrony środowiska w postaci 

decyzji administracyjnej na emisję w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa. 

W 2019 roku Marszałek Województwa Opolskiego realizował następujące zadania z wynikające z niżej 

wymienionych ustaw: 



91 

 

Tabela 31. Realizowane zadania z zakresu ochrony środowiska  

Lp. Nazwa zadania 
Liczba spraw 

zakończonych 
w 2018 r. 

Liczba spraw 
zakończonych 

w 2019 r. 

Wskaźnik 
dynamiki  

rok 2018=100 
[%] 

Ustawa Prawo ochrony środowiska 

1. 

Wydawanie (cofanie, wygaszanie) pozwoleń 
zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów 
i pyłów do powietrza. 

39 59 151,2 

2. 

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla 
odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych 
w miejscu poszukiwania, rozpoznawania 
i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich 
magazynowania i przeróbki. 

18 2 11,1 

3. 

Prowadzenie rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc 
występowania substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska. 

487 453 93,0 

4. 

Inne wynikające z ustawy: przeglądy ekologiczne, 
analizy pozwoleń zintegrowanych, opiniowanie 
decyzji środowiskowych, analiza wyników pomiarów, 
przyjmowanie zgłoszeń instalacji, analiza wystąpień 
i zarządzeń WIOŚ, przekazywanie informacji 
o wydanych decyzjach dla WIOŚ. 

392 408 104,0 

5 

Opracowanie programów ochrony przed hałasem, 
programów ochrony powietrza, planów działań 
krótkoterminowych, przygotowanie sprawozdań 
z realizacji. 

21 24 114,3 

Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

6. 

Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, 
zatwierdzanie raportów z udoskonaleń metodyk 
monitorowania emisji gazów cieplarnianych. 

16 15 93,7 

7. 

Przyjmowanie informacji o rzeczywistych 
i planowanych zmianach zdolności produkcyjnej, 
przyjmowanie raportów z emisji gazów 
cieplarnianych. 

19 9 47,4 

8. Analiza zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych. 3 4 133,3 

Ustawa o odpadach i ustawa o odpadach wydobywczych 

9. Prowadzenie baz danych. 3601 3602 100,0 

10. 

Powołanie komisji egzaminacyjnej oraz wydanie 
świadectwa stwierdzające kwalifikacje w zakresie 
gospodarowania odpadami, odpowiednie do 
prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. 

8 4 50,0 

11. 

Inne z ustawy o odpadach - zatwierdzanie instrukcji 
eksploatacji składowiska, decyzje zatwierdzające 
zabezpieczenie roszczeń dla składowisk, decyzje na 
zamknięcie składowiska, analiza wyników 
monitoringu składowiska, decyzje uznające za 
produkt uboczny, decyzje wyrażające sprzeciw 
uznaniu za produkt uboczny, postanowienia 
zatwierdzające zabezpieczenie roszczeń dla 
prowadzących przetwarzanie i zbieranie odpadów, 

25 62 248,0 
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decyzje zmieniające częstotliwość monitoringu 
składowiska. 

12. Programy gospodarowania odpadami wydobywczymi 1 0 0 

13. 
Inne z ustawy o odpadach wydobywczych przeglądy 
programów gospodarowania odpadami 
wydobywczymi. 

3 4 133,3 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych UMWO. 

Liczba prowadzonych postępowań uzależniona jest wyłącznie od liczby złożonych wniosków. 

6.9.3. Realizacja polityki surowcowej  

Tabela 32. Realizowane zadania wynikające z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze 

Lp. Nazwa zadania 
Liczba spraw 

zakończonych 
w 2018 r.  

Liczba spraw 
zakończonych 

w 2019 r.   

Wskaźnik 
dynamiki  

rok 2018=100 [%] 

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 

1. 
Udzielanie (zmiana, przeniesienie, wygaśniecie 
i cofnięcie) koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. 

11 8 72,7 

2. 
Wyrażanie opinii w sprawach koncesji udzielanych 
przez starostę. 

3 2 66,7 

3. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. 29 41 141,4 

4. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych. 25 34 136,0 

5. 
Gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie 
informacji geologicznej. 

237 238 100,4 

6. Opłaty eksploatacyjne - weryfikacja informacji. 143 147 102,8 

7. 
Wydawanie decyzji ustalających opłaty za eksploatacje 
kopalin. 

50 43 86,0 

8. 
Rozpatrywanie zmian do projektów zagospodarowania 
złóż. 

1 7 700,0 

9. Wykup praw do informacji geologicznej. 3 6 200,0 

10. Weryfikacja zestawień zmian zasobów złóż kopalin. 67 71 105,9 

11. 
Analiza i opiniowanie planów i studium 
zagospodarowania przestrzennego. 

111 83 74,8 

12. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy. 712 762 107,0 
Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych UMWO.  

Liczba prowadzonych spraw uzależniona jest wyłącznie od liczby wniesionych do rozpatrzenia spraw. 

6.9.4. Realizacja zadań dotyczących systemu BDO 

Marszałek Województwa od 24 stycznia 2018 r. prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Rejestr stanowi integralną część Bazy danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

Tabela 33. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami 

Lp. Nazwa zadania 
Liczba spraw 

zakończonych w 
2018 r.  

Liczba spraw 
zakończonych w 

2019 r.   

Wskaźnik dynamiki  
rok 2018=100 [%] 

Ustawa o odpadach 

1. Wnioski dot. wpisu do rejestru BDO. 2905 6345 218,4 

2. 
Wnioski dot. aktualizacji wpisu do rejestru 
BDO. 

321 509 1,6 

3. 
Generowanie nowych danych dostępowych 
do rejestru BDO. 

0 574 - 

4. Wnioski o wykreślenie z rejestru BDO. 6 35 583,3 
Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych UMWO. 
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6.9.5. Realizacja polityki ochrony przyrody i edukacji ekologicznej 

Województwo opolskie realizuje zadania w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej za pomocą 

Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych (ZOPK). Zespół zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości 

przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków krajobrazowych, w warunkach zrównoważonego 

rozwoju. W jego skład wchodzą oddziały: 

 Oddział w Pokrzywnej dla Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, 

 Oddział w Górze Św. Anny dla Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, 

 Oddział w Ładzy dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych co roku realizuje wiele inicjatyw i projektów. W 2019 roku były to 

m.in.:  

 „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych”; 

 „Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny” w tablice 

informacyjno-dydaktyczne” dofinansowane z WFOŚiGW; 

 „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji 

przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich 

Parków Krajobrazowych w Ładzy”;  

 „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków 

Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” dofinansowane ze środków RPO WO 2014–

2020. 

Zostały one zrealizowane przy wsparciu środków zewnętrznych, a ich łączna wartość wyniosła 834 009,38 zł. 

Ponadto ZOPK prowadzi w sposób ciągły, całorocznie, edukację ekologiczną w formie zajęć terenowych 

i warsztatowych, konkursów, festiwali, olimpiad, turniejów, w których udział bierze średnio 8–9 tys. osób 

rocznie. 

6.9.6. Inne działania w zakresie ochrony środowiska 

W 2019 roku, po ogłoszeniu przez Komisję Europejską naboru do Programu LIFE, rozpoczęto prace nad 

przygotowaniem projektu pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach 

województwa opolskiego”. Jako współbeneficjenci przystąpiły do niego 42 gminy województwa opolskiego 

i partner ze środowiska naukowego – Politechnika Opolska. Dodatkowo partnerami projektu zostali: 

ówczesne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, WFOŚiGW w Opolu oraz partnerzy zagraniczni – Kraj 

Morawsko-Śląski i Kraj Ołomuniecki.  

Udział partnerów z miast średnich i gmin wiejskich ma na celu zrównoważenie przyjmowanych rozwiązań 

w projekcie, zapewniając ich uniwersalność dla całego województwa i replikację rozwiązań na pozostałe 

gminy województwa po zakończeniu projektu. 

Głównymi efektami rzeczowymi projektu mają być: utworzenie systemu zarządzania – model i platforma 

współpracy samorządów w POP, stanowisko gminnego koordynatora POP (wyposażenie w narzędzia i sprzęt; 

nabycie kompetencji), przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców, utworzenie 

systemu monitorowania jakości powietrza w każdej gminie województwa opolskiego oraz narzędzi IT 

ułatwiających realizację POP i współpracę. 

Projekt będzie oceniony przez KE w 2020 r. a jego realizacja będzie możliwa po otrzymaniu dofinansowania.
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6.10. MIENIE WOJEWÓDZTWA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

6.10.1.  Gospodarka nieruchomościami 

Nieruchomości stanowiące mienie województwa opolskiego, jako trwale związane z przestrzenią obszaru 

województwa, są ważnym elementem jego potencjału. Wykorzystywane są m.in. w celu tworzenia 

i funkcjonowania infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu wojewódzkim, a także służą zwiększeniu 

przychodów budżetu województwa oraz tworzą rezerwę na realizacj określonych celów w przyszłości. 

Według stanu na koniec 2019 roku województwo opolskie posiadało grunty wraz z zabudowaniami 

o powierzchni 1 632,7833 ha o łącznej wartości 1 057 257,96 zł. W stosunku do roku 2018 stan nieruchomości 

będących w posiadaniu województwa opolskiego uległ zwiększeniu o 61,1961 ha o wartości 104 589,13 zł. 

Województwo opolskie posiada mienie nabyte z mocy prawa, na mocy decyzji uznaniowych, umów kupna, 

zamiany oraz darowizny. Nieruchomości oddane są przede wszystkim w trwały zarząd samorządowym 

jednostkom organizacyjnym, w nieodpłatne użytkowanie SP ZOZ-om, w użytkowanie wieczyste gruntu 

instytucjom kultury. Ogólna wartość nominalna udziałów województwa opolskiego w spółkach prawa 

handlowego na koniec 2019 roku wynosiła 163 015 zł i w porównaniu do stanu na koniec roku 2018 uległa 

zwiększeniu o kwotę 1 300 zł. 

1. Najważniejsze, wybrane przedsięwzięcia i zadania w dziedzinie gospodarki nieruchomościami 

 Projekty inwestycyjne realizowane na terenie Zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej - teren 

Zamku wraz z przyległym parkiem jest ważnym obszarem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych 

realizowanych przez województwo opolskie. W 2019 roku zakończonyły się dwa projekty 

współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Opolu, w ramach których wykonano prace związane 

z roślinnością i małą infrastrukturą w parku. Wartość tych projektów wynosi blisko 3 mln zł. W 2019 

roku zakończyl się także projekt współfinansowany ze środków RPO WO na lata 2014-2020 pn. 

„ekoZamek Moszna – termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej” o wartości 

3,2 mln zł oraz projekt pn. „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Zamku 

w Mosznej” o wartości około 772 000 zł. Zadanie to w całości było finansowane z budżetu 

województwa opolskiego.  

 W 2019 roku rozpoczęto dwie nowe inwestycje: 

- pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, 

Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” współfinansowany ze środków RPO WO na lata 2014 

– 2020 o  wartości 5 660 000 zł. Jego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz 

odpowiedzialności społeczności lokalnej za otaczające środowisko przyrodnicze. Zakończenie 

projektu planuje się w czerwcu 2021 roku. 

- Drugie rozpoczęte zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Interreg V-A Republika 

Czeska– Polska 2014-2020 Przekraczamy granice pn. „Śląsk bez granic III- zamki i pałace”. Celem 

projektu, którego wartość wynosi 11,6 mln zł., jest zwiększenie poziomu odwiedzialności 

transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży 

turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu. 

Jego efektem będzie powstanie unikatowego transgranicznego szlaku turystycznego. 

Przewidywany termin zakończenia projektu to 2022 rok. 
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6.11. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) Samorząd Województwa Opolskiego prowadzi współpracę z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, zwanymi dalej 

podmiotami Programu. Za koordynacje tego obszaru w UMWO odpowiada Biuro Dialogu i Partnerstwa 

Obywatelskiego. 

1. Program Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi 

Szczegóły współpracy na 2019 rok zostały określone w Programie Współpracy Samorządu Województwa 

Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 

na 2019 rok, stanowiącym załącznik do uchwały XLVIII/478/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego 

z 6 listopada 2018 r. 

 Współpraca finansowa: 

Zgodnie z zapisami ww. dokumentu Zarząd Województwa Opolskiego w 2019 roku przekazał na 

realizację zadań publicznych podmiotom Programu:  

- w trybie otwartych konkursów ofert – 9 044 214,66 zł (w tym: 1 337 898,00 zł z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób); 

- w trybie pozakonkursowym - 972 927,10 zł (w tym: 123 340,00 zł z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); 

 Współpraca pozafinansowa to min.: 

- konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących 

ich działalności statutowej; 

- informowanie Partnerów o kierunkach planowanej i realizowanej działalności; 

- tworzenie wspólnych zespołów i grup roboczych o charakterze doradczym i inicjatywnym; 

- promowanie działań podejmowanych przez Partnerów w sferze pożytku publicznego, w tym 

przekazywanie materiałów promocyjnych podmiotom Programu; 

- organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów, wyjazdów studyjnych dla 

podmiotów Programu; 

- organizacja konkursów, w których nagradzane są najlepsze organizacje pozarządowe oraz 

społecznicy województwa opolskiego, tj. Konkurs Marszałka „Opolska Niezapominajka 2018" 

oraz Konkurs Marszałka „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2018"; 

- współorganizacja Uroczystej Gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie" i wręczenie nagród dla 

zwycięzców Konkursu „Opolska Niezapominajka 2018" oraz Konkurs „Społecznik Roku 

Województwa Opolskiego 2018"; 

- współorganizacja przedsięwzięć z podmiotami Programu; 

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy podmiotów Programu w skali regionalnej, 

ponadregionalnej i międzynarodowej; 

- pomoc w pozyskiwaniu partnerów zagranicznych do realizacji międzynarodowych zadań 

w zakresie potrzeb zgłaszanych przez podmioty Programu; 

- obejmowanie patronatem Marszałka Województwa Opolskiego inicjatyw realizowanych przez 

podmioty Programu. 

2. Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi 

 Współpraca finansowa: 

Zarząd Województwa Opolskiego w 2019 roku przekazał środki finansowe na współpracę 

z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi województwa opolskiego (poza dotacjami przekazanymi w trybie 

otwartych konkursów ofert i trybie pozakonkursowym) w wysokości: 193 099,75 zł, w tym na: 
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- organizację II Samorządowej Gali Ochotniczych Straży Pożarnych; 

- nagrody dla uczestników za udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-

pożarniczych; 

- nagrody dla uczestników etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej; 

- nagrody dla uczestników Konkursu Plastycznego dla szkół nt. Ochotniczych Straży Pożarnych; 

- sprzęt oraz odzież specjalistyczną w związku z obchodami jubileuszy istnienia Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 

 Współpraca organizacyjna: 

- 7 maja 2019 roku odbyła się II Samorządowa Gala Ochotniczych Straży Pożarnych; 

- organizacja Konkursu Plastycznego dla szkół województwa opolskiego nt. Ochotniczych Straży 

Pożarnych; 

- organizacja spotkania świątecznego dla przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych; 

- udział członków Zarządu Województwa Opolskiego w przekazaniu samochodów pożarniczych; 

- udział członków Zarządu Województwa Opolskiego w jubileuszach istnienia Ochotniczych Straży 

Pożarnych; 

- udzielanie patronatu honorowego Marszałka Województwa Opolskiego na inicjatywy 

Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym zawody sportowo-pożarnicze i turnieje wiedzy 

pożarniczej. 

3. Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z Forum Młodzieży Województwa Opolskiego 

Członkowie Forum Młodzieży wspierają młodzieżowe rady miast w tworzeniu dobrych praktyk, prowadzą 

warsztaty nt. mediów społecznościowych. Forum Młodzieży uczestniczy we wszystkich uroczystościach 

i projektach organizowanych przez samorząd województwa, współpracuje z Forum Seniorów oraz nawiązuje 

i utrzymuje relacje z młodzieżowymi radami samorządów lokalnych. W 2019 roku w tym obszarze podjęto 

m.in. takie działaniałania: 

 „Młodzież gotowa do działania” 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu PO WER. Jego celem 

jest podniesienie kompetencji społecznych wymaganych z perspektywy potrzeb i wymogów rynku 

pracy wśród 200 osób w wieku 15-29 lat z terenu województwa opolskiego w ciągu 10 miesięcy 

wsparcia w trakcie realizacji projektu. Wsparciem została objęta młodzież o niskich kompetencjach 

społecznych wymagających rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Członkowie 

Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego są wolontariuszami w ww. projekcie i pełnią 

rolę mentorów rówieśniczych. 

 Pierwszy Opolski Kongres Młodzieżowy 

Impreza organizowana przez młodzież, dla młodzieży, w młodzieżowym stylu (10-11 maja 2019 r.). 

Uczestniczyli w nim radni MRM z terenu województwa opolskiego, liderzy samorządów szkolnych, 

lokalni młodzi liderzy, uczniowie. Celem głównym kongresu była debata na temat opolskiej strategii 

dla młodzieży i rozwiązań, które sprawią, że młodym ludziom w naszym regionie będzie chciało się 

w nim mieszkać i działać. 

 „Wind of youth” (Wiatr młodzieży - dla lokalnej współpracy) 

Projekt realizowany w ramach programu „Erasmus+”. To przedsięwzięcie mające na celu 

wzmocnienie dialogu pomiędzy młodzieżą a decydentami w województwie opolskim, zwiększenie 

zaangażowania młodych ludzi w procesy decyzyjne, rozwinięcie partnerskiej współpracy i stworzenie 

podstaw do dalszych działań. 

Efektem projektu ma być wspólne wypracowanie przez młodzież i przedstawicieli władz założeń do 

regionalnej strategii dla młodzieży oraz zespołu narzędzi wspierających rozwój polityki młodzieżowej. 



97 

 

Projekt ma również służyć wymianie doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie regionalnym, 

krajowym i międzynarodowym. W ramach projektu zrealizowano: 

- warsztaty dla przedstawicieli młodzieży i samorządu;  

- prace w zespołach roboczych nad założeniami regionalnej strategii dla młodzieży; 

- konsultacje założeń regionalnej strategii dla młodzieży; 

- wizytę studyjna w Barcelonie/Terrasie; 

- spotkanie podsumowujące prace nad regionalną strategią dla młodzieży; 

- konferencję podsumowująca prace nad regionalną strategią dla młodzieży. 

 Dzień Europy 

Wydarzenie, które zostało zaplanowane i przygotowane przez FMSWO we współpracy z Fundacją 

Semper Avanti, nie doszło do skutku ze względu na strajk nauczycieli. Przedsięwzięcie miało 

obejmować organizację jarmarku europejskiego w centrum miasta, warsztaty tematyczne dotyczące 

współpracy międzynarodowej i konkurs dla szkół. Przygotowany został program wydarzenia, 

warsztaty, prowadzący, pozyskane zostały środki na jego organizację. 

 Samorządowe Partnerstwo na rzecz Młodzieży 

W celu wzmocnienia polityki młodzieżowej w województwie opolskim oraz włączenia młodzieży 

w życie społeczne/społeczeństwo obywatelskie był realizowany projekt ”Mosty Współpracy”. 

Zadanie miało na celu utworzenie sieci kontaktów z samorządami gmin i młodzieżowymi radami 

działającymi na ich terenie oraz pobudzenie tendencji ich tworzenia. 

 Ścisła współpraca z FSSWO 

Bardzo dużym walorem działania FMSWO jest aktywna współpraca z Forum Seniorów SWO, która ma 

na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń w obszarze działania na rzecz społeczeństwa. 

Seniorzy skupieni w Forum to osoby niezwykle zaangażowane i aktywne, często pełniący niegdyś 

funkcje samorządowe. 

 Wyjazd na Kopę Biskupią 

Wyjazd członków FSSWO i FMSWO wraz z środowiskiem senioralnym z Czech w ramach projektu 

„Przekraczamy Granice” – integracja bez granic.  

 Wspólne dekorowanie jajek 

Krótko przed Świętami Wielkiej Nocy zorganizowane zostało dekorowanie jajek wielkanocnych 

z Marszałkiem Andrzejem Bułą. 

 Spotkanie wyjazdowe w Turawie 

Zjazd w Turawie razem z FSSWO w ramach projektu Turystycznie po Opolszczyźnie z okazji 100-lecia 

odzyskania Niepodległości i 20 lat samorządności w Polsce.  

 Najazdy poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu 

Członkowie FMSWO brali udział w zeszłorocznym i tegorocznym Najeździe Poetów na Zamek Piastów 

Śląskich, gdzie mieli okazję wręczyć nagrodę za najlepsze wystąpienie podczas konkursu recytacji.  

 Spotkanie z Młodzieżowymi Radami Miast 

Z inicjatywy Domu Polski Południowej w Brukseli (DPP), razem z młodzieżą z pozostałych regionów 

należących do DPP, członkowie FMSWO uczyli się pracy w grupie, mądrego kierowania, zlecania 

zadań, a także rozwijania kreatywności i logicznego myślenia. Podczas kilkudniowych warsztatów 

udało się nawiązać nowe kontakty i współpracę z organami młodych z innych regionów. 

 Debata Parlamentarna Młodych 

W ramach przedwyborczych potyczek, we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Opole FMSWO 

zorganizowało Debatę Parlamentarną Młodych, która odbyła się 10 października w sali im. Orła 

Białego UMWO. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem młodych i mediów. 
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4. Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z Forum Seniorów Województwa Opolskiego 

Członkowie Forum Seniorów (FS) wspierają rady senioralne, dzielą się doświadczeniem w tworzeniu dobrych 

praktyk, uczestniczą w warsztatach dotyczących mediów społecznościowych. Seniorzy biorą udział 

w uroczystościach i projektach organizowanych przez samorząd województwa. Współpracują także z Forum 

Młodzieży oraz utrzymują relacje z organizacjami seniralnymi. 

W 2019 roku członkowie Forum Seniora (FS) wzięli udział w szeregu imprez, spotkań i konferencji 

poświęconych seniorom i tematyce senioralnej. Były to m.in.: 

 Opolskie Święto Babci i Dziadka zorganizowane 21 styczniaw Filharmonii Opolskiej; 

 debata Polska Seniora, która odbyła się w Sejmie RP w marcu 2019 r.; 

 XII Miejskie Obchody Dni Seniora 2019 w Kędzierzynie-Koźlu; 

 konferencja „Senior, w Polsce, Europie i Regionie Opolskim”, w której uczestniczyli także goście 

z Ołomuńca i Województwa Śląskiego zorganizowanej w siedzibie UMWO 16 maja 2019 roku; 

 dwudniowe IV Regionalne Gry Zespołowe Seniorów w Ołomuńcu; 

 IV Międzynarodowe Gry Sportowe Seniorów w Czeskich Budziejowicach; 

 pierwsze posiedzenie III kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Muzeum Żydów „Polin”  

 I Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora - Silver Silesia w Gliwicach  

 prace zespołu Rady Działalności Pożytku Publicznego ds. Partycypacji społecznej osób starszych 

w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

 Międzynarodowa Konferencja Senioralna, podejmująca temat partycypacji seniorów w życiu 

publicznym w Pradze – wystąpienie Przewodniczącej Forum. 

5. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji (RDPPWO) została powołana 

Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego w 3 stycznia 2019 roku Kadencja RDPPWO trwa 3 lata. 

W jej skład wchodzi 18 osób, w tym: 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawicielka 

Wojewody Opolskiego, 3 przedstawicieli Sejmiku Województwa Opolskiego i 5 przedstawicieli Marszałka 

Województwa Opolskiego. W 2019 roku odbyło się dziewięć posiedzeń RDPPWO podczas których m.in. 

opiniowano liczne uchwały Zarządu Województwa Opolskiego oraz Sejmiku Województwa Opolskiego. 

Ponadto 14 czerwca 2019 roku w Skarbimierzu członkowie RDPPWO uczestniczyli w Konwencie 

Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, a 9 grudnia 2019 roku odbyło się świąteczne 

posiedzenie RDPPWO, w którym wziął udział Marszałek Województwa Opolskiego. 

6. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Opolu. 

W 2019 roku odbyło się 7 posiedzeń plenarnych i 7 posiedzeń Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w Opolu (WRDS), 2 spotkania z lokalnymi społecznościam. „Opolskie w dialogu” oraz 

4 posiedzenia zespołów problemowych. W 2019 roku przewodniczenie WRDS objęła strona pracodawców, 

a Przewodniczącą została Pani Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz, przedstawicielka Izby Rzemieślniczej w Opolu. 

Tematy podejmowane podczas posiedzeń plenarnych to m.in.opieka zdrowotna, warunki płacy i pracy 

zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej, funkcjonowanie szkół specjalnych, utworzenie Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Opolu. WRDS konsultowała Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia 

w Województwie Opolskim.  

W roku sprawozdawczym WRDS wydało jedną opinię w sprawie projektu Regionalnego Planu Działań na 

Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2019 oraz 4 stanowiska. 
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6.12. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień składają się działania przeciwdziałające używaniu 

substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, tytoniu) i zapobiegające lub ograniczające konsekwencje 

tego używania. Profilaktyka ta dotyczy także tzw. uzależnień behawioralnych - np. od Internetu, hazardu. 

Charakter używania substancji psychoaktywnych może być różny: eksperymentowanie, używanie 

okazjonalne, szkodliwe lub uzależnienie. W przypadku substancji psychoaktywnych aktywność województwa 

opolskiego koncentrowała się na działaniach związanych z profilaktyką adresowaną do młodzieży, 

wzmacnianiem kompetencji kadr instytucji stykających się z problematyką alkoholową i narkotykową oraz 

wspieraniem podmiotów lecznictwa odwykowego.  

Poniższe wykresy ilustrują wybrane zagadnienia związane z używaniem przez młodzież alkoholu i narkotyków 

w województwie opolskim. Wykresy te, w oparciu o ostatnie badania młodzieży województwa opolskiego 

z zastosowaniem reprezentatywnej próby badawczej, ilustrują upijanie się starszych nastolatków, 

problemowe użytkowanie przez nich marihuany oraz doświadczenia z używaniem tzw. dopalaczy. 

Wykres 3. Symulowana liczba osób w wieku 17-18 lat z województwa opolskiego, które w hipotetycznej 
30-sto osobowej klasie miały doświadczenie silnego upicia się kiedykolwiek w życiu 

 

Źródło:Obliczenia własne na podstawie Sierosławski Janusz, Europejski program badań ankietowych w szkołach na temat używania 
alkoholu i narkotyków (ESPAD). Badania w województwie opolskim 2015. ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 
badanie finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego. 
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Wykres 4. Symulowana liczba osób w wieku 17-18 lat z województwa opolskiego, które w hipotetycznej 
30-sto osobowej klasie uzyskały w teście PUM wynik pozytywny 

 
Źródło:Obliczenia własne na podstawie Sierosławski Janusz, Europejski program badań ankietowych w szkołach na temat używania 
alkoholu i narkotyków (ESPAD). Badania w województwie opolskim 2015. ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 
badanie finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego. 

Test PUM wskazuje na tak zwane problemowe używanie marihuany przez młodych ludzi. Jak ilustruje 

powyższa graficzna symulacja w przypadku starszych nastolatków ok. 10 % z nich może doświadczać jakichś 

problemów związanych z używaniem marihuany. 

Wykres 5. Symulowana liczba osób w wieku 17-18 lat z województwa opolskiego, które w hipotetycznej 
30-sto osobowej klasie miały jakiekolwiek doświadczenie z użyciem dopalaczy 

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Sierosławski Janusz, Europejski program badań ankietowych w szkołach na temat używania 

alkoholu i narkotyków (ESPAD). Badania w województwie opolskim 2015. ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 

badanie finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego. 
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1. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Wojewódzki 

Program Przeciwdziałania Narkomanii 

Działania województwa opolskiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wynikają 

z zapisów Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-

2025 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2025. Oba Programy 

stanowią załączniki do Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025 przyjętej 

Uchwałą Nr XIII/138/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. z późn. zm.  

2. Najważniejsze wybrane przedsięwzięcia i zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień 

Na realizację ww. programów w 2019 roku wydatkowano łącznie 254 419 zł, w tym m.in.: 

 75 000 zł stanowiły dotacje na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji osób wykonujących 

zawody medyczne przekazane Ośrodkowi Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz 

Specjalistycznemu Szpitalowi w Branicach.  

 Zrealizowano 15 przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych z udziałem ok. 490 osób (m.in. studentów 

Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, 

pracowników Służby Więziennej, kuratorów sądowych oraz przedstawicieli gmin). Charakter 

edukacyjny miało także przygotowanie i opublikowanie dwóch artykułów dotyczących problematyki 

HIV/AIDS w Nowej Trybunie Opolskiej (wersja papierowa i emisja na portalu internetowym). Kwota 

wydatków na wszystkie w/w przedsięwzięcia 71 405 zł. 

 Organizacje pozarządowe realizowały w 2019 roku trzy projekty finansowane z budżetu 

województwa opolskiego, ich koszt wyniósł 64 590 zł, a udział w nich wzięło ok. 990 osób. Ponadto 

współorganizowano z federacją organizacji pozarządowych przedsięwzięcie pn. „Trzeźwość 

w Rodzinie” 26-lecie Spotkań Trzeźwościowych na Górze Świętej Anny z udziałem ok. 170 osób. 

Kwota wydatków to 14 600 zł. 

 Zrealizowano badanie dotyczące aktywności gmin województwa opolskiego związanej z profilaktyką 

używania substancji psychoaktywnych w 2018 r. oraz I etap badań jakościowych „Zachowania 

problemowe młodzieży - badania w województwie opolskim 2019-2020”. Kwota wydatków to 17 900 

zł. 
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6.13. WIELOKULTUROWOŚĆ 

Województwo Opolskie jest regionem, którego mieszkańcy pielęgnują i rozwijają elementy kultury swoich 

przodków. Ma to wymiar materialny, jak i niematerialny. Jest to także region o sporej liczbie przedstawicieli 

różnych kręgów kulturowych. Historia regionu miała znaczący wpływ na jego obecną strukturę etniczną 

i narodowościową, a największe zmiany zaszły po II wojnie światowej. Komórką UMWO udzielająca pomocy 

i wsparcia w zobszarze wielokulturowości regionu jest, powołany w 2019 roku, pełnomocnik Zarzadu 

Województwa Opolskiego ds. wielokulturowości. 

Wielokulturowy charakter województwa tworzy różnorodna etnicznie i narodowo ludność regionu tj. 

mieszkańcy o pochodzeniu: 

 śląskim, wśród których znacząca część deklaruje narodowość niemiecką, zamieszkujący głównie 

wschodnią i centralną część województwa; 

 kresowym, przybyli do regionu po II wojnie światowej w ramach masowych przesiedleń, 

zamieszkujący głównie obszar północny, zachodni i południowy regionu oraz miasta Opole 

i Kędzierzyn-Koźle; 

 romskim, zamieszkujący przede wszystkim główne miasta regionu; 

 góralskim, niewielka grupa występująca głównie w południowo-zachodniej części regionu; 

 cudzoziemcy, jako nowa i coraz bardziej liczna grupa, głównie w mieście Opolu, ale także 

w powiatach: opolskim, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim, strzeleckim. 

Temat imigracji omawiano i jednocześnie badano podczas konferencji pt. „Diagnoza potrzeb i problemów 

związanych z integracją cudzoziemców w województwie opolskim”, zorganizowanej przez UMWO 21 maja 

2019 roku w partnerstwie z Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim. Była ona jednocześnie 

inauguracją prac nad dokumentem, który ma określić działania wspierające integrację cudzoziemców 

z rodzimym społeczeństwem. Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim przedstawiciele instytucji, 

urzędów, organizacji, które mają realny wpływ na kształtowanie polityki regionu wobec imigrantów i ich 

integracji. W czasie wydarzenia przeprowadzono warsztaty, których celem było zebranie wiedzy i informacji 

o postawach wobec obecnych w regionie cudzoziemców. Warsztaty przeprowadzili pracownicy Uniwersytetu 

Opolskiego. Stanowią one część materiału do opracowania „Regionalnego planu działania na rzecz integracji 

imigrantów w województwie opolskim”. W opracowanie to zaangażowani są przedstawiciele Politechniki 

Opolskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania) oraz Uniwersytetu Opolskiego (Instytut Socjologii) na podstawie 

porozumienia podpisanego z tymi uczelniami. 

Zagadnieniem ważnym dla jedynej w regionie mniejszości narodowej – Mniejszości Niemieckiej, jest budowa 

Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego. UMWO udzielił wsparcia organizacyjnego w celu znalezienia 

odpowiedniego obiektu na ten cel, który został przez Mniejszość Niemiecką w 2019 roku zakupiony. 
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6.14. OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

1. Planowanie operacyjne 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego realizuje zadania obronne na podstawie „Planu 

operacyjnego funkcjonowania UMWO w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

i w czasie wojny”, który został opracowany przez Marszałka Województwa i zatwierdzony przez 

Wojewodę Opolskiego. W ramach Planu określono Tabelę Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) dla 

UMWO oraz Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych (WSJO) realizujących zadania 

obronne. Zadania te obejmują: 

 Zadania punktu kontaktowego HNS - (HOST NATION SUPPORT - Baza danych o podmiotach 

leczniczych oraz drogach wojewódzkich). W celu zabezpieczenia działania wojsk sojuszniczych na 

terytorium województwa oraz współpracy z wojskami sojuszniczymi przebywającymi na terenie 

województwa utworzono w UMWO Punkt kontaktowy HNS, który m.in. aktualizuje bazę podmiotów 

leczniczych oraz obiektów mostowych na drogach wojewódzkich. 

 Zadania w zakresie ochrony zdrowia – zgodnie z obowiązującymi przepisami w UMWO opracowano 

„Plan przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa województwa opolskiego” 

oraz zatwierdzono plany podmiotów leczniczych, które wykonują zadania obronne.Podmioty 

lecznicze w ramach swoich zadań wydzielają łóżka na potrzeby służb mundurowych (SZ RP, ABW, 

MSWiA). Do 28 lutego każdego roku UMWO składa do wojewody coroczny bilans personelu 

medycznego oraz plan rozwinięcia bazy łóżkowej. 

 Zadania w zakresie osłony dróg o znaczeniu obronnym –Zarząd Dróg Wojewódzkich opracował 

dokument niejawny „Plan osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym”. W ramach zabezpieczenia 

przegrupowania wojsk sojuszniczych i wojsk własnych ZDWh analizuje i opracowuje bazę danych 

obiektów mostowych, zabezpiecza również obiekty przy przeprawach mostowych.  

 Zadania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków, na 

wypadek np. konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej polega na wszelkich działaniach mających na 

celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem. Plan ochrony zabytków 

opracowuje kierownik jednostki organizacyjnej posiadającej zabytki, w uzgodnieniu z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków oraz przedstawia do zatwierdzenia wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi 

miasta. Plany ochrony zabytków sporządza się m.in. na wypadek: pożaru, powodzi, ulewy lub zalania 

z innych przyczyn, wichury, katastrofy budowlanej, awarii technicznej, chemicznej,demonstracji 

i rozruchów ulicznych, rabunku lub aktu wandalizmu, ataku terrorystycznego czy konfliktu zbrojnego. 

 Zadania w zakresie szkolnictwa (plany szkolenia, programy szkolenia) – w UMWO opracowano „Plan 

szkolenia obronnego UMWO na 2019 roku”. Co trzy lata organizowane jest szkolenie obronne dla 

kierowniczej kadry oraz dla pracowników realizujących zadania obronne.  

 Zadania w zakresie reklamowania - Na wniosek reklamowane są osoby wykonujące zadania ujęte 

w „Planie operacyjnym funkcjonowania UMWO w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" wchodzące w skład stanowisk kierowania oraz 

wykonujące zadania gospodarczo-obronne. 

 Zadania w zakresie kontroli wykonywania zadań obronnych przez Jednostki Organizacyjne - 

UMWO przeprowadza kontrole w zakresie wykonywania zadań obronnych przez jednostki, na które 

zostały nałożone zadania obronne. 

 Zadania w zakresie NKPPO - UMWO corocznie wypełnia ankietę Narodowego Kwestionariusza 

Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych przekazywaną do Wojewody Opolskiego, która zawiera 

dane dotyczące działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w danym roku kalendarzowym.  
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 Zadania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego - Marszałek Województwa 

realizuje zadania jako organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji 

w sprawach obiektów i robót budowlanych służących obronności państwa usytuowanych na 

terenach zamkniętych. Właściwe organy administracji publicznej województwa opolskiego realizują 

przedsięwzięcia związane z występowaniem do organów wojskowych o opinie w zakresie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w zakresie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
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6.15. INFORMATYZACJA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

Zapewnienie szerokiego, nowoczesnego dostępu do zasobów geodezyjnych i kartograficznych poprzez 

realizacje we współpracy ze wszystkimi powiatami województwa opolskiego projektu, którego wymiernym 

rezultatem będzie utworzenie nowego Geoportalu. Jest to kontynuacja działań udostępniających zasoby 

geodezyjne i kartograficzne poprzez nowoczesne e-usługi dla mieszkańców zapewniających dostęp online do 

przeglądania i zamawiania danych takich jak działki, budynki, mapy topograficzne. 

 

7. MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO – WSPÓLNE GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI BUDŻETU 

WOJEWÓDZTWA  

Budżet obywatelski stanowi jedno z najefektywniejszych narzędzi zwiększających zaangażowanie 

mieszkańców regionu w działalność prowadzoną przez samorząd województwa. Realizacja Marszałkowskiego 

Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego (MBO) pozwoliła na aktywną partycypację społeczności 

na poziomie lokalnym (gmin i powiatów) oraz subregionalnym (5 subregionów) w wyborze najważniejszych 

dla nich zadań samorządowych. Na realizację MBO zostały wyodrębnione środki finansowe w budżecie 

województwa. Roczna kwota budżetu to 3 000 000 zł. Co roku pieniądze są dzielone w równych częściach 

(600 tys. złotych) na pięć subregionów:  

 miasto Opole i powiat opolski,  

 powiaty nyski i brzeski,  

 powiaty kluczborski, namysłowski, oleski,  

 powiaty głubczycki, krapkowicki, prudnicki,  

 powiaty strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski. 

Mieszkańcy mogli zgłaszać zadania o charakterze 

kulturalnym, prospołecznym, edukacyjnym, sportowym, 

turystycznym, ekologicznym lub inne, zgodne 

z kompetencjami województwa.  

Dotychczas zrealizowano 50 projektów z dwóch edycji, 

a kolejnych 25 projektów wybranych pod koniec 2019 roku 

w ramach obecnej – już III edycji MBO, realizowanych 

będzie do końca 2020 roku. Skala zainteresowania 

mieszkańców w zgłoszenie, wybór oraz wdrożenie 

wybranych zadań jest ogromna.  

Wszystkie 3 edycje MBO to: 

 9 mln złotych na realizację 75 projektów w całym 

regionie, 

 398 projektów zgłoszonych przez mieszkańców, 

 307 983 osoby biorące udział w głosowaniach. 

 

7.1. Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego 2019 – III EDYCJA  

W ramach 3 edycji MBO zgłoszone zostały 73 zadania. Po ocenie formalnej i merytorycznej do głosowania 

dopuszczono 67 zadań, z których wybrano 25 do realizacji. Najbardziej aktywnym subregionem, ze względu 

na liczbę oddanych poprawnych głosów, okazały się subregiony strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski, najmniej 

Mapa 1.Województwo opolskie w podziale na 5 

subregionów w ramach MBO Województwa 

Opolskiego 

 

Źródło: Mapa wykonana na potrzeby informacji o MBO 

wykonana w UMWO. 
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aktywnymi – subregiony: głubczycki, krapkowicki i prudnicki. Większość wybranych przez mieszkańców 

województwa opolskiego zadań, bo aż 9, obejmuje inicjatywy związane z kulturą i muzyką, tj.: warsztaty, 

wycieczki lub koncerty. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się projekty o charakterze sportowo-

rekreacyjnym, w tym organizacja obozów, spotkań i imprez oraz turniejów dla dzieci i młodzieży, jak 

i seniorów. Dla najmłodszej grupy mieszkańców będą realizowane przedsięwzięcia edukacyjne (edukacja 

sensoryczna dla przedszkolaków, edukacja ekologiczna w szkołach) oraz projekty wspierające prawidłowy 

rozwój fizyczny i psychiczny dzieci (rehabilitacja i terapia psychologiczna). Nie zabrakło szkoleń z udzielania 

pierwszej pomocy wraz z zakupem defibrylatorów i fantomów.  

Tabela 34. Zestawienie projektów wybranych do realizacji w ramach MBO na rok 2020 – III edycja 

Lp Subregion Tytuł zadania 
Liczba 
głosów 

ważnych 

Szacowany 
koszt realizacji 

Zasięg 

1 m. Opole, powiat 
opolski 

Dzieci dzieciom - koncert muzyki 
bajkowej i filmowej 

4564 150 000,00 zł  subregionalny 

2 m. Opole, powiat 
opolski 

Aktywna integracja - łączy nas 
ODRA 

3903 149 500,00 zł  subregionalny 

3 m. Opole, powiat 
opolski 

Muzyka łączy pokolenia 3545 100 000,00 zł  powiatowy 

4 m. Opole, powiat 
opolski 

Aktywni przekraczają granice 2953 100 000,00 zł  powiatowy 

5 m. Opole, powiat 
opolski 

Z muzyką na Ty - wspólnie 
odkrywamy świat dźwięków 

2768 92 500,00 zł  powiatowy 

1 nyski, brzeski Dziś Orlik klubowy, jutro 
stadion narodowy - III edycja 

7957 150 000,00 zł  subregionalny 

2 nyski, brzeski W JEDNOŚCI SIŁA - organizacja 
wyjazdów edukacyjnych, 
kulturalnych oraz imprezy 
kulturalnej dla mieszkańców 
powiatu nyskiego i brzeskiego 

5286 150 000,00 zł  subregionalny 

3 nyski, brzeski "Lokalni - Aktywni" wspólne 
spędzanie czasu - 
bezpieczeństwo - rywalizacja - 
integracja mieszkańców gminy 
Nysa 

5028 100 000,00 zł  powiatowy 

4 nyski, brzeski Od Juniora do Seniora - 
aktywnie spędzaj czas 2. edycja 

4605 100 000,00 zł  powiatowy 

5 nyski, brzeski ROZWIJAMY RAZEM 7 
ZMYSŁÓW U DZIECI 

3847 96 300,00 zł  powiatowy 

1 kluczborski, 
namysłowski, oleski 

…Musztra Paradna Wizytówką 
Naszego Regionu 

9113 150 000,00 zł  subregionalny 

2 kluczborski, 
namysłowski, oleski 

…I GRA MUZYKA ! czyli cykl 
integrujących wartsztatów 
muzycznych i koncertów Olesno 
/ Kluczbork / Namysłów 2020 

2546 150 000,00 zł  subregionalny 

3 kluczborski, 
namysłowski, oleski 

Akcja dla Serca 3 6227 100 000,00 zł  powiatowy 

4 kluczborski, 
namysłowski, oleski 

…Baw się razem z nami, baw się 
z orkiestrami 

3475 100 000,00 zł  powiatowy 

5 kluczborski, 
namysłowski, oleski 

"Nadzieja na lepsze jutro" - 
rehabilitacja i terapia 

2534 99 999,15 zł  powiatowy 
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Lp Subregion Tytuł zadania 
Liczba 
głosów 

ważnych 

Szacowany 
koszt realizacji 

Zasięg 

psychologiczna dla dzieci i ich 
rodzin - II EDYCJA 

1 głubczycki, 
krapkowicki, prudnicki 

GŁUBCZYCKO-PRUDNICKIE 
ZAWODY WĘDKARSKIE 

1992 150 000,00 zł  subregionalny 

2 głubczycki, 
krapkowicki, prudnicki 

Ekologiczny styl życia - edukacja 
ekologiczna w gminie Głubczyce 
i w gminie Prudnik 

1880 150 000,00 zł  subregionalny 

3 głubczycki, 
krapkowicki, prudnicki 

Szkolimy przyszłych mistrzów 2017 100 000,00 zł  powiatowy 

4 głubczycki, 
krapkowicki, prudnicki 

Aktywizacja seniorów na wsi 1118 99 000,00 zł  powiatowy 

5 głubczycki, 
krapkowicki, prudnicki 

Muzykowanie od podstaw 1004 70 000,00 zł  powiatowy 

1 strzelecki, 
kędzierzyńsko-
kozielski 

Nade wszystko muzyki! 
Koncerty orkiestr z Kędzierzyna-
Koźla i Jemielnicy 

6463 148 477,00 zł  subregionalny 

2 strzelecki, 
kędzierzyńsko-
kozielski 

Organizacja obozów dla dzieci i 
młodzieży oraz zawodów 
sportowo-pożarniczych 

5430 149 979,00 zł  subregionalny 

3 strzelecki, 
kędzierzyńsko-
kozielski 

Wydarzenia sportowe i 
rekreacyjne kluczem na 
aktywne społeczeństwo 

5316 99 967,00 zł  powiatowy 

4 strzelecki, 
kędzierzyńsko-
kozielski 

Aktywna kulturalnie 
społeczność lokalna. Muzycznej 
edukacji ciąg dalszy 

2743 100 000,00 zł  powiatowy 

5 strzelecki, 
kędzierzyńsko-
kozielski 

Sport elementem tradycji 
pożarniczej 

2684 83 638,00 zł  powiatowy 

  25 projektów  2 939 360,15 zł  

Źródło: Opracowanie własne UMWO na potrzeby informacji o MBO 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

8. MARSZAŁKOWSKA INCJATYWA SOŁECKA – INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

W grudniu 2019 roku Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego przyjęty został regulamin Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej (MIS). 

Głównym celem projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) – Opolskie w latach 2020-2022 jest 

umożliwienie mieszkańcom terenów wiejskich wpływu na sposób zainwestowania środków z budżetu 

województwa opolskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi, integracji i aktywizacji 

lokalnych społeczności. 

Pomoc finansowa przyznawana będzie w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy 

w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. 

O wsparcie mogą ubiegać się wszystkie Sołectwa Województwa Opolskiego za pośrednictwem gmin. Gmina 

dokonuje wstępnej selekcji wybierając spośród zadań wskazanych przez sołectwa te, które zostaną zgłoszone 

przez tę gminę do udziału w MIS. Pełny cykl pomocy finansowej dotyczący realizacji MIS trwa 3 lata (2020-

2022) z podziałem na poszczególne edycje ogłaszane każdego roku. 

Spośród 1021 sołectw w województwie opolskim w rocznym etapie przewiduje się udział 1/3 sołectw, 

co stanowi ok. 340 sołectw rocznie mogących uczestniczyć w projekcie. 

Łączna kwota zaplanowana w budżecie województwa w 3 letnim dofinansowaniu wyniesie 5,4 mln zł 

z podziałem na poszczególne lata realizacji. Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu (inwestycyjnego 

lub nieinwestycyjnego) dla jednego sołectwa nie może być większa niż 5 000 zł. 
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9. UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

W 2019 r. Sejmik Województwa Opolskiego obradował łącznie 11 razy. Podczas sesji Sejmiku podjęto łącznie 

104 uchwały. 

Informację dotyczącą realizacji uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego w 2019 roku opracowano w ujęciu 

tabelarycznym, na podstawie danych uzyskanych z komórek organizacyjnych urzędu. W tabeli, która jest 

załącznikiem do niniejszego dokumentu (Załącznik nr 1), zawarto wykaz zadań realizowanych przez Zarząd 

Województwa Opolskiego, wynikających z:  

 uchwał podjętych przez Sejmik Województwa Opolskiego w 2019 roku – zadania w tabeli zaznaczono 

kolorem niebieskim, 

 uchwał podjętych przez Sejmik Województwa Opolskiego w latach wcześniejszych, których realizacja 

przypadła na 2019 r. – zadania w tabeli zaznaczono kolorem żółtym. 
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10. PODSUMOWANIE 

Koncepcja przygotowania Raportu od początku zakładała, że powinien być on czytelny, użyteczny i napisany 

językiem przyjaznym dla odbiorcy. W tym samym duchu przygotowano podsumowanie działań podjętych 

w 2019 roku. Zgodnie z układem zaprezentowanym w części głównej Raportu w podsumowaniu ujęto 

najważniejsze informacje o działaniach Zarządu Województwa Opolskiego w poszczególnych obszarach 

interwencji, które wpisując się w obowiązujące strategie, programy i polityki, wpływają na poprawę 

warunków życia i pracy w regionie. 

Jak wspomniano na wstępie, regionalny program operacyjny jest głównym źródłem finansowania działań 

podejmowanych w ramach polityki rozwoju województwa. Realizacja RPO WO 2014-2020 w 2019 roku 

przedstawiała się następująco: 

 przeprowadzono 39 naborów (w tym 10 w procedurze pozakonkursowej); kwota alokacji 

przeznaczona na nabory wyniosła 390,2 mln zł; 

 złożono 550 wniosków; ich wartość wyniosła 558,8 mln zł; 

 podpisano 284 umowy o wartości UE 381,8 mln zł; 

 wartość wypłaconych środków EFRR/EFS wyniosła 739,4 mln zł; 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 741,2 mln zł. 

Najważniejsze przedsięwzięcia, wynikające z realizowanych: strategii rozwoju województwa, strategii 

sektorowych, programów i planów w obszarach tematycznych, zaprezentowano poniżej w postaci 

ikon/logotypów i skrótowych informacji podsumowujących aktywność samorządu województwa w 2019 

roku. Niektóre efekty pokazane zostały w perspektywie kilkuletniej, jak w przypadku programów i projektów 

wieloletnich dotyczących np. działań prorodzinnych, czy rozwoju bazy sportowej z uwagi na trudność 

w wyliczeniu kwot jednorocznych. 

 

 1,76 mld zł na ponad 836 projektów służących opolskim rodzinom 

 

 rozpatrzono ponad 39 tys. wniosków, 7767 w 2019 

 ponad 85 tys. sztuk wydanych kart, 17 869 w 2019  

 220 partnerów łącznie od początku funkcjonowania inicjatywy, 13 nowych w 2019 

 

 

 ok. 32,793 km nowych i wyremontowanych dróg w województwie, w tym nowe mosty 

i skrzyżowania 

 łączna wartość inwestycji: 226 392 821,19 zł 

 

 

 44,1 mln zł na funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych 

 25 przewoźników drogowych otrzymało dopłaty na łączną kwotę 25 499 982 zł 
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 dotacje na działania w obszarze kultury – 280 000 zł 

 małe granty – 139 990 zł dla 21 podmiotów 

 ochrona zabytków – 635 000 zł (39 dotacji) 

 

 31 846 727 zł na wojewódzkie samorządowe instytucje kultury 

 4 133 936 zł na instytucje współprowadzone (Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 

i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych)  

 

 

 rekordowe nakłady na kulturę fizyczną – 5 926 964,61 mln zł 

 organizacje pozarządowe otrzymały ponad 5 016 727,38 zł, a dofinansowano 

aż 158 zadań 

 

 

 487 615 tys. zł dla organizacji pozarządowych na 40 zadań w zakresie turystyki 

i krajoznawstwa 

 75 000 zł dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych w ramach tzw. „Złotych 

Ścieżek” – projekt realizowany z Gminą Głuchołazy 

 

 2,4 mln zł dla wojewódzkich podmiotów ochrony zdrowia na wspófinansowanie 

wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 

 3 mln zł w ramach dotacji na pozostałe zadania inwestycyjne oraz zakup aparatury 

medycznej 

 942 000 zł dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 

 40 000 na kształcenie kadry medycznej 

 

 400 000 zł na zakup wyposażenia 4 ambulansów 

 2 507 334 zł na finansowanie wieloletniego zadania pn. Budowa Bazy Śmigłowcowej 

Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 

w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola” 

 

 

 87 000 zł na Regionalny Dzień Seniora w CWK  

 szereg imprez, spotkań i konferencji poświęconych seniorom i tematyce senioralnej 

związanych z funkcjonowaniem Forum Seniorów Województwa Opolskiego 
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 4 183 657 mln zł wydatkowano na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

 

 

 442 400 zł na nagrody i stypendia Marszałka Województwa Opolskiego  

 granty dla opolskich uczelni na zadania dydaktyczno-naukowe w wysokości 49 909 zł  

 projekty unijne adresowane do jednostek oświatowych na łączną kwotę ok. 16 mln zł 

 24 mln - wsparcie infrastruktury szkół zawodowych ze środków UE 

 

 59,2 mln zł z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy 

 19,4 mln zł w ramach PO WER 2014-2020 na aktywizację zawodowo-edukacyjną osób 

młodych tj. w wieku 15-29 lat, m.in. pozostających bez pracy, imigrantów, 

reemigrantów, itp.  

 

 

 12 regionów partnerskich w 10 krajach 

 49 inicjatyw zrealizowanych przez Biura Województwa opolskiego w Brukseli 

i Moguncji 

 50 000 zł na 15 inicjatyw w ramach konkursu ofert na zadania z zakresu współpracy 

międzynarodowej oraz 150 000 zł na 30 imprez o charakterze promocyjnym  

 

 

 368 062 zł na Program Odnowy Wsi 
 120 000 zł na Program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego 
 budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 21 gminach – dofinansowanie 

samorządu wyniosło 3 536 869 zł 
 W ramach PROW 2014-2020 m.in.: 13 mln zł na scalanie gruntów, 28 mln zł na budowę 

i remonty dróg lokalnych, wsparcie dla rozwoju lokalnego poprzez działanie LEADER – 
m.in. 30 mln zł na wsparcie przedsiębiorczości na terenach wiejskich 

 2,7 mln zł z PO RYBY2014-2020 m.in. na inwestycje z sektora rybackiego  
 

 ponad 35 402 857 zł przekazanych z tytułu ustawowego podziału wpływów 

otrzymanych z opłat za korzystanie ze środowiska, z czego ponad 13 mln zł trafiło do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i blisko 14 mln do JST  

 

 

 pod koniec 2019 roku województwo opolskie posiadało grunty wraz z zabudowaniami 

o powierzchni 1 632,7833 ha o łącznej wartości 1 057 257,96 zł. Wartość nominalna 

jego udziałów w spółkach prawa handlowego wynosiła 163 015 zł. 
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 dla organizacji pozarządowych: w trybie konkursowym: 9 044 214,66 zł 

i pozakonkursowym: 972 927,10 zł  

 dodatkowo na współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi przekazano 

193 099,75 zł 

 zrealizowano wiele projektów i inicjatyw we współpracy z Forum Młodzieży i Forum 

Seniorów Województwa Opolskiego 

 

 

 profilaktyka i rozwiązywania problemów uzależnień – łącznie na ten cel wydano 

254 419 zł. 

 

 

W ciągu 3 lat wdrażania MBO: 

 9 mln złotych przeznaczono na realizację 75 projektów zgłoszonych przez 

mieszkańców na terenie całego województwa, 

 zgłoszono 398 projektów, 

 307 983 osoby wzięły udział w głosowaniach 

 

 łączna kwota w 3 letnim dofinansowaniu wyniesie 5,4 mln zł 

 dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć 5 000 zł 
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NASZE DZIAŁANIA W 2019 ROKU: 

 inwestycje nowych firm, które zamierzają utworzyć ponad tysiąc miejsc pracy 

 rosnące wsparcie finansowe dla opolskich przedsiębiorców m.in. poprzez 

działalność Funduszu Pożyczkowego przy Opolskim Regionalnym Funduszu 

Rozwoju i projekty w ramach RPO WO 2014-2020 

 rekordowe nakłady na kulturę fizyczną 

 innowacyjne programy polityki zdrowotnej zapobiegające chorobom cywilizacyjnym, w obszarze 

poprawy opieki nad matką i dzieckiem, wczesnego wykrywania nowotworów, czy rehabilitacji 

medycznej, w tym wsparcie rozwoju e-usług w jednostkach ochrony zdrowia 

 liczne inwestycje w budowę i remonty dróg wojewódzkich  

 bardzo duże wydatki na działania w obszarze kultury, ochronę zabytków i działalność muzeów, w tym 

inwestycje w poprawę infrastruktury jednostek kultury 

 aktywna zagraniczna dyplomacja samorządowa, rozwój współpracy z regionami partnerskimi 

i  środowiskami polonijnymi 

 w zwiększonym zakresie w stosunku do poprzednich lat w ramach PROW wsparto obszary m.in. 

w zakresie budowy, przebudowy dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowa czy przedsięwzięć 

dotyczących zakładania i rozwijania działalności gospodarczej 

 nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego  

 podjęto prace nad nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju województwa z zaangażowaniem 

szerokiego grona uczestników, w tym m.in. opracowano diagnozę i wizję rozwoju regionu 

 systematyczny wzrost udziału społeczeństwa w działaniach inicjowanych przez władze regionalne: 

prace nad SRWO 2030, III edycja MBO, nowe przedsięwzięcie - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, 

bardzo duża aktywność Forów Samorządowych: Seniorów i Młodzieży, działalność Wojewódzkiej 

Rady Dialogu Społecznego i Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego 

 

WYZWANIA NA TERAZ I NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ: 

 skutki społeczne i gospodarcze pandemii covid-19 

 niestabilne prawo, częste jego zmiany 

 depopulacja i starzenie się społeczeństwa 

 zmiany klimatyczne (zanieczyszczenie powietrza, hałas, niedobory wody) 

 skutki klęsk żywiołowych: suszy, pożarów, epidemii 

 zagrożenie zmniejszenia środków na politykę rozwoju dla samorządów województw 

 niesprzyjająca polityka finansowa państwa wobec samorządów województw 
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Załącznik.1  
do Raportu o stanie Województwa Opolskiego za 2019 r. 

 

REALIZACJA UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2019 R. 
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Lp. Zadanie Sposób realizacji /opis działania 

GABINET MARSZAŁKA  

1. Nazwa zadania:  

Realizacja Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Opolskiego. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VI/57/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 24.04.2019 r. w sprawie 
konsultacji wojewódzkich dotyczących projektu – 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego 

Na podstawie przyjętej przez Sejmik 
Województwa Opolskiego uchwały 
uruchomiona została III edycja 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego (MBO).  

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 
przeprowadzono konsultacje, w wyniku których 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego (UMWO)  wpłynęły 73 propozycje 
zadań zgłoszone przez mieszkańców 
województwa opolskiego. Następnie w wyniku 
oceny formalnej wniosków przez Zespół 
zadaniowy ds. realizacji MBO oraz dokonania 
oceny merytorycznej przez Departamenty 
UMWO sporządzono listę zadań dopuszczonych 
do głosowania. W dniach od 5 do 25 września 
2019 roku odbyło się głosowanie, w wyniku 
którego, po zliczeniu wszystkich głosów 
oddanych przez mieszkańców regionu, wybrano 
do realizacji 25 zadań (uchwała Zarządu 
Województwa Opolskiego nr 1510/2019 z dnia 
11 października 2019 r.). Poszczególne zadania 
MBO – III edycji realizowane są z 
merytorycznym zaangażowaniem 
departamentów UMWO. Zakończenie realizacji 
działań na poziomie subregionalnym i 
powiatowym  nastąpi do końca 2020 roku.  

Zadanie w trakcie realizacji. 
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2.  Nazwa zadania:  

Realizacja Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Opolskiego.  

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXXII/390/2017 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXIII/270/2016 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 
r. w sprawie konsultacji wojewódzkich 
dotyczących Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Opolskiego. 

 

Ciąg dalszy zadania realizowanego na podstawie 
uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego z 
2018 roku. 

Poszczególne zadania Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego – II edycji realizowane 
były przy udziale merytorycznym 
departamentów Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego. Wszystkie 25 zadań 
wybranych do realizacji zakończyło się w 2019 
roku. 
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DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU 

1. Nazwa zadania: 

Organizacja obchodów 15 lecia członkostwa 
Polski w UE 

Podstawa prawna: 

Uchwała V/49/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w 
sprawie powierzenia Miastu Opole wykonania 
zadania z zakresu kultury i promocji 
Województwa Opolskiego w ramach wspólnej 
realizacji imprezy kulturalnej związanej z 
obchodami jubileuszu 15 lecia członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej 

Na mocy Uchwały 560/2019 z dnia 28 marca 
2019 r. zawarto porozumienie w sprawie 
powierzenia Miastu Opole wykonania zadania z 
zakresu kultury i promocji Województwa 
Opolskiego w ramach wspólnej realizacji 
imprezy kulturalnej związanej z obchodami 
jubileuszu 15 lecia członkostwa Polski w UE. 

Wydarzenie kulturalne związane z obchodam 
iww. jubileuszu zostało zrealizowane zgodnie z 
planem. Dotacja przekazana Miastu Opole 
rozliczona została bez zastrzeżeń. 
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DEPARTAMENT FINANSÓW  

1. Nazwa zadania:  

Powołanie Komitetu Audytu dla Województwa 
Opolskiego 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr III/23/2019z 22 stycznia 2019 r. w 
sprawie powołania Komitetu Audytu dla 
Województwa Opolskiego. 

W związku z rozpoczęciem VI kadencji (w latach 
2018-2023) Sejmiku Województwa Opolskiego 
powołano 3-osobowy Komitet Audytu dla 
Województwa Opolskiego  spośród radnych 
nowego Sejmiku. 

 

2. Nazwa zadania:  

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
WojewództwaOpolskiego za 2018 rok 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VIII/71/2019 

z dnia 18 czerwca 2019 r.  

w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Województwa 
Opolskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2018 rok 

Roczne sprawozdanie finansowe Województwa 
Opolskiego za 2018 rok, wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2018 rok, zostało 
rozpatrzone i zatwierdzone przez Sejmik 
Województwa na VIII sesji w dniu 18 czerwca 
2019 r. 

3. Nazwa zadania:  

Ustalenie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej Województwa Opolskiego 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr X/87/2019 z dnia 24 września 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/83/2015 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 
czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej 

 

 

 

Zgodnie ze zmienionym trybem prac nad 
uchwałą budżetową przygotowywano projekt 
uchwały budżetowej Województwa na 2020 r. 

 



 

117 

 

Za
d

an
ia

 r
e

al
iz

o
w

an
e

 n
a 

p
o

d
st

aw
ie

 U
ch

w
ał

 S
e

jm
ik

u
 W

o
je

w
ó

d
zt

w
a 

O
p

o
ls

ki
e

go
 p

o
d

ję
ty

ch
 w

 2
0

1
9

 r
. 4. Nazwa zadania:  

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XIII/117/2019 z dnia 17 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Województwa Opolskiego na lata 
2020-2023  

Uchwalona na sesji Sejmiku Województwa w 
dniu 17 grudnia 2019 r. Wieloletnia Prognoza 
Finansowa Województwa Opolskiego na lata 
2020-2023 jest realizowana w 2020 roku i latach 
następnych 

 

 

5. Nazwa zadania:  

Uchwalenie budżetu Województwa Opolskiego 
na 2020 r. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XIII/118/2019 z dnia 17 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa 
Opolskiego na 2020 rok 

Uchwalony na sesji Sejmiku Województwa w 
dniu 17 grudnia 2019 r. budżet Województwa 
Opolskiego jest realizowany w 2020 r.  

 

6. Nazwa zadania:  

Badanie rocznego sprawozdania finansowego 
Województwa Opolskiego za 2019 i 2020 r. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XIII/119/2019 z dnia 17 grudnia 2019 
r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do 
wykonania zadania pod nazwą „Badanie 
rocznego sprawozdania finansowego jednostki 
samorządu terytorialnego - Województwa 
Opolskiego za 2019 i 2020 rok”. 

Zgodnie z polityką i procedurą wyboru firmy 
audytorskiej do przeprowadzenia badania 
sprawozdań finansowych Województwa 
Opolskiego, przyjętą przez Komitet Audytu dla 
Województwa Opolskiego, do badania rocznego 
sprawozdania finansowego Województwa 
Opolskiego za 2019 i 2020 rok wybrana została 
Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa 
„AUDSULTING” Edward Wolnik z  Bydgoszczy. W 
dniu 9 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa 
Opolskiego podpisał z tą Kancelarią umowę na 
wykonanie zadania pod nazwą „Badanie 
rocznego sprawozdania finansowego jednostki 
samorządu terytorialnego - Województwa 
Opolskiego za 2019 i 2020 rok.” 
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1. Nazwa zadania:  

Realizacja budżetu Województwa Opolskiego na 
2019 r. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwały budżetowej Województwa 
Opolskiego na 2019 rok 

Uchwalony na sesji Sejmiku Województwa 
Opolskiego w dniu 18 grudnia 2018 r. budżet 
Województwa Opolskiego na 2019 rok był w 
trakcie roku zmieniany uchwałami Sejmiku nr: 

IV/30/2019, V/30/2019, VI/53/2019, 
VII/64/2019, VIII/74/2019, IX/83/2019, 
X/89/2019, XI/101/2019, XII/108/2019, 
XIII/116/2019. Ostateczny jego kształt został 
ustalony na sesji w dniu 17 grudnia 2019 roku. 
Realizacja budżetu została przedstawiona w 
sprawozdaniu Zarządu z wykonania Budżetu 
Województwa Opolskiego za 2019 r. 

2. Nazwa zadania:  

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Województwa Opolskiego na lata 
2019-2023  

Uchwalona na sesji Sejmiku Województwa 
Opolskiego w dniu 18 grudnia 2018 r. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa 
Opolskiego na lata 2019-2023 była w trakcie 
roku zmieniana  uchwałami Sejmiku 
Województwa nr:  

IV/29/2019, V/38/2019, VI/52/2019, 
VII/63/2019, VIII/73/2019, IX/82/2019, 
XI/100/2019, XII/107/2019, XIII/115/2019. 
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Ostateczny jej kształt został ustalonyna sesji w 
dniu 17 grudnia 2019 roku. 

Stan realizacji przedsięwzięć wieloletnich 
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
lata 2019-2023 został przedstawiony w 
sprawozdaniu Zarządu Województwa 
Opolskiego z wykonania Budżetu Województwa 
Opolskiego za 2019 r. 

3. Nazwa zadania:  

Badanie sprawozdania finansowego 
Województwa Opolskiego za 2018 rok. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXVII/399/2018 z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do 
wykonania zadania pod nazwą „Badanie 
rocznego sprawozdania finansowego jednostki 
samorządu terytorialnego – Województwa 
Opolskiego za 2017 i 2018 rok” 

Badanie rocznego sprawozdania finansowego 
za 2018 r. przeprowadziła Agencja Biegłych 
Rewidentów „BADEX” sp. z o.o. z Opola. Roczne 
sprawozdanie zatwierdzono na sesji Sejmiku w 
dniu 18 czerwca 2019 r. 
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 BIURO SKARBU WOJEWÓDZTWA 

1. Nazwa zadania:  

Wprowadzenie zmian do Aktu Założycielskiego 
Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr V/50/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 marca 2019r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXIV/282/2017 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 
2017r. w sprawie utworzenia jednoosobowej 
spółki Województwa Opolskiego pod firmą 
Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Opolu oraz wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 
na pokrycie kapitału zakładowego i objęcie 
udziałów 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Opolu, Uchwałą Nr 13/2019 z dnia 8 
kwietnia 2019r. w sprawie zmiany aktu 
założycielskiego Spółki, wprowadziło w Akcie 
Założycielskim Spółki zmiany zawarte w 
Uchwale Nr V/50/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 marca 2019r. Następnie w 
dniu 17 kwietnia 2019r. Sąd Rejonowy w Opolu 
dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 
– Rejestrze Przedsiębiorców ww. zmian danych. 

2. Nazwa zadania:  

Określenie warunków udzielania bonifikaty od 
jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VI/56/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie 
określenia warunków udzielania bonifikaty od 
jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów. 

 

W 2019 roku zostały wydane zaświadczenia 
o przekształceniu z mocy prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności. W 2020 r. 
część osób uprawnionych do skorzystania z 
bonifikat złożyła wnioski, które będą 
realizowane w 2020r. 
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3. Nazwa zadania:  

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości 
położonej w Prudniku przy ul. Tkackiej 1 na rzecz 
Gminy Prudnik za cenę niższą niż wartość 
rynkowa 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VIII/78/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia  
18 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości za 
cenę niższą niż wartość rynkowa. 

W dniu 30 września 2019 r. zawarto umowę 
notarialną Repertorium A nr 3483/2019 
sprzedaży nieruchomości położonej w Prudniku 
przy ul. Tkackiej 1 na rzecz Gminy Prudnik z 
zastosowaniem 50% bonifikaty. 
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DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI  

1. Nazwa zadania: 

Wprowadzenie aneksu nr 5 do umowy o 
współpracy z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 

Podstawa prawna: 

Uchwała nr III/25/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. 
w sprawie zmiany umowy w sprawie 
prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – 
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 

 

Województwo Opolskie, uchwałą nr II/16/2018 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 
grudnia 2018 roku w sprawie uchwały 
budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 
rok, podjęło decyzję o zwiększeniu dotacji 
podmiotowej Województwa Opolskiegodla 
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu o kwotę 
50 000 zł do poziomu 270 000 zł. 

Ponadto, w wyniku przeprowadzonych 
konsultacji pomiędzy współorganizatorami, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wnosiło o wprowadzenie zapisów w umowie, 
dzięki którym przyznanie dodatkowych środków 
w danym roku na pokrycie kosztów bieżącego 
funkcjonowania Muzeum, ponad kwoty 
zapisane w umowie, nie będzie wymagać 
sporządzenia aneksu do Umowy. 

Zrealizowano zgodnie z przedmiotem uchwały. 

2. Nazwa zadania:  

Zmiana treści statutu Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. E. Smołki w Opolu. 

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XII/113/2019 z dnia 26 listopada 
2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu 

Na podstawie uchwały dokonano zmiany w 
treści statutu jednostki. Zmiana w statucie 
Instytucji polega na wprowadzeniu do treści 
statutu zapisów umożliwiających prowadzenie 
dodatkowej działalności odpłatnej, innej niż 
kulturalna, w brzmieniu: 

§6a 

1.Biblioteka może prowadzić jako dodatkową 
działalność odpłatną inną niż kulturalna, w 
zakresie niekolidującym z podstawowymi 
zadaniami Biblioteki, w granicach 
uzasadniających należyte wykorzystanie 
posiadanych środków trwałych i wyposażenia. 

2. Środki uzyskane z działalności wymienionej w 
ust. 1 mogą być przeznaczone wyłącznie w celu 
finansowania działalności statutowej. 

Pozostała treść statutu Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. E. Smołki w Opolu pozostała bez 
zmian. Zmiany weszły w życie z dniem 24 
grudnia 2019r. 
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3. Nazwa zadania: 

Przyznawanie Nagrody im. Karola Miarki 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr V/45/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie przyznania dorocznej 
Nagrody im. Karola Miarki 

Na podstawie uchwały dokonano zmiany 
w załączniku do Uchwały w sprawie przyznania 
dorocznej Nagrody im. Karola Miarki, z uwagi 
na: 1) nowe uregulowania dotyczące ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych tj. rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. nr 119.1. str.1 z 
późn.zm), 2) zapisy art. 81 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z 
późn.zm.). Zarząd Województwa Opolskiego 
przyjął Klauzulę informacyjną, Oświadczenie o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych i Zezwoleniena wykorzystanie 
i rozpowszechnianie wizerunku. 

4. Nazwa zadania: 

Przyznawanie Nagrody Marszałka Województwa 
Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 

Podstawa prawna: Uchwała Nr V/46/2019 2019 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 
marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyznania dorocznej Nagrody Marszałka 
Województwa Opolskiego za Wydarzenie 
Muzealne Roku 

Na podstawie uchwały dokonano zmiany 
w załączniku do uchwały w sprawie przyznania 
Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego 
za Wydarzenie Muzealne Roku z uwagi na: 1) 
nowe uregulowania dotyczące ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych tj. rozporządzenie Parlamentu 5 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. nr 119.1. str.1 z 
późn.zm), 2) zapisy art. 81 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z 
późn.zm.). Zarząd Województwa Opolskiego 
przyjął Klauzulę informacyjną, Oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych i Zezwolenie na wykorzystanie 
i rozpowszechnianie wizerunku. 

5. Nazwa zadania:  

Przyznawanie nagród Marszałka Województwa 
Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury 

Podstawa prawna: Uchwała Nr VI/55/2019 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 
kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia 
szczegółowych warunków oraz trybu 
przyznawania nagród Marszałka Województwa 
Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 29 
kwietnia 2019 r. poz. 1626 i weszła w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Na 
podstawie ww. uchwały w dniu 09.07.2019 r. 
został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie 
nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla 
Animatorów i Twórców Kultury. 

6. Nazwa zadania:  

Dotacje na realizację zadań publicznych 
Województwa Opolskiego w zakresie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub znajdujących się w 

Na podstawie uchwały przyznane zostały 
dotacje do realizacji 24 zadań, a Województwo 
Opolskie zawarło umowy z beneficjentami, na 
podstawie których przekazane zostały środki 
finansowe. 
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gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących 
się na obszarze województwa opolskiego. 

Podstawa prawna: 

Uchwała nr VII/67/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia naboru wnioskówi udzielenia 
dofinansowania na realizację zadań publicznych 
Województwa Opolskiego w roku 2019 w zakresie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub znajdujących się w 
gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących 
się na obszarze województwa opolskiego. 

7. Nazwa zadania: 

Nabór wniosków i udzielanie dofinansowania na 
realizację zadań publicznych Województwa 
Opolskiego w roku 2019 w zakresie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub znajdujących się w 
gminnych ewidencjach zabytków 

Podstawa prawna:  

Uchwała Nr IX/81/2019 w sprawie rozstrzygnięcia 
drugiego naboru wnioskówi udzielenia 
dofinansowaniana realizację zadań publicznych 
Województwa Opolskiego w roku 2019 w zakresie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub znajdujących sięw 
gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących 
się na obszarze województwa opolskiego 

Na podstawie ww. uchwały przyznane zostały 
dotacje do realizacji 15 zadań.  

8. Nazwa zadania: 

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Głuchołazy 
z przeznaczeniem na realizację I etapu zadania pn. 
„Budowa ścieżek rowerowych typu singletrack na 
Górze Parkowej w Głuchołazach, tzw. „Złotych 
Ścieżek”. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VI/59/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuchołazy 
z przeznaczeniem na realizację I etapu zadania pn. 
„Budowa ścieżek rowerowych typu singletrack na 
Górze Parkowej w Głuchołazach, tzw. „Złotych 
Ścieżek”. 

 

 

 

 

W dniu 22 maja 2019 r. została zawarta umowa 
pomiędzy Województwem Opolskim, a Gminą 
Głuchołazy w przedmiotowej sprawie, na 
podstawie której zostały przekazane środki 
finansowe Gminie Głuchołazy na realizację 
zadania. 
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BIURO DIALOGU I PARTNERSTWA OBYWATELSKIEGO 

1. Nazwa zadania: 

Przyjęcie i realizacja Programu Współpracy 
Samorządu Województwa Opolskiego z 
Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 
na 2020 rok. 

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XII/109/2019 z dnia 26 listopada 
2019 r.w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 
Samorządu Województwa Opolskiego z 
Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku, na podstawie  
art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 688 z późn.zm.) 

Uchwała została przekazana do wiadomości 
i stosowania do departamentów/biur 
merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego oraz Regionalnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu – na 
podstawie Uchwały departamenty/biura 
merytoryczne UMWO oraz Regionalny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu 
realizowały współpracę finansową oraz 
współpracę pozafinansową z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 

Uchwałę opublikowano w Biuletynie Informacji 
Publicznej Samorządu Województwa 
Opolskiego w celu umożliwienia 
przedstawicielom organizacji pozarządowych 
oraz podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego zapoznania się 
z dokumentem. 
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DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ  

1. Nazwa zadania: 

Określenie zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te 
zadania, przypadających według algorytmu w 
2019 roku dla Województwa Opolskiego. 

Podstawa Prawna: 

Uchwała nr IV/36/2019 w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości 
środków PFRON przeznaczonych na te zadania, 
przypadających według algorytmu w 2019 roku 
dla Województwa Opolskiego 

Uchwałę przekazano do realizacji do 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 
Opolu. Na jej podstawie podpisano 4 umowy na 
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 
zakładów aktywności zawodowej, ogłoszono 
otwarty konkurs ofert na zlecenie zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych fundacjom 
i organizacjom pozarządowym, podpisano 
umowy na dofinansowanie robót budowlanych 
w obiektach służących rehabilitacji w związku z 
potrzebami niepełnosprawnych. 

2. Nazwa zadania: 

Określenie zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Podstawa Prawna: 

Uchwała Nr XI/106/2019 z 29 października 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr IV/36/2019 z 26 
lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodoweji społecznej osób 
niepełnosprawnych i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te 
zadania, przypadających według algorytmu w 
2019 roku dla Województwa Opolskiego. 

Zgodnie z treścią uchwały dokonano zmiany 
w podziale środków z funduszu PFRON. 
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3. Nazwa zadania: 

Przekazanie Gminie Walce dotacji w wysokości 
50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Pomoc 
finansowa dla mieszkańców Gminy, 
poszkodowanych wskutek huraganowego wiatru, 
jaki przeszedł przez Gminę w marcu 2019 r.” 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr IX/85/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce 

W dniu 8 października 2019 r. została podpisana 
umowa pomiędzy Województwem Opolskim 
a Gminą Walce, na podstawie której 
Województwo Opolskie przekazało Gminie 
Walce dotację w wysokości 50 000,00 zł z 
przeznaczeniem na zadanie „Pomoc finansowa 
dla mieszkańców Gminy, poszkodowanych 
wskutek huraganowego wiatru, jaki przeszedł 
przez Gminę w marcu 2019 r.” (na zadania 
bieżące, tj. zasiłki celowe dla poszkodowanych).  

 

4. Nazwa zadania: 

Określenie zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XII/111/2019 z 26 listopada 2019 r. w 
sprawie zmiany uchwały nr IV/36/2019 z 26 
lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodoweji społecznej osób 
niepełnosprawnych i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te 
zadania, przypadających według algorytmu 
w 2019 roku dla Województwa Opolskiego. 

Zgodnie z treścią uchwały dokonano zmiany 
w podziale środków z funduszu PFRON. 

5. Nazwa zadania: 

Przekazanie Gminie Branice pomocy finansowej w 
wysokości 450 000,00 zł na zadanie pn. 
„Przebudowa i rozbudowa oraz 
termomodernizacja budynku po byłym 
przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
na Zakład Aktywizacji Zawodowej oraz Centrum 
Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice na 
działce nr 435/1” 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VI/58/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Branice 

Dnia 30 maja 2019 r. podpisano umowę z Gminą 
Branice, na podstawie której zostały przekazane 
Gminie środki w wysokości 450 000,00 zł na 
zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oraz 
termomodernizacja budynku po byłym 
przedszkolu wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania na Zakład Aktywizacji Zawodowej 
oraz Centrum Aktywizacji Społecznej w 
miejscowości Lewice na działce nr 435/1” 

 

6. Nazwa zadania 

Zmiany w statucie OLO Woskowice 

Podstawa prawna 

Uchwała Nr XI/103/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 29 października 2019 r., 
w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia 
Odwykowego w Woskowicach Małych 

Zgodnie przyjętą uchwałą uaktualniono adres 
siedziby Ośrodka. Zmianę wprowadzono do KRS  

 

7. Nazwa zadania: 

Zmiana nazwy Centrum Ginekologii, Położnictwa i 
Neonatologii w Opolu na Kliniczne Centrum 

Zgodnie z przyjętą uchwałą dokonano 
stosownych zmian.  
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Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 
oraz zmiany w statucie Centrum Ginekologii, 
Położnictwa i Neonatologii w Opolu 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr III/26/2019 z 22 stycznia 2019 r. 
W sprawie zmiany nazwy Centrum Ginekologii, 
Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz w 
sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, 
Położnictwa i Neonatologii w Opolu 

 

8. Nazwa zadania: 

Zmiana statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, 
Położnictwa i Neonatologii w Opolu. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VII/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w 
sprawie zmiany statutu Klinicznego Centrum 
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu  

Zgodnie z przyjętą uchwałą dokonano 
stosownych zmian. 
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DEPARTAMENT EDUKACJI I RYNKU PRACY  

1. Nazwa zadania: 

Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków 
związanych z funkcjonowaniem Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Komprachcicach im. ks. Jana 
Twardowskiego. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr IV/31/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Komprachcice z przeznaczeniem na finansowanie 
zadań oświatowych gminy. 

Uchwała została zrealizowana poprzez 
przyznanie dotacji celowej zgodnie z Umową Nr 
DEP-II.3031.1.2019 pomiędzy Województwem 
Opolskim a Gminą Komprachcice, z 
przeznaczeniem na sfinansowanie części 
wydatków bieżących związanych z 
funkcjonowaniem Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Komprachcicach im. ks. Jana 
Twardowskiego. Kwota przyznanej dotacji to 
1.000.000 zł. Dotacja została zrealizowana 
i rozliczona. 

 

2. Nazwa zadania:  

Wspieramy najlepszych III Program pomocy 
stypendialnej realizowany w ramach Poddziałania 
9.1.5 RPO WO 2014-2020. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr V/48/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 marca 2019r. w sprawie 
zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w 
ramach programu pomocy stypendialnej 
realizowanego w ramach projektu pn. 
„Wspieramy najlepszych III” realizowanego w 
ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020 

W kwietniu 2019 r. złożono wniosek o 
dofinansowanie projektu. Projekt został 
przyjęty do realizacji Uchwałą Zarządu 
Województwa Opolskiego nr 1501/2019 z dnia 
7 października 2019 r. W dniach 17-28 czerwca 
2019r. odbył się nabór wniosków 
stypendialnych, w ramach którego zostało 
złożonych 950 wniosków. W październiku 2019 
r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził 
listę 260 stypendystów. W grudniu 2019r. 
wypłacono stypendia za miesiące wrzesień - 
grudzień 2019r. Zadanie w trakcie realizacji. 

3. Nazwa zadania:  

Dostosowanie nazw szkół Zespołu Szkół 
Medycznych w Brzegu.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr V/41/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

Z dniem 1 września 2019 r. dostosowano nazwy 
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Medycznych w Brzegu do przepisów ustawy z 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018 
poz. 996 ze zm.). 
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dostosowania nazw szkół wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu. 

4. Nazwa zadania:  

Dostosowanie nazw szkół Zespołu Szkół 
Medycznych w Branicach. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr V/42/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
dostosowania nazw szkół wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Medycznych w Branicach. 

Z dniem 1 września 2019 r. dostosowano nazwy 
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Medycznych w Branicach do przepisów ustawy 
z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. 
2018 poz. 996 ze zm.). 

5. Nazwa zadania:  

Dostosowanie nazw szkół Zespołu Szkół 
Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr V/43/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
dostosowania nazw szkół wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Medycznych  w Kędzierzynie - Koźlu 

Z dniem 1 września 2019 r. dostosowano nazwy 
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu do 
przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe  (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.). 

6. Nazwa zadania:  

Dostosowanie nazw szkół Zespołu Szkół 
Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr V/43/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
dostosowania nazw szkół wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w 
Prudniku. 

 

Z dniem 1 września 2019 r. dostosowano nazwy 
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku do 
przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe  (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.). 

7. Nazwa zadania:  

Dostosowanie nazw szkół Zespołu Szkół 
Medycznych w Brzegu.  

Podstawa prawna: Uchwała Nr VI/60/2019 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 
kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany  

uchwały Nr V/41/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
dostosowania nazw szkół wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu. 

Z dniem 1 września 2019 r. dostosowano nazwy 
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Medycznych w Brzegu do przepisów ustawy z 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018 
poz. 996 ze zm.). 

8. Nazwa zadania:  

Zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla 
których organem prowadzącym jest 
Województwo Opolskie.  

Podstawa prawna:  

Uchwała Nr X/90/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie 
zmiany uchwały XXIX/308/2009 Sejmiku 

Uchwała weszła w życie z mocą obowiązującą 
od 1 września 2019r., zmieniając zapisy 
regulaminu wynagradzania nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla 
których organem prowadzącym jest 
Województwo Opolskie. Uchwała została 
przekazanado placówek  oświatowych celem 
realizacji. 
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Województwa Opolskiego z 24 lutego 2009 r. w 
sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i 
placówkach, dla których organem prowadzącym 
jest Województwo Opolskie. 

9. Nazwa zadania:  

Zmiany w tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin nauczycieli, zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
nauczyciela będącego dyrektorem, 
wicedyrektorem i pełniącego inne stanowisko 
kierownicze w placówce.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr X/91/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego zdnia 24 września 2019 r. W sprawie 
zmiany uchwały XXXIX/414/2013 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z 25 października 2013 
r. w sprawie ustalenia: 

a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym 
wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół 
zaocznych oraz pedagogów i doradców 
zawodowych,  

b) zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego,  

c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczyciela będącego 
dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub 
pełniącego inne stanowisko kierownicze w 
szkole oraz przyznawania zwolnień od 
obowiązku realizacji zajęć takim osobom. 

Uchwała weszła w życie z mocą obowiązującą 
od 1 września 2019 r., a także została 
przekazana do placówek oświatowych celem 
realizacji. 

 

10 Nazwa zadania:  

Przekształcenie Liceum Ogólnokształcącego przy 
zakładach opieki zdrowotnej oraz zakończenie 
działalności Publicznego Gimnazjum przy 
zakładach opieki zdrowotnej. 

Podstawa prawna:  

Uchwała Nr X/92/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego przy zakładach opieki 
zdrowotnej oraz stwierdzenia zakończenia 
działalności Publicznego Gimnazjum przy 
zakładach opieki zdrowotnej, wchodzących w 

Uchwała weszła w życie z mocą obowiązującą 
od 1 września 2019 r. Zespół Placówek 
Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w 
Opolu został przekształcony. 
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skład Zespołu Placówek Specjalnych przy 
zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. 

11. Nazwa zadania:  

Przekształcenie Publicznego Technikum Zespołu 
Szkół Medycznych im. J. Korczaka  
w Prudniku 

Podstawa prawna:  

Uchwała Nr X/93/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Publicznego 
Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
została zrealizowana. Publiczne Technikum 
Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w 
Prudniku zostało przekształcone. 

 

12. Nazwa zadania: 

Zmiany w statucie Regionalnego Centrum 
Rozwoju Edukacji w Opolu  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XII/1 12/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie 
uchwalenia zmian w statucie Regionalnego 
Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, 
wchodzącegow skład Regionalnego Zespołu 
Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
została zrealizowana. 
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DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI  

1. Nazwa zadania: 

Ustalenie przebiegu dróg wojewódzkich 

Podstawa prawna:   

Uchwała Nr III/24/2019 z 22 stycznia 2019 r. 
w sprawie ustalenia przebiegu dróg 
wojewódzkich. 

 

Ustalenie nowego przebiegu dróg 
wojewódzkich na terenie Województwa 
Opolskiego wynikało z licznych zmian, które 
zostały wprowadzone w okresie od przyjęcia 
dotychczas funkcjonującego wykazu uchwałą Nr 
XXXI/392/2013 z 25 czerwca 2013 r. W związku 
z powyższym zaszła konieczność uaktualnienia i 
ujednolicenia przebiegu oraz nazewnictwa dróg 
wojewódzkich przebiegających przez teren 
Województwa Opolskiego. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego 5 lutego 2019 r. poz. 
466. Procedura została zakończona.  

2. Nazwa zadania:  

Udzielenie dotacji celowej 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr IV/32/2019 z 26 lutego 2019 r.  
sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej Gminie 
Polska Cerekiew. 

Pomoc finansowa dla Gminy Polska Cerekiew 
w wysokości 500 000 zł udzielona została na 
realizację zadania pn.: „Budowa drogi 
w miejscowości Zakrzów na działce nr 366/16 
w Zakrzowie”. Celem realizacji przedsięwzięcia 
jest poprawa dojazdu z drogi krajowejnr 45 do 
Ośrodka Szkolenia Olimpijskiego – Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w m. Zakrzów. 
Zgodnie z podjętą uchwałą podpisano umowę z 
Gminą Polska Cerekiew 25 marca 2019 r. 

3. Nazwa zadania:  Na mocy ww. uchwały droga wojewódzka nr 
465 Żelazna - rzeka Odra - Dobrzeń Mały została 
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Pozbawienie drogi kategorii dróg wojewódzkich.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VII/65/2019 zdnia 28 maja 2019 r. w 
sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi 
wojewódzkiej 

pozbawiona kategorii dróg wojewódzkich. 
Droga nie spełnia wymogów definicji drogi 
wojewódzkiej (art. 6 ust. 1 ustawy o drogach 
publicznych - Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.). 
Gmina Dobrzeń Wielki oraz Gmina Dąbrowa 
wyraziły chęć przejęcia przedmiotowej drogi. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 
14 czerwca 2019 r. poz. 2065. W związku z 
powyższym procedura zmiany kategorii drogi 
została zakończona z zachowaniem zapisów art. 
10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 
2018 r. poz. 2068 ze zm.) tj. procedura 
pozbawienia i zaliczenia drogi do danej kategorii 
została przeprowadzona do końca trzeciego 
kwartału 2019 r. z mocą obowiązywania od 1 
stycznia 2020 r. 

4. Nazwa zadania:  

Ustalenie przystanków komunikacyjnych 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VIII/77/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXV/321/2012 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 
r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Opolskie, 
udostępnionych dla operatorów publicznego 
transportu zbiorowego i przewoźników 
drogowych oraz warunków i zasad korzystania z 
tych obiektów 

Na mocy ww. uchwały zostały określone 
i uporządkowane przystanki komunikacyjne, dla 
których podmiotem zarządzającym jest 
województwo opolskie. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego w dniu 8 lipca 2019 r. 
poz. 2326 i weszła w życie 22 lipca 2019 r. (po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia). 

5. Nazwa zadania: 

Pozbawienie drogi kategorii dróg wojewódzkich.  

Podstawa prawna:  Uchwała Nr X/95/2019 z dnia 
24 września 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi 
kategorii dróg wojewódzkich 

W związku z oddaniem do użytkowania 
obwodnicy w m. Malni i Choruli w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 423, zaszła konieczność 
ustalenia docelowego układu drogowego 
województwa opolskiego w obrębie 
nowopowstałej obwodnicy. Gmina Gogolin 
wyraziła wolę przejęcia odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 424 przebiegającej przez teren 
miasta Gogolin. Ponadto uzyskano stosowne 
opinie Ministerstwa Infrastruktury i 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Na mocy ww. 
uchwały droga wojewódzka nr 424 (ul. 
Wapienna, ul. Kamienna, ul. Malińska) tj. od 
byłej drogi wojewódzkiej nr 423 
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 409 – 
ul. Krapkowicka została pozbawiona kategorii 
dróg wojewódzkich. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego w dniu 30 września 
2019 r. poz. 3002. W związku z powyższym 
procedura zmiany kategorii drogi została 
zakończona z zachowaniem zapisów art. 10 ust. 
3 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2068 ze zm.), tj. procedura pozbawienia 
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i zaliczenia drogi do danej kategorii została 
przeprowadzona do końca trzeciego kwartału 
2019 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 
2020 r. 

6. Nazwa zadania:  

Pozbawienie drogi kategorii dróg wojewódzkich.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr X/96/2019 z dnia 24 września 2019 r. 
w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg 
wojewódzkich 

W związku z deklaracją Wójta Gminy Reńska 
Wieś woli przejęcia odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 418 przebiegającego przez teren gminy 
Reńska Wieś i zaliczenia do kategorii dróg 
gminnych, rozpoczęto procedurę zmiany jej 
kategorii m.in. uzyskano stosowne opinie 
Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Na mocy ww. uchwały 
odcinek drogi wojewódzkiej nr 418 tj. od ronda 
na drodze krajowej nr 45 do ronda na drodze 
krajowej nr 40 został pozbawiony kategorii dróg 
wojewódzkich. Uchwała została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego w dniu 30 września 2019 r. poz. 
3003. W związku z powyższym procedura 
zmiany kategorii drogi została zakończona z 
zachowaniem zapisów art. 10 ust. 3 ustawy o 
drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 
ze zm.), tj. procedura pozbawienia i zaliczenia 
drogi do danej kategorii została 
przeprowadzona do końca trzeciego kwartału 
2019 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 
2020 r. 

7. Nazwa zadania: 

Pozbawienie drogi kategorii dróg wojewódzkich.  

Podstawa prawna:  

Uchwała Nr XIII/123/2019 z dnia 17 grudnia 2019 
r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/65/2019 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 
2019 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii 
dróg wojewódzkich 

 

Konieczność uchylenia wcześniej podjętej 
uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego tj. 
uchwały nr VII/65/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w 
sprawie pozbawienia drogi nr 465 kategorii dróg 
wojewódzkich, wynika z faktu niespełnienia 
zapisu art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2068 ze zm.) tj.: „Pozbawienie drogi 
dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem 
przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest 
możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego 
zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. 
Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane 
później niż do końca trzeciego kwartału danego 
roku, z mocą obowiązywania od 1 stycznia roku 
następnego”. W tym przypadku Gmina 
Dąbrowa nie podjęła stosownej uchwały 
zaliczającej odcinek DW 465, przebiegający 
przez teren gminy, do kategorii dróg gminnych. 
Informacja o uchyleniu uchwały SWO została 
przesłana do Gmin Dobrzeń Wlk. i Dąbrowa. 

8. Nazwa zadania:  

Organizacja publicznego transportu zbiorowego 
w kolejowych przewozach pasażerskich 

Podstawa prawna:   

Uchwała Nr XI/99/2019 z dnia 29 października  
2019 r. w sprawie powierzenia w rozkładzie jazdy 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5 lit. c ustawy  z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 2016), 
organizatorem transportu zbiorowego ze 
względu na obszar działania lub zasięg 
przewozów jest województwo, któremu 
powierzono zadanie organizacji publicznego 
transportu zbiorowego na mocy porozumienia 
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pociągów 2019/2020 Województwu Śląskiemu 
zadania organizacji publicznego transportu 
zbiorowego w kolejowych przewozach 
pasażerskich na odcinku linii kolejowej Kluczbork 
– Lubliniec i przyjęcia od Województwa  Śląskiego 
zadania organizacji publicznego transportu 
zbiorowego w kolejowych przewozach 
pasażerskich na odcinkach linii kolejowych 
Kędzierzyn Koźle-Racibórz oraz Opole – 
Częstochowa 

 

między województwami właściwymi ze względu 
na planowany przebieg linii komunikacyjnej 
albo sieci komunikacyjnej - na linii 
komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w 
wojewódzkich przewozach pasażerskich, na 
obszarze województw, które zawarły 
porozumienie.  

Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 512) stanowi, że województwo może 
zawierać z innymi województwami 
porozumienia w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadań publicznych.  

Granice administracyjne województw 
niejednokrotnie nie uwzględniają wzajemnych 
relacji społeczno-gospodarczych pomiędzy 
gminami leżącymi w województwach 
ościennych. Relacje te wymuszają określone 
potrzeby komunikacyjne mieszkańców, a 
samorząd musi zapewnić ich realizację. W celu 
zapewnienia ciągłości obsługi kolejowych 
przewozów pasażerskich mieszkańcom 
graniczących regionów, często niezbędne jest 
zawarcie pomiędzy właściwymi organizatorami 
publicznego transportu zbiorowego 
porozumień, w ramach których wzajemnie 
powierzają sobie one wykonywanie zadań w 
tym zakresie. W związku z powyższym, zostało 
powierzone Województwu Śląskiemu zadanie 
organizacji publicznego transportu zbiorowego 
w kolejowych przewozach pasażerskich na linii 
kolejowej Kluczbork – Lubliniec, które 
realizowane będzie przez Koleje Śląskie Sp. 
z.o.o. W zamian, Województwo Opolskie 
przyjmuje od Województwa Śląskiego zadanie 
organizacji kolejowych przewozów pasażerskich 
na liniach kolejowych Kędzierzyn-Koźle – 
Racibórz oraz Opole – Częstochowa 

9. Nazwa zadania: 

Powierzenie realizacji zadań w ciągu dróg 
wojewódzkich.  

Podstawa prawna:   

Uchwała Nr XI/105/2019 z dnia 29 października 
2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania 
w ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Prószków 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą 
Nr 1808/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. przyjął 
projekt porozumienia w sprawie przyjęcia 
projektu porozumienia w sprawie powierzenia 
Gminie Prószków realizacji zadania pn.: 
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 414 w m. Przysiecz – Ligota 
Prószkowska wraz z  infrastrukturą 
towarzyszącą. 

Z dniem 3 grudnia 2019 r. zawarto 
porozumienie pomiędzy Województwem 
Opolskim a Gminą Prószków w sprawie j.w. 
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1. Nazwa zadania:  

Powierzenie realizacji zadania w ciągu dróg 
wojewódzkich.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXVII/401/2018 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 
r. w sprawie powierzenia realizacji zadania w 
ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Komprachcice. 

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą 
Nr 6099/2018 z dnia 24 września 2018 r. przyjął 
projekt porozumienia w sprawie powierzenia 
Gminie Komprachcice realizacji zadania pn.: 
,,Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie 
dróg wojewódzkich nr 429 i 435”.  

Z dniem 24 września 2018 roku zawarto 
porozumienie pomiędzy Województwem 
Opolskim a Gminą Komprachcice.  

2. Nazwa zadania: 

Powierzenie realizacji zadania w ciągu drogi 
wojewódzkiej.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLIII/450/2018 Sejmiku 
Województwa Opolskiego zdnia19 czerwca 2018 
r. w sprawie powierzenia Gminie Prószków 
wykonania projektu budowlano – wykonawczego 
dla zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie 
drogowym drogi wojewódzkiej nr 414 w m. 
Złotniki”. 

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą 
Nr 6217/2018 z dnia 15 października 2018 r. 
przyjął projekt porozumienia w sprawie 
powierzenia Gminie Prószków wykonania 
projektu budowlano – wykonawczego dla 
zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie 
drogowym drogi wojewódzkiej nr 414 w m. 
Złotniki”.  

Z dniem 15 października 2018 roku zawarto 
Porozumienie pomiędzy Województwem 
Opolskima Gminą Prószków.  

 

3. Nazwa zadania: 

Powierzenie realizacji zadania w ciągu drogi 
wojewódzkiej.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLIII/451/2018 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 19 czerwca 2018 
r. w sprawie powierzenia Powiatowi 
Strzeleckiemu wykonania projektu budowlano – 
wykonawczego dla zadania obejmującego 
przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii, 
pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic 
Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach 
Opolskich”. 

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą 
Nr 11/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. przyjął 
projekt Porozumienia w sprawie powierzenia 
Powiatowi Strzeleckiemu wykonania projektu 
budowlano – wykonawczego dla zadania 
obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg 
różnej kategorii pn.: „Rozbudowa układu 
komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej 
i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich”. 

 

4. Nazwa zadania:  

Powierzenie realizacji zadania w ciągu drogi 
wojewódzkiej.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXVII/303/2017 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu 
drogi wojewódzkiej Gminie Strzeleczki. 

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą 
Nr 3958/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. przyjął 
projekt porozumienia w sprawie powierzenia 
Gminie Prószków realizacji zadania pn.: 
,,Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od 
granicy gminy) – Moszna”.  

Z dniem 20 czerwca 2017 roku zawarto 
porozumienie pomiędzy Województwem 
Opolskim a Gminą Strzeleczki.  

Zadanie w trakcie realizacji. 

5. Nazwa zadania:  

Powierzenie realizacji zadania w ciągu drogi 
wojewódzkiej. 

Podstawa prawna:  

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą 
Nr 4933/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. przyjął 
projekt porozumienia w sprawie powierzenia 
Gminie Prószków realizacji zadania pn.: 
,,Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż 
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Uchwała Nr XXXIII/378/2017 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 30 października 
2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania 
w ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Prószków. 

drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie 
miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”.  

Z dniem 23 stycznia 2018 roku zawarto 
porozumienie pomiędzy Województwem 
Opolskim a Gminą Prószków.  

Zadanie w trakcie realizacji.  

6. Nazwa zadania:  

Powierzenie realizacji zadania w ciągu drogi 
wojewódzkiej.  

Podstawa prawna:  

Uchwała Nr XXXIII/377/2017 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 30 października 
2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania 
w ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Lewin Brzeski. 

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą Nr 
5016/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. przyjął projekt 
porozumienia w sprawie powierzenia Gminie 
Lewin Brzeski realizacji zadania pn.: ,,Budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 na terenie 
Gminy Lewin Brzeski”. Z dniem 6 lutego 2018 
roku zawarto porozumienie pomiędzy 
Województwem Opolskim a Gminą Lewin 
Brzeski.  

Zadanie w trakcie realizacji. 

7. Nazwa zadania:  

Powierzenie realizacji zadania w ciągu drogi 
wojewódzkiej.  

Podstawa prawna:  

Uchwała Nr XXXIII/376/2017 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 30 października 
2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania 
w ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Popielów. 

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą 
Nr 4970/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. przyjął 
projekt porozumienia w sprawie powierzenia 
Gminie Popielów realizacji zadania pn.: 
,,Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z 
oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkich nr 
457 i 458 na terenie Gminy Popielów”.  

Z dniem 29 stycznia 2018 roku zawarto 
porozumienie pomiędzy Województwem 
Opolskim a Gminą Popielów.  

Zadanie w trakcie realizacji. 
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DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ  

1. Nazwa zadania:  

Opracowanie strategii rozwoju województwa 

Podstawa prawna: 

Uchwała NrIV/33/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/65/2011 z 22 
lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i 
harmonogramu opracowania strategii rozwoju 
województwa opolskiego 

Uchwała została opublikowana 1 kwietnia 2019 
r. poz. 1168 w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

Przedmiotowa uchwała ustala zasady, tryb 
i harmonogram prowadzenia prac nad 
przygotowaniem strategii rozwoju 
województwa, a także innych dokumentów 
regionalnych o charakterze strategicznym. 
Zawiera wytyczne dla prowadzenia prac nad 
dokumentami strategicznymi w regionie i ustala 
procedury dla tych procesów. 

W 2019 roku w oparciu o przedmiotową 
uchwałę: 
 uruchomiono proces opracowania 

strategii rozwoju województwa wraz ze 
szczegółowym harmonogramem działań 
uchwałą nr 792/2019 Zarządu 
Województwa Opolskiego z 20 maja 2019 
r. 

 powołano Zespoły Robocze i Grupy 
Doradcze do prac nad strategią 
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 przeprowadzono procedurę wyboru 
eksperta zewnętrznego na wykonanie 
usługi doradztwa eksperckiego w zakresie 
opracowania strategii 

 zorganizowano: 
- spotkanie informacyjne dla 

dyrektorów UMWO w sprawie procesu 
strategicznego i organizacji pracy 
z Grupami Doradczymi – 9.08.2019 

- spotkanie z Radnymi Województwa 
w sprawie procesu strategicznego – 
11.09.2019 

- dwa warsztaty dla Zespołów 
Roboczych – 1.10 i 20.11.2019 

- konferencję otwierającą prace nad 
strategią – 5.11.209 

- spotkanie dla Zespołów Roboczych 
i Grup Doradczych – 18.12.2019 

 prowadzono prace merytoryczne: 
- przygotowano diagnozę strategiczną 
- opracowano analizę SWOT 
- ustalono wizję regionu 
- określono zakres potrzeb regionu na 

spotkaniach Grup Doradczych oraz 
z ekspertem zewnętrznym  
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1. Nazwa zadania:  

Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa opolskiego. Zakończono procedurę 
sporządzenia zmiany PZPWO.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIV/419/2013 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 25 października 
2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa opolskiego, z późn. zm. 

 

 

 

 

W I kwartale 2019 r. przeprowadzono 
dodatkowe konsultacje projektu zmiany PZPWO 
z samorządami terytorialnymi w zakresie dot. 
utrzymania dotychczasowego kształtu 
proponowanego docelowego systemu 
obszarów chronionych województwa.  

W dniu 24 kwietnia 2019 r. Sejmik 
Województwa Opolskiego Uchwałą nr 
VI/54/2019 uchwalił zmianę PZPWO. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego z 2019 
r., poz. 1798 z dnia14 maja 2019 r. 
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DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  

1. Nazwa zadania: 

Uprawa maku i konopi włóknistych na terenie 
województwa opolskiego 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr V/40/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej 
pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz 
rejonizacji tych upraw w 2019 r. na terenie 
województwa opolskiego. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 
4 kwietnia 2019 r. pod pozycją nr 1223. 

Informację o opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego ww. 
uchwały przekazano do wszystkich gmin 
11 kwietnia 2019 r.  
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2. Nazwa zadania: 

Ograniczenie populacji zwierząt 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VIII/75/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 
określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu 
ograniczenia populacji zwierząt na terenie miasta 
Kędzierzyn-Koźle. 

 

Uchwała został opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego 8 lipca 
2019 r. pod pozycją nr 2324.  

Informację o opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego ww. 
uchwały przekazano do Urzędu Miasta 
Kędzierzyn-Koźle 18 lipca 2019 r. 
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DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA  

1. Nazwa zadania:  

Opracowanie programu ochrony środowiska 
przed hałasem. 

Podstawa prawna:  
Uchwała VIII/76/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 
„Programu ochrony środowiska przed hałasem 
dla województwa opolskiego”. 

Okres realizacji programu to lata 2019-2023. 
Z realizacji programu ochrony środowiska przed 
hałasem są sporządzane raporty. Raporty 
sporządzane są przez zarządców dróg i linii 
kolejowych i następnie przekazywane do 
Marszałka Województwa Opolskiego, do końca 
marca następnego roku, a dotyczą postępów w 
realizacji działań zawartych w programie 
ochrony środowiska przed hałasem. 
W kolejnym programie ochrony środowiska 
przed hałasem (tj. po roku 2023) opracowane 
zostanie podsumowanie efektów całego 
programu ochrony środowiska przed hałasem. 
Zarząd Województwa Opolskiego przedłożył 
sprawozdanie z programu ochrony środowiska 
przed hałasem w roku 2019 r.  
Dla jednoznacznego wykazania celowości 
i skuteczności proponowanych działań zarządcy 
dróg i linii kolejowych powinni w ramach analiz 
porealizacyjnych wykonywać pomiary hałasu na 
wyszczególnionych w Programie odcinkach. 
Wyniki pomiarów będą przekazywane w 
rocznych sprawozdaniach organowi ochrony 
środowiska oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Ochrony Środowiska. 
 

2. Nazwa zadania:  
Udzielenie pomocy finansowej Gminie 
Strzeleczki. 

Podstawa prawna:  
Uchwała Nr XII/114/2019 z 26 listopada 2019 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Strzeleczki. 

 

 

 

 

11 grudnia 2019 r. podpisano umowę pomiędzy 
Województwem Opolskim a Gminą Strzeleczki 
w sprawie udzielania pomocy finansowej 
Gminie Strzeleczki w ramach poprawy 
gospodarki wodno-ściekowej w Mosznej. 
Natomiast 3 stycznia 2020 r. rozliczono ww. 
zadanie. 
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1. Nazwa zadania:  

Opracowanie programu ochrony powietrza dla 
strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na 
przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 
10  

i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5 ozonu i 
benzenu dla strefy Opolskiej.  

Podstawa prawna:  

Uchwała nr XXXVII/403/2018 w sprawie przyjęcia 
programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i 
miasta Opola ze względu na przekroczenie 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10i poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów 
dopuszczalnych pyłu PM 2,5 ozonu i benzenu dla 
strefy Opolskiej. 

Za zagadnienia związane z ochroną powietrza 
m.in. nad prawidłowym wdrożeniem Programu 
ochrony powietrza odpowiedzialny jest 
powołany 6 kwietnia 2018 r. przez Marszałka 
koordynator ds. ochrony powietrza. W ramach 
działań organizowane są spotkania 
konsultacyjne z przedstawicielami gmin 
i powiatów w celu monitorowania postępu 
wdrażania Programu ochrony powietrza na 
poziomie samorządów gminnych i 
powiatowych. Na podstawie zebranych 
informacji koordynator przygotowuje roczny 
raport z wdrażania Programu ochrony 
powietrza w województwie opolskim 
uwzględniający poziom wdrożenia 
w poszczególnych gminach i powiatach regionu 
(do 30 czerwca następnego roku). Raport z 2019 
r. zawiera również sprawozdanie z realizacji 
programu ochrony powietrza opracowane na 
podstawie przedkładanych do Marszałka 
sprawozdań podmiotów odpowiedzialnych za 
realizację programu ochrony powietrza (do 30 
kwietnia każdego roku za rok poprzedni). 

W dniu 30 stycznia 2019 r. złożono wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie 
systemu zarządzania jakością powietrza w 
samorządach województwa opolskiego" do 
Programu LIFE w odpowiedzi na zaproszenie z 
dnia  31 października 2018 r. Komisji 
Europejskiej. Projekt uzyskał minimalną 
wymaganą ilość punktów. Jednakże w świetle 
jego miejsca w rankingu i zasobów finansowych 
dostępnych w ramach naboru nie było 
gwarancji otrzymania dofinansowania. 19 
czerwca 2019 r. ponownie złożono ponownie 
wniosek (Concept note) na dofinansowanie ze 
środków Programu LIFE na projekt pn. 
"Wdrożenie systemu zarządzania jakością 
powietrza w samorządach województwa 
opolskiego". Celem głównym projektu będzie 
zwiększenie zdolności i poprawa jakości 
administracji publicznej województwa 
opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do 
działań naprawczych określonych w programie 
ochrony powietrza (POP).  

W województwie opolskim za prawidłową 
realizację działań wynikających z Programu 
ochrony powietrza odpowiada 82 
koordynatorów w każdej gminie i każdym 
powiecie. Zadanie w trakcie realizacji. 

2. Nazwa zadania:  

Opracowanie programu ochrony środowiska dla 
województwa opolskiego na lata 2016-2020.  

Podstawa prawna:  

Z realizacji programu ochrony środowiska są 
sporządzane raporty obejmujące okres 2 lat 
kalendarzowych, według stanu na dzień 31 
grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej 
„okresem sprawozdawczym”. Raporty z 
realizacji programu zawierają informacje 
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Uchwała Nr XXIII/265/2016 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 
r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony 
środowiska dla województwa opolskiego na lata 
2016-2020. 

dotyczące realizacji postanowień programu, 
ocenę stanu środowiska, ocenę stanu realizacji 
zadań oraz osiągnięcia celów. Zarząd 
Województwa Opolskiego ostatnie 
sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego 
programu ochrony środowiska opracował za 
lata 2016-2017 r. w roku 2019. Zadanie w 
trakcie realizacji. 

3. Nazwa zadania:  

Opracowanie planu gospodarki odpadami - dla 
osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony 
środowiska, oddzielenia tendencji wzrostu ilości 
wytwarzanych odpadów i ich wpływu na 
środowisko od tendencji wzrostu gospodarczego 
kraju, wdrażania hierarchii sposobów 
postępowania z odpadami oraz zasady 
samowystarczalności i bliskości, a także 
utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i 
wystarczającej sieci instalacji gospodarowania 
odpadami, spełniających wymagania ochrony 
środowiska.  

Podstawa prawna:  

Uchwała Nr XXVII/306/2017 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami 
dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z 
uwzględnieniem lat 2023-2028”. 

Z realizacji planów gospodarki odpadami są 
sporządzane sprawozdania, obejmujące okres 3 
lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 
grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej 
„okresem sprawozdawczym”. Sprawozdania te 
zawierają informacje dotyczące realizacji 
postanowień tych planów, ocenę stanu 
gospodarki odpadami, ocenę stanu realizacji 
zadań oraz osiągnięcia celów.  

Zarząd Województwa Opolskiego ostatnie 
sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami opracował za lata 2014-
2016 i zostało ono sporządzone według stanu na 
dzień 31 grudnia 2016 r.  

Wskaźniki realizacji planu gospodarki odpadami 
zostały wpisane do planu gospodarki odpadami, 
ale dotyczą zadań i obowiązków realizowanych 
przez podmioty lub organy inne niż Zarząd 
Województwa Opolskiego i Marszałek 
Województwa Opolskiego.  

Zadanie w trakcie realizacji. 
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BIURO SEJMIKU 

1. Nazwa zadania:  

Przygotowanie planów pracy Komisji Stałych 
Sejmiku Województwa Opolskiego na 2019 rok. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr III/21/2019z 22 stycznia 2019 r. w 
sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 
Stałych Sejmiku Województwa Opolskiego na 
2019 rok. 

Plan pracy Komisji Stałych Sejmiku 
Województwa Opolskiego na 2019 rok 
przekazano Departamentom i Biurom Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
celem przygotowania poszczególnych 
materiałów. Uchwałę na bieżąco realizują 
komisje merytoryczne Sejmiku Województwa 
Opolskiego. 

2. Nazwa zadania:  

Przygotowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Opolskiego na 2019 rok. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr III/22/2019 z 22 stycznia 2019 r. 
W sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Semiku Województwa Opolskiego na 
2019 rok. 

 

Realizację planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Opolskiego na 2019 rok 
powierzono ww. komisji. 
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3. Nazwa zadania:  

Przyjęcie zmian do Statutu Województwa 
Opolskiego. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr III/27/2019z 22 stycznia 2019 r. w 
sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu 
Województwa Opolskiego. 

Uchwala została przekazana celem uzgodnienia 
do Prezesa Rady Ministrów. 

4. Nazwa zadania:  

Rozpatrzenie petycji w sprawie uhonorowania 
Lecha Wałęsy, jako człowieka – symbolu 
doprowadzającego do przełomowych wyborów 
parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. z okazji 
zbliżającej się 30 rocznicy tego wydarzenia. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr IV/28/2019 z 26 lutego 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji z prośbą 
o uhonorowanie Lecha Wałęsy, jako człowieka – 
symbolu doprowadzającego do przełomowych 
wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. z 
okazji zbliżającej się 30 rocznicy tego wydarzenia. 

Sejmik Województwa Opolskiego po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji poparł przedmiotową 
inicjatywę. W celu wyrażenia poparcia podjął 
uchwałę w sprawie przyjęcia rezolucji oddającej 
hołd bohaterom, dzięki którym odbyły się wolne 
wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 r. 

5. Nazwa zadania:  

Rozpatrzenie przez Sejmik Województwa 
Opolskiego skargi na działalność Marszałka 
Województwa Opolskiego w zakresie 
zalegalizowania składowiska odpadów w 
wyrobisku bazaltu Kopalni w Ligocie Tułowickiej. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr IV/34/2019 z 26 lutego 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Marszałka Województwa Opolskiego w zakresie 
zalegalizowania składowiska odpadów w 
wyrobisku bazaltu Kopalni w Ligocie Tułowickiej. 

Sejmik Województwa Opolskiego po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w tejże sprawie, uznał skargę 
za nieuzasadnioną. 

 6. Nazwa zadania:  

Rozpatrzenie przez Sejmik Województwa 
Opolskiego petycjiw interesie publicznym 
dotyczącej wprowadzenia mechanizmów 
zapobiegających kumoterstwu w świecie 
artystycznym. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr IV/35/2019z 26 lutego 2019 r. w 
sprawie rozpatrzenia petycji w interesie 
publicznym dotyczącej wprowadzenia 
mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w 
świecie artystycznym. 

Sejmik Województwa Opolskiego po 
zapoznaniu sięze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji nie uwzględnił wniosków 
zawartych w treści petycji.  

7. Nazwa zadania:  Zgodnie ze wskazaniem rezolucję przekazano: 
 Prezydentowi RP, 
 Prezesowi Rady Ministrów, 
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Ustanowienie w Województwie Opolskim roku 
2019 Rokiem Wolności i 15-lecia w Unii 
Europejskiej. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr IV/37/2019 z 26 lutego 2019 r. w 
sprawie przyjęcia „Rezolucji dotyczącej 
ustanowienia w Województwie Opolskim roku 
2019 Rokiem Wolności i 15-lecia w Unii 
Europejskiej. 

 Marszałkowi Sejmiku RP, 
 Marszałkowski Senatu RP, 
 posłom i senatorom z województwa 

opolskiego, 
 Wojewodzie Opolskiemu, 
 Związkowi Województw RP, 
 starostom 
 wójtom/burmistrzom/prezydentom 

miast, 
 mieszkańcom województwa 

opolskiego – za pośrednictwem 
środków masowego przekazu. 

8. Nazwa zadania:  

Przyjęcie zmian do Statutu Województwa 
Opolskiego. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr V/47/2019 z 26 marca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia zmian do Statutu 
Województwa Opolskiego. 

Projekt przedmiotowej uchwały został 
uzgodnionyz Prezesem Rady Ministrów. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego 9 
kwietnia 2019 r. poz. 1350 i weszła w życie po 
upływie 14 dni od opublikowania. 

9. Nazwa zadania:  

Rozpatrzenie przez Sejmik Województwa 
Opolskiego skargi na działalność 
Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa 
Nathana w Branicach.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr V/51/2019 z 26 marca 2019 r. w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa 
Nathana w Branicach. 

Sejmik Województwa Opolskiego po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w tejże sprawie, uznał skargę 
za nieuzasadnioną. 

10. Nazwa zadania:  

Uczczenie 100 rocznicy Powstań Śląskich.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VI/61/2019 z 24 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przyjęcia Rezolucji dotyczącej uczczenia 
100 rocznicy Powstań Śląskich. 

Zgodnie ze wskazaniem rezolucję przekazano: 

 Prezydentowi RP,  
 Prezesowi Rady Ministrów, 
 Marszałkowi Sejmiku RP, 
 Marszałkowski Senatu RP, 
 posłom i senatorom z województwa 

opolskiego, 
 Wojewodzie Opolskiemu, 
 Związkowi Województw RP, 
 starostom 
 wójtom/burmistrzom/prezydentom 

miast, 
 mieszkańcom województwa 

opolskiego – za pośrednictwem 
środków masowego przekazu. 

11. Nazwa zadania:  

Poparcie protestu nauczycieli.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VI/62/2019 z 24 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa 

Zgodnie ze wskazaniem apel przekazano: 

 Prezesowi Rady Ministrów, 
 Ministrowi Edukacji Narodowej, 
 Wojewodzie Opolskiemu 
 posłom i senatorom z województwa 

opolskiego, 
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Opolskiego w sprawie poparcia protestu 
nauczycieli”. 

 Opolskiemu Kuratorowi Oświaty, 
 Samorządowcom z obszaru 

województwa opolskiego, 
 mieszkańcom województwa 

opolskiego – za pośrednictwem 
środków masowego przekazu. 

12. Nazwa zadania:  

Apel Sejmiku Województwa Opolskiego do Rządu 
RP w sprawie problemów związanych z edukacją 
językową dzieci i młodzieży mniejszości 
niemieckiej zamieszkującej województwo 
opolskie.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VII/68/2019 z 28 maja 2019 r. w 
sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa 
Opolskiego w sprawie problemów związanych z 
edukacją językową dzieci i młodzieży mniejszości 
niemieckiej zamieszkującej województwo 
opolskie”. 

Zgodnie ze wskazaniem apel przekazano: 

 Prezesowi Rady Ministrów, 
 Ministrowi Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, 
 Ministrowi Edukacji Narodowej, 
 posłom i senatorom z województwa 

opolskiego, 
 Wojewodzie Opolskiemu, 
 Opolskiemu Kuratorowi Oświaty, 
 Samorządowcom z obszaru 

województwa opolskiego, 
 mieszkańcom województwa 

opolskiego – za pośrednictwem 
środków masowego przekazu. 

13. Nazwa zadania:  

Nadanie Tytułu „Honorowy Obywatel 
Województwa Opolskiego” Panu Romanowi 
Kirsteinowi.   

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VII/69/2019 z 28 maja 2019 r. w 
sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 
Województwa Opolskiego” dla Romana Kirsteina. 

Zgodnie z § 1 przedmiotowej uchwały nadano 
Tytuł „Honorowy Obywatel Województwa 
Opolskiego” Panu Romanowi Kirsteinowi. 

14. Nazwa zadania:  

Udzielenie Zarządowi Województwa Opolskiego 
wotum zaufania.   

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VIII/70/2019 z 18 czerwca 2019 r. w 
sprawie udzielenia Zarządowi Województwa 
Opolskiego wotum zaufania. 

Zgodnie z § 1 przedmiotowej uchwały Sejmik 
Województwa Opolskiego po rozpatrzeniu 
Raportu o stanie Województwa Opolskiego za 
2018 rok oraz po przeprowadzonej debacie, 
udzielił Zarządowi Województwa Opolskiego 
wotum zaufania. 

15. Nazwa zadania:  

Udzielenie Zarządowi Województwa Opolskiego 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Województwa Opolskiego za rok 2018.   

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VIII/72/2019 z 18 czerwca 2019 r. w 
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Województwa Opolskiego z tytułu wykonania 
budżetu Województwa Opolskiego za rok 2018. 

Zgodnie z § 1 przedmiotowej uchwały Sejmik 
Województwa Opolskiego udzielił absolutorium 
Zarządowi Województwa Opolskiego z tytułu 
wykonania budżetu Województwa Opolskiego 
za rok 2018. 
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16. Nazwa zadania:  

Wskazanie przez Sejmik Województwa 
Opolskiego kandydatów na członków Rady 
Muzeum przy Muzeum Śląska Opolskiego.   

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VIII/79/2019 z 18 czerwca 2019 r. w 
sprawie wskazania kandydatów na członków Rady 
Muzeum przy Muzeum Śląska Opolskiego. 

Zgodnie z § 1 przedmiotowej uchwały do Rady 
Muzeum działającej przy Muzeum Śląska 
Opolskiego wybrano: 

 Rafała Bartka, 
 Tomasza Gabora, 
 Brygidę Kolendę-Łabuś. 

17. Nazwa zadania:  

Wskazanie przez Sejmik Województwa 
Opolskiego kandydatów na członków Rady 
Muzeum przy Muzeum Wsi Opolskiej.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VIII/80/2019 z 18 czerwca 2019 r. w 
sprawie wskazania kandydatów na członków Rady 
Muzeum przy Muzeum Wsi Opolskiej. 

Zgodnie z § 1 przedmiotowej uchwały do Rady 
Muzeum działającej przy Muzeum Wsi Opolskiej 
wybrano: 

 Edytę Gola, 
 Martynę Nakonieczny, 
 Jolantę Wilczyńską. 

18. Nazwa zadania:  

Rozpatrzenie przez Sejmiku Województwa 
Opolskiego skargina działalnie Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Opolu.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr IX/84/2019 z 3 września 2020 r. w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. 

Sejmik Województwa Opolskiego po 
zapoznaniu sięze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w tejże sprawie, uznał skargę 
za nieuzasadnioną. 

19. Nazwa zadania:  

Wskazanie przez Sejmik Województwa 
Opolskiego Wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr IX/86/2019 z 3 września 2020 r. 
W sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego 
Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Opolu 

Sejmik Województwa Opolskiego wyznaczył na 
wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu Pana Andrzeja 
Bułę. 

20. Nazwa zadania:  

Rozpatrzenie przez Sejmiku Województwa 
Opolskiego skargi na działalnie Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr X/94/2019 z 24 września 2020 r. w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Opolu 

 

Sejmik Województwa Opolskiego po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w tejże sprawie, uznał skargę 
za nieuzasadnioną. 
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21. Nazwa zadania:  

Apel Sejmiku Województwa Opolskiego do Rządu 
RP w sprawie wprowadzenia racjonalnych 
systemowych zmian w finansowaniu świadczeń 
zdrowotnych w województwie opolskim.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr X/97/2019z 24 września 2019 r. w 
sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa 
Opolskiego w sprawie wprowadzenia 
racjonalnych systemowych zmian w finansowaniu 
świadczeń zdrowotnych w województwie 
opolskim”. 

Zgodnie ze wskazaniem apel przekazano: 

 Prezesowi Rady Ministrów, 
 Ministrowi Zdrowia, 
 posłom i senatorom z województwa 

opolskiego, 
 Wojewodzie Opolskiemu, 
 Prezesowi Narodowego Funduszu 

Zdrowia, 
 Dyrektorowi Opolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

22. Nazwa zadania:  

Apel Sejmiku Województwa Opolskiego do Rządu 
RP w sprawie wstrzymania inwestycji w Koźlu-
Port z powodu braku możliwości przyłączenia 
torów kolejowych przez inwestora.  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr X/98/2019 z 24 września 2019 r. 
W sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie 
wstrzymania inwestycjiw Koźlu-Port z powodu 
braku możliwości przyłączenia torów kolejowych 
przez inwestora”. 

Zgodnie ze wskazaniem apel przekazano: 

 Prezesowi Rady Ministrów, 
 Ministrowi Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej, 
 Ministrowi Przedsiębiorczości 

i Technologii, 
 posłom i senatorom z województwa 

opolskiego, 
 Wojewodzie Opolskiemu, 
 Samorządom z terenu województwa 

opolskiego. 

 23. Nazwa zadania:  

Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego  

Podstawa prawna: 

Uchwała XI/102/2019w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały Nr XXXVII/346/2005 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa 
Opolskiego. 

Zgodnie z § 1 przedmiotowej uchwały ogłoszono 
jednolity tekst uchwały nr XXXVII/346/2005 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 
lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Województwa Opolskiego, który podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.  

24. Nazwa zadania:  

Rozpatrzenie przez Sejmik Województwa 
Opolskiego skargi na decyzję Marszałka 
Województwa Opolskiego udzielającej 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów 
powstających w związku z eksploatacją stacji 
demontażu pojazdów wycofanychz eksploatacji z 
uwzględnieniem przetwarzania odpadów.  

Podstawa prawna: 

Uchwała XI/104/2019 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na decyzję Marszałka Województwa 
Opolskiego udzielającej pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów powstających w związku 
z eksploatacją stacji demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji z uwzględnieniem 
przetwarzania odpadów. 

Sejmik Województwa Opolskiego po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycjiw tejże sprawie, uznał skargę 
za nieuzasadnioną. 
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25. Nazwa zadania:  

Wskazanie przez Sejmik Województwa 
Opolskiego radnego na członka komisji Sejmiku 
Województwa Opolskiego.  

Podstawa prawna: 

Uchwała XII/110/2019 w sprawie wyboru radnego 
na członka Komisji Sejmiku Województwa 
Opolskiego. 

Sejmik Województwa Opolskiego zgodnie ze 
złożoną deklaracją radnego w pracach komisji 
stwierdził wybór Ryszarda Szrama na członka 
Komisji Współpracyz Zagranicą i Promocji 
Regionu, Rodziny, Zdrowia i Prac Społecznych.   

26. Nazwa zadania:  

Nadanie Tytułu „Honorowy Obywatel 
Województwa Opolskiego” Panu Edwardowi 
Głowackiemu.   

Podstawa prawna: 

Uchwała XIII/120/2019 w sprawienadania Tytułu 
"Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego" 
Panu Edwardowi Głowackiemu. 

Zgodnie z § 1 przedmiotowej uchwały nadano 
Tytuł „Honorowy Obywatel Województwa 
Opolskiego” Panu Edwardowi Głowackiemu. 

27. Nazwa zadania:  

Nadanie Tytułu „Honorowy Obywatel 
Województwa Opolskiego” Panu Henrykowi 
Kosidło.   

Podstawa prawna: 

Uchwała XIII/121/2019 w sprawienadania Tytułu 
"Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego" 
Panu Henrykowi Kosidło. 

Zgodnie z § 1 przedmiotowej uchwały nadano 
Tytuł „Honorowy Obywatel Województwa 
Opolskiego” Panu Henrykowi Kosidło. 

28. Nazwa zadania:  

Rozpatrzenie przez Sejmiku Województwa 
Opolskiego petycji dotyczącej wprowadzenia 
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 
odnoszącej się do radnych Województwa 
Opolskiego. 

Podstawa prawna: 

Uchwała XIII/122/2019 w sprawie w sprawie 
rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia 
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 
odnoszącej się do radnych Województwa 
Opolskiego. 

Sejmik Województwa Opolskiego po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji nie uwzględnił wniosków 
zawartych w treści petycji.   

29. Uchwalenie planu pracy Sejmiku Województwa 
Opolskiego na 2020 rok. 

Podstawa prawna: 

Uchwała XIII/124/2019 w sprawie uchwalenia 
planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego 
na 2020 rok. 

Plan pracy Sejmiku Województwa Opolskiego 
na 2020 rok przekazano Departamentom i 
Biurom Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego celem przygotowania 
poszczególnych materiałów. Uchwałę na 
bieżąco realizują komisje merytoryczne Sejmiku 
Województwa Opolskiego. 

30. Uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Opolskiego na 2020 rok. 

Podstawa prawna: 

Uchwała XIII/125/2019 w sprawie uchwalenia 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku 
Województwa Opolskiego na 2020 rok. 

Wykonanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Opolskiego na 2020 rok 
powierzono ww. komisji. 
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Załącznik 2  
do Raportu o stanie Województwa Opolskiego za 2019 r 

 

Wskaźniki SRWO 2020 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Wartość dla 
Polski w 
ostatnim 

dostępnym  
roku 

badanego 
okresu  

Wartość/trend 
w roku 

docelowym 
(2020) 

Źródło 

CEL STRATEGICZNY 1: Konkurencyjny i stabilny rynek pracy 

1 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata % 63,3 63,5 63,9 64,0 65,8 67,7 69,1 71,0 73,1 - 72,2 wzrost GUS 

2 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 lat i 
więcej,  
w tym (wg poziomu wykształcenia): 

% 48,2 48,4 49,2 48,5 49,8 50,8 51,9 53,4 54,2 - 54,2 wzrost 

GUS 

- wyższe 

  

74,8 74,5 73,7 74,2 74,6 77,0 77,7 77,6 78,8 - 78,8 wzrost 

- policealne i średnie zawodowe 59,8 59,0 58,2 58,2 58,8 57,4 60,5 58,9 59,6 - 60,0 wzrost 

- średnie ogólnokształcące 40,6 42,4 45,5 45,2 44,6 45,6 46,5 51,5 53,6 - 49,2 wzrost 

- zasadnicze zawodowe 57,1 57,6 57,8 56,4 55,7 56,1 56,6 57,9 57,8 - 54,3 wzrost 

- gimnazjalne i podstawowe 14,7 13,8 13,6 12,3 13,8 13,6 13,6 15,8 14,1 - 14,9 wzrost 

3 
Udział ludności w wieku 25–64 z wyższym 
wykształceniem 

% - 18,1 20 20,9 23,1 24,8 24,7 25,9 25,9 - - 
co najmniej  

20 
EUROSTAT  

4 

Studenci i absolwenci szkół wyższych na 
kierunkach matematycznych, przyrodniczych i 
technicznych, jako % studentów i absolwentów 
szkół wyższych 

% 17,8 18,3 18,8 19,5 21,2 20,4 19,8 20,2 19,6 - 23,5 wzrost 

obliczenia 
własne na 
podstawie 

danych GUS 

5 
Bezrobotni zarejestrowani w wieku 24 lat i mniej 
(% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych) 

% 22,2 19,9 18,7 18 15,1 14,0 13 12 12,1 12,1 12,3 
nie więcej niż  

18 
GUS 

6 
Wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 15–24 
lat 

% 29,5 28,6 28,4 27,1 27,3 26,5 31,3 35,1 34,8 - 31 
co najmniej  

32 
GUS 



144 

 

7 
Udział osób w wieku 25–64 lat uczących się 
i dokształcających w ogólnej liczbie ludności w 
tym wieku 

% - 4,5 3,6 3,1 2,6 2,4 2,6 3,3 3,8 - 5,7 
co najmniej  

6 
EUROSTAT  

8 
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan na 
koniec roku) 

% 13,6 13,3 14,4 14,2 11,8 10,1 9 7,3 6,3 5,8 5,2 
nie więcej niż 

średnio w 
kraju 

GUS 

9 
Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 
1000 mieszkańców 

liczba 97 96 98 100 100 101 101 102 102 - 114 
co najmniej  

100 
GUS 

10 
Saldo między nowoutworzonymi a 
zlikwidowanymi miejscami pracy  

tys. 3,8 4 5,3 2,4 5,3 3,3 11,1 10,3 8,7 - 417,3 

dodatnie w 
okresie 

realizacji 
Strategii 

obliczenia 
własne na 
podstawie 

danych GUS 

11 Osoby - w % ogółu osób w gospodarstwach - o 
wydatkach poniżej: 

% 13,8 10,2 9,9 16,1 14,0 13,7 10,6 9,6 9,3 - 14,2 spadek GUS 
relatywnej granicy ubóstwa 

"ustawowej" granicy ubóstwa 4,6 4,2 4,8 11,7 10,5 10,6 10,3 7,5 6,2 - 10,9 spadek 

minimum egzystencji 3,6 4,6 4,7 6,1 8,0 6,5 5,2 3,2 2,6 - 5,4 spadek 

12 Stopa bezrobocia długookresowego % 6 6,5 6,9 7,3 6,6 5,4 4,8 3,9 3,2 - 3,1 
nie zwiększy 

się 
STRATEG 

13 
Udział dzieci w wieku 3–5 lat objętych 
wychowaniem przedszkolnym  

% 76,6 78,9 77,9 81,0 86,5 89,7 87,5 89,7 90,6 - 87,3 
co najmniej 

85 
GUS 

14 
Udział dzieci w wieku do lat 3 przebywających w 
żłobkach 

% 4,3 4,7 7,2 8,7 9,7 11,2 12,3 12,5 15,8 - 10,5 
co najmniej 

5 
GUS 

CEL STRATEGICZNY 2: Aktywna społeczność regionalna 

15 Frekwencja w wyborach do jst (I tura), w tym do:               

% 

 

wzrost GUS/KBW 

- sejmiku województwa 40,98       42,13       48,63   54,84 

- rad powiatów   41,5       42,63       47,77   54,64 

- rad gmin i rad miast w miastach na prawach 
powiatu 

41,14       42,16       49,2   55,20 

- wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast  40,99       42,18       48,66   54,9 

16 

Udział zeznań podatkowych, w których 
zawnioskowano o przekazanie 1% podatku na 
rzecz organizacji pożytku publicznego w 
stosunku do liczby złożonych zeznań 
podatkowych ogółem 

% 43,57 48,77 51,07 52,54 55,00 57,06 58,31 59,44 58,45 - - wzrost IAS 
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17 
Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje 
społeczne na 1000 mieszkańców 

liczba 2,67 2,79 2,93 3,04 3,18 3,35 3,52 3,66 3,61 - 3,68 
co najmniej  

2,5 
GUS 

CEL STRATEGICZNY 3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

18 PKB na 1 mieszkańca w PPS  
%  

UE28 = 
100% 

51 53 54 54 55 54 55 56 - - 71 
co najmniej 

60 
EUROSTAT 

19 Nakłady na B+R w stosunku do PKB % 0,12 0,25 0,19 0,23 0,34 0,32 0,36 0,46 - - 1,03 
co najmniej  

0,5 
GUS 

20 
Udział zatrudnionych w B+R w stosunku do 
pracujących w gospodarce narodowej 

% 0,42 0,44 0,5 0,49 0,46 0,45 0,5 0,51 0,6 - 1,24 0,45 STRATEG 

21 Liczba udzielonych patentów liczba 28 65 76 52 59 49 75 61 66   2 906 

nie mniej niż 
500 w okresie 

realizacji 
Strategii 

GUS 

22 Udzielone prawa ochronne wzorów użytkowych liczba 8 9 12 17 9 4 10 14 25   769 

nie mniej niż 
70 w okresie 

realizacji 
Strategii 

GUS 

23 
Liczba inkubatorów przedsiębiorczości i parków  
naukowo - technologicznych 

liczba - - 9 14 12 12 12 10 9 8 - wzrost OCRG 

24 

Przedsiębiorstwa innowacyjne: 

% 

  

GUS - z sektora usług 13,67 10,30 5,68 10,14 15,73 8,55 4,83 2,51 18,7 - 19,6 co najmniej15 

- z sektora przemysłowego 19,33 20,07 22,30 19,95 19,53 21,52 20,05 22,63 23,7 - 24 
co najmniej 

21 

25 
Liczba istniejących klastrów / inicjatyw 
klastrowych w województwie 

liczba - - 6 9 9 9 7 6 6 5 - wzrost OCRG 

26 Powierzchnia (wolnych) terenów inwestycyjnych ha - - 4 984 5 260 4 100 4 403 4 310 4 100 3 800 5 400 - ok. 8 500  OCRG 

27 
Powierzchnia sprzedanych zagospodarowanych 
terenów inwestycyjnych 

ha 12 4,6 17 46,7 32,1 21,8 80 70 160 170 -   OCRG 

CEL STRATEGICZNY 4: Dynamiczne przedsiębiorstwa 

28 
Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na 
działalność B+R  

mln zł 7,0 50,4 27,1 28,1 34,8 52,0 68,4 121,9 204,5 - 16 950,8 wzrost GUS 

29 
Udział podmiotów gospodarczych w nakładach 
na działalność B+R  

% 20,7 51,7 33,8 27,1 24,8 35,8 32,9 43,4 49,4 - 53,2 
co najmniej 

30 
STRATEG 
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30 
Zatrudnienie w działalności B+R w sektorze 
przedsiębiorstw 

osoby 91 177 299 273 274 380 668 886 1091 - 98400 wzrost GUS 

31 
Nakłady na działalność innowacyjną w 
przedsiębiorstwach  

mln zł 287,99 411,10 - 368,01 269,34 314,14 - 408,66 540,18 - 36 483,46 wzrost STRATEG 

32 

Udział przychodów netto  ze sprzedaży 
produktów innowacyjnych w przychodach netto 
ze sprzedaży ogółem w przedsiębiorstwach 
przemysłowych 

% 5,31 5,84 7,78 7,37 6,96 5,28 8,2 4,5 8 - 9,1 
co najmniej 

7 
GUS 

33 Wartość dodana brutto na 1 pracującego  (ceny 
bieżące, Polska=100) wg rodzajów działalności: 

%   

GUS 

- ogółem Polska = 96,3 95,8 95,4 94,9 95,5 95,3 94,3 94,9 - - - wzrost 

- sektor rolny 100% 138,1 140,8 138,1 119,9 117,6 105,5 115,4 111,3 - - - wzrost 

- sektor przemysłowy   96,9 95,1 91,6 95,8 100,5 99,7 96,9 96,7 - - - 110-120 

- sektor budowlany   86,8 83,3 82,2 81,3 76,0 75,8 76,4 76,8 - - - 
nie mniej niż 

100 

- handel; naprawa pojazdów samochodowych; 
transport i gospodarka magazynowa; 
zakwaterowanie i gastronomia, informacja i 
komunikacja 

  92,5 91,3 92,9 91,6 91,1 91,3 90,7 92,6 - - - wzrost 

- działalność finansowa i ubezpieczeniowa; 
obsługa rynku nieruchomości 

  114,1 121,4 117,0 109,0 105,2 107,3 103,3 106 - - - wzrost 

- pozostałe usługi   94,1 93,9 96,6 95,6 94,8 94,9 95,8 96,9 - - - wzrost 

34 
Wartość kapitału zagranicznego w podmiotach z 
udziałem kapitału zagranicznego 

mln zł - 1 473,1 
1 

556,7 
2 092,9 

2 
045,9 

2 093,9 2 063,0 2 108,0 2 163,9 - 203 636,0 wzrost GUS 

35 
Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

% 19 20,6 23,7 23,6 24,6 26 27,1 27,3 26 - 22,8 wzrost US w Opolu 

CEL STRATEGICZNY 5: Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna 

36 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych ‰ 5,2 3,8 6,2 4,3 4,7 4,1 4,6 3,4 3,3 - 3,8 
niższy niż w 

Polsce 
GUS 

37 

Przeciętne dalsze trwanie życia (w wieku 0 lat): 

lata 

  

GUS - kobiety 80,4 81,0 80,6 80,9 81,4 81,4 81,8 81,6 81,8 - 81,7 wzrost 

- mężczyźni 73,0 73,4 73,1 73,5 74,5 73,8 74,4 74,1 74,7 - 73,8 wzrost 

38 
Gospodarstwa domowe wyposażone w 
komputer osobisty z dostępem do Internetu 

% 57,4 63,4 66,7 66,5 66,7 68,6 70,8 71,4 74,4 - 75,6 75 GUS 
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39 
Przedsiębiorstwa (powyżej 9 pracujących) 
posiadające własną stronę internetową 

% 64,3 59 63,1 66,1 60,3 64,4 68,2 59,6 62,4 65,7 70,2 wzrost GUS 

40 
Przedsiębiorstwa (powyżej 9 pracujących) 
posiadające dostęp do Internetu przez łącze 
szerokopasmowe 

% 64,7 73,7 78,3 81,6 90,8 94,4 93,4 92,9 93,7 94,2 96,3 wzrost GUS 

41 

Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) 
korzystających z noclegów w turystycznych 
obiektach zbiorowego zakwaterowania/Liczba 
turystów (krajowych i zagranicznych) 
korzstajacych z noclegów w turystycznych 
obiektach noclegowych 

tys. 225 243 260 267 290 329 409 422 419 - 33 896 
co najmniej 

260 
STRATEG 

42 
Liczba miejsc noclegowych w turystycznych 
obiektach zbiorowego zakwaterowania 

liczba 7 765 8 213 7 873 7 938 7 913 9 401 10 174 9 967 11 138 - 798 723 wzrost STRATEG 

43 Widzowie w kinach na 1000 ludności liczba 551 609 602 621 683 753 820 855 883 - 1 545 wzrost US w Opolu 

44 
Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach 
muzycznych na 1000 mieszkańców 

liczba 151,24 181,68 130,25 162,32 163,56 160,31 142,21 141,63 184,68 - 387,77 wzrost GUS 

45 
Imprezy organizowane przez domy, ośrodki 
kultury, kluby i świetlice 

liczba - 8 376 7 900 8 698 8 736 8 157 7 728 7 949 7 904 - 242 277 wzrost GUS 

46 
Ćwiczący w klubach sportowych (bez klubów 
wyznaniowych i UKS) 

liczba 15 079 - 21 397 - 21 134 - 25 131 - 24 001 - 698 848 wzrost STRATEG 

CEL STRATEGICZNY 6: Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług 

47 
Drogi publiczne ogółem o nawierzchni twardej 
ulepszonej na 100 km2 

km 82,5 82,3 82,7 82,8 83,0 83,4 83,9 84,9 85,4 - 90,1 wzrost GUS 

48 Linie kolejowe eksploatowane na 100 km2 km 9,2 9,2 8,7 8,5 8,1 8,0 8,3 8,2 8,3 - 6,2 
nie mniej niż 

9,2 
GUS 

49 
Linie regularnej komunikacji autobusowej 
krajowej 

liczba 458 436 428 417 393 412 446 444 433 - 11 644 
nie mniej niż 

458 
GUS 

50 Przewozy pasażerów w komunikacji miejskiej mln 28,7 28,2 25,5 25,5 21,5 25,4 25,5 25,8 25,9 - 3 774,1 
nie mniej niż 

25 mln 
GUS 

51 
Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach 
drogowych 

liczba 107 100 81 97 104 102 99 78 81   2 862 Spadek o 1/3 GUS 

CEL STRATEGICZNY 7: Wysoka jakość środowiska 

52 Udział ludności z dostępem do sieci gazowej % 41,6 41,6 42,0 42,0 41,9 41,9 41,9 42,1 42,1 - 52,1 wzrost GUS 

53 
Udział ludności z dostępem do sieci 
kanalizacyjnej 

% 59,2 60,8 61,8 63,3 69,7 71,6 72,3 72,7 73 - 70,8 wzrost GUS 
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54 
Powierzchnia o szczególnych walorach 
przyrodniczych prawnie chroniona (% 
powierzchni ogółem) 

% 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,7 27,6 27,6 - 32,6 wzrost GUS 

55 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej 
i ludności w ciągu 
roku:                                                  

dam3 

  

GUS 

- ogółem 
110 

269,3 
109 

527,7 
109 

873,9 
106 

302,3 
108 

910,6 
122 

624,0 
132 

017,7 
131 

761,9 
132 

566,0 
- 

9 434 
564,1 

spadek 

- przemysł 39 998 41 553 40 471 39 880 41 041 41 219 40 802 40 258 44 779 - 6 812 327 spadek 

- rolnictwo i leśnictwo 32 010 29 616 30 708 28 427 30 403 40 791 51 742 51 698 45 802 - 956 432 spadek 

- eksploatacja sieci wodociągowej 
38 

261,3 
38 

358,7 
38 

694,9 
37 995,3 

37 
466,6 

40 
614,0 

39 
473,7 

39 
805,9 

41 
985,0 

- 
1 665 
805,1 

spadek 

-eksploatacja sieci wodociągowej dla potrzeb 
gosp. Domowych 

29 
782,0 

29 
404,7 

29 
859,7 

29 075,8 
28 

903,0 
29 

995,2 
29 

691,3 
29 

466,2 
31 

031,8 
- 

1 280 
758,5 

spadek 

56 
Udział odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie w ilości odpadów komunalnych 
ogółem 

% 7,0 8,1 8,8 12,9 23,6 28,0 27,2 31,8 32,9 - 28,9 wzrost GUS 

57 
Pojemność zbiorników wodnych i polderów – 
retencja zbiornikowa  

mln m3 401,58 401,58 403,26 403,26 403,26 395,93 393,04 389,39 402,78 391,1 - wzrost 

RZGW we 
Wrocławiu/RZ

GW Gliwice 

58 Udział lasów w powierzchni ogółem % 27,4 27,4 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 - 30,1 wzrost GUS 

59 
Udział powierzchni ekologicznych gospodarstw 
rolnych z certyfikatem w użytkach rolnych 
ogółem 

% 0,43 0,30 0,35 0,49 0,51 0,45 0,46 0,44 0,51 - 2,48 wzrost GUS 

CEL STRATEGICZNY 8: Konkurencyjna aglomeracja opolska 

60 Średnioroczne stężenie PM10 na poszczególnych 
stacjach: 

µg/m3 

  

- Zdzieszowice - automatyczny 42,7 44,8 34,1 - 45,4 - - - - - - spadek 

WIOŚ/GIOŚ 

- Zdzieszowice - manualny - - - - - 36,1 36,9 39,3 36,0 32,4 - spadek 

- Kędzierzyn-Koźle - automatyczny 43,7 39,9 40,5 38,7 38,6 - - - - - - spadek 

- Kędzierzyn-Koźle - manualny - - - - - 31,2 29,4 32,8 30,7 28 - spadek 

- Opole  ul. Minorytów ( do 31.12.2016 r.) - 
automatyczny 

37,3 40,9 33,4 29,4 37,8 32,8 31 - - - - spadek 

- Opole  ul. Koszyka ( od 01.01.2017 r.) - 
automatyczny 

- - - - - - - 32,4 34,7 29,7 - spadek 
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- Opole  Osiedle Armii Krajowej - manualny 35,2 38,90 32,4 33,3 32,2 30,8 30,9 33,1 30,7 26,9 - spadek 

- Głubczyce ul. Kochanowskiego/Ratuszowa - 
manualny 

44,3 41,9 37,5 38,1 35,9 32,9 32,1 35,4 35,4 30,5 - spadek 

- Kluczbork, ul. Mickiewicza - manualny 40,8 35,4 - 38,4 - 32,6 32,4 30,1 30,4 25,1 - spadek 

- Nysa, ul. Rodziewiczówny - manualny - - - - 38,1 34,2 33,9 27,2 32,4 27,3 - spadek 

- Namysłów ul. Mariańska - manualny 41,80 - - - - - - - - - - spadek 

- Olesno - automatyczny 48,3 - 36,4 40,5 35,4 - - 33,9 34,2 27,4 - spadek 

- Prudnik, ul. Podgórna - manualny - - - - - - - - - 23,4 - spadek 

61 Średnioroczna liczba przekroczeń PM10 na 
poszczególnych stacjach: 

liczba 

  

WIOŚ/GIOŚ 

- Zdzieszowice - automatyczny 91 83 55 - 114 - - - -   - spadek  

- Zdzieszowice - manualny - - - - - 70 75 80 65 59 - spadek  

- Kędzierzyn-Koźle - automatyczny 82 74 62 82 76 - - - -   - spadek  

- Kędzierzyn-Koźle - manualny - - - - - 41 35 50 43 48 - spadek  

- Opole  ul. Minorytów ( do 31.12.2016 r.) - 
automatyczny 

74 68 54 37 71 48 42 - -   - spadek  

- Opole  ul. Koszyka ( od 01.01.2017 r.) - 
automatyczny 

- - - - - - - 53 60 47 - spadek  

- Opole  Osiedle Armii Krajowej - manualny 64 68 48 56 56 45 47 48 49 28 - spadek  

- Głubczyce ul. Kochanowskiego/Ratuszowa - 
manualny 

88 65 44 49 68 61 44 63 59 50 - spadek  

- Kluczbork, ul. Mickiewicza - manualny 36 53 - 78 - 49 55 43 41 19 - spadek  

- Nysa, ul. Rodziewiczówny - manualny - - - - 95 72 65 41 59 45 - spadek  

- Namysłów ul. Mariańska - manualny 58 - - - - - - - -   - spadek  

- Olesno - automatyczny 105 - 48 87 59 - - 60 70 33 - spadek 

- Prudnik, ul. Podgórna - manualny - - - - - - - - - 24 - spadek 

62 
Stopień pokrycia terenu aglomeracji opolskiej 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego 

% 42,76 37,53 38,4 39,14 44,36 44,65 44,78 45,63 45,66 - 30,8 wzrost 
(RZPW) 
UMWO  

63 
Zarejestrowane podmioty gospodarcze na 1000 
mieszkańców na terenie aglomeracji opolskiej 

liczba 112 111 113 115 116 117 118 118 118 121 117 wzrost US w Opolu 
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64 
Zasoby mieszkaniowe w aglomeracji opolskiej 
(mieszkania na 1000 mieszkańców) 

liczba 342,7 345,4 348,9 352,9 356,4 359,7 362,6 365,9 369,8 - 380,5 wzrost US w Opolu 

65 
Liczba studentów na 1000 mieszkańców w 
aglomeracji opolskiej 

liczba 103 100 91 83 74 68 60 59 57 - 32 wzrost US w Opolu 

66 
Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania 
w aglomeracji opolskiej/Turystyczne obiekty 
noclegowe w aglomeracji opolskiej 

liczba 45 46 44 47 43 55 58 53 56 54 11 251 wzrost US w Opolu 

CEL STRATEGICZNY 9: Ośrodki miejskie biegunami wzrostu 

67 Wskaźnik urbanizacji % 52,4 52,3 52,2 52,1 52 51,9 51,9 52,8 53,3 - 60,05 nie dotyczy GUS 

68 

Pracujący w miastach (bez podmiotów 
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób 
oraz pracujących w gospodarstwach 
indywidualnych w rolnictwie; bez fundacji, 
stowarzyszeń, partii politycznych, związków 
zawodowych, organizacji społecznych, 
organizacji pracodawców, samorządu 
gospodarczego i zawodowego oraz duchownych, 
województwo = 100%) 

% 78,58 77,68 77,1 76,74 76,25 76,32 76,13 77,33 77,68 - 80,4 wzrost GUS 

69 
Wskaźnik zatrudnienia (15 lat i więcej) w 
miastach 

% 47,9 48,6 49 47,5 48,9 50,5 52,4 53,8 54,5 - 54,4 wzrost GUS 

70 
Zarejestrowane podmioty gospodarcze na 1000 
mieszkańców na terenach miejskich 

liczba 126 123 125 126 127 128 127 128 127 - 136 wzrost GUS 

CEL STRATEGICZNY 10: Wielofunkcyjne obszary wiejskie 

71 
Liczba miejscowości uczestniczących w 
Programie Odnowa Wsi Opolskiej 

liczba - 676 712 704 708 708 732 717 718 711 - wzrost DRW (UMWO) 

72 
Liczba gospodarstw rolnych wg nowej definicji 
gospodarstwa rolnego 

liczba 28 437 bd. 26 832 26 753 bd. bd. 26 919 - - - 1 410 704   GUS 

73 
Udział rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i rybactwa 
w WDB 

% 3,8 4,3 3,9 3,7 3,3 2,5 3 3,4 - - 3,1 od 3,2 do 5,2 GUS 

74 Liczba gospodarstw ekologicznych z certyfikatem liczba 49 55 66 74 69 58 57 48 50 - 14 927 wzrost GUS 

75 
Zarejestrowane podmioty gospodarcze na 1000 
mieszkańców na terenach wiejskich 

liczba 67 67 68 71 71 72 72 73 74 - 80 wzrost GUS 
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Załącznik 3  
do Raportu o stanie Województwa Opolskiego za 2019 r 

 

Działania w ramach RPO WO 2014-2020 realizujące cele SRWO 2020 

(stan na 31.12.2019 r.) 

Analiza wskaźnikowa w zakresie celów SRWO 2020 została uzupełniona danymi z RPO WO 2014-2020. 

Należy mieć jednak na uwadze, że w niektórych przypadkach wsparcie w ramach poszczególnych 

działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 wpływa na realizację więcej niż jednego celu strategicznego 

SRWO 2020. W związku z powyższym, dane dla tych działań i poddziałań zostały przedstawione w tych 

celach, które realizują, co oznacza, że mogą się „dublować” i nie można sumować liczby i wartości 

umów oraz efektów z poszczególnych celów strategicznych. 

Cel strategiczny 1 Konkurencyjny i stabilny rynek pracy 

Cel SRWO 2020 realizowany w RPO WO 2014-2020 w ramach: OP 7, OP 9 oraz działań i poddziałań: 

2.1.4, 8.1, 8.2, 10.1.2 i 10.4. 

Tabela 1. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Tabela 2. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Efekty 

Zakładana 

wartość  

(umowy) 

Osiągnięta 

wartość 

(płatności) 

Działania/ 

poddziałania 

RPO WO 

2014-2020 

Osoby bezrobotne objęte wsparciem w programie 18 310 14 215 7.1, 7.2 

Osoby bierne zawodowo objęte wsparciem w 

programie 
789 440 7.2 

Osoby, które otrzymały bezzwrotne środki  na 

podjęcie działalności gospodarczej 
3 696 2 372 7.1, 7.3 

Wsparte osoby opiekujące się dziećmi w wieku do 

lat 3  
1 184 1 061 7.6 

Utworzone miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 
352 206 7.6 

Utworzone obiekty opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 
14 2 10.1.2 

Nauczyciele objęci wsparciem w programie 4 991 5 090 9.1, 9.2 

Uczniowie objęci wsparciem w programie 52 983 64 851 9.1, 9.2 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

517 981 690 936,83 PLN 
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Szkoły, których pracownie przedmiotowe zostały 

doposażone w programie 
639 512 9.1, 9.2 

Uczniowie, którzy otrzymali stypendia w ramach 

programu 
1 221 927 9.1.5 

Osoby uczestniczące w pozaszkolnych formach 

kształcenia, w tym w kształceniu ustawicznym 
15 809 13 473 9.2, 9.3 

Wsparte obiekty infrastruktury kształcenia 

zawodowego 
22 5 10.4 

Osoby objęte usługami zdrowotnymi/programem 

zdrowotnym 
182 170 73 830 7.4, 8.1 

Osoby objęte usługami społecznymi 9 539 7 966 8.1 

Osoby wsparte w zakresie włączenia społecznego 2 877 2 118 8.2 

Ośrodki opieki nad osobami zależnymi wsparte w 

programie 
24 5 10.1.2 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Cel strategiczny 2 Aktywna społeczność regionalna 

Cel SRWO 2020 realizowany w RPO WO 2014-2020 w ramach działania 5.3. 

Tabela 3. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

30 127 473 200,53 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Tabela 4. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Efekty 

Zakładana 

wartość  

(umowy) 

Osiągnięta 

wartość 

(płatności) 

Zabytki objęte wsparciem 294 191 

Instytucje kultury objęte wsparciem 9 5 

Wsparte obiekty dziedzictwa kulturowego 56 35 

Oczekiwany wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem 

miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

(odwiedziny/rok) 

357 423 5 755 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 
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Cel strategiczny 3 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Cel SRWO 2020 realizowany w RPO WO 2014-2020 w ramach działań 1.2, 2.2, 2.3. 

Tabela 5. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

15 183 450 385,36 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Tabela 6. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Efekty 

Zakładana 

wartość  

(umowy) 

Osiągnięta 

wartość 

(płatności) 

Działania/ 

poddziałania 

RPO WO 

2014-2020 

Zrealizowane projekty B+R 24 0 1.2 

Naukowcy pracujących w ulepszonych obiektach 

infrastruktury badawczej 
40 0 1.2 

Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie 545 319 2.3 

Zaawansowane usługi (nowe lub ulepszone) 

świadczone przez IOB 
25 16 2.3 

Przedsiębiorstwa korzystające z zaawansowanych 

usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych 

przez IOB 

279 89 2.3 

Powierzchnia przygotowanych terenów 

inwestycyjnych (ha) 
132,57 115,86 2.2 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Cel strategiczny 4 Dynamiczne przedsiębiorstwa 

Cel SRWO 2020 realizowany w RPO WO 2014-2020 w ramach działań 1.1, 2.1, 2.4, 3.4. 

Tabela 7. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

313 680 622 195,71 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 
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Tabela 8. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Efekty 

Zakładana 

wartość  

(umowy) 

Osiągnięta 

wartość 

(płatności) 

Działania/ 

poddziałania 

RPO WO 

2014-2020 

Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie 964 761 
1.1, 2.1, 2.4, 

3.4 

Przedsiębiorstwa współpracujące z ośrodkami 

badawczymi 
68 45 1.1 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach (EPC) 
415,75 356,20 

1.1, 2.1, 2.4, 

3.4 

Wprowadzone innowacje (produktowe, procesowe, 

nietechnologiczne) 
348 199 1.1, 2.1 

Przedsiębiorstwa wsparte w zakresie 

internacjonalizacji działalności 
102 54 2.4 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Cel strategiczny 5 Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna 

Cel SRWO 2020 realizowany w RPO WO 2014-2020 w ramach działań 5.3, 8.1, 10.1.1, 10.3. 

Tabela 9. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

216 487 003 085,08 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Tabela 10. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Efekty 

Zakładana 

wartość  

(umowy) 

Osiągnięta 

wartość 

(płatności) 

Działania/ 

poddziałania 

RPO WO 

2014-2020 

Zabytki objęte wsparciem 294 191 5.3 

Instytucje kultury objęte wsparciem 9 5 5.3 

Wsparte obiekty dziedzictwa kulturowego 56 35 5.3 

Oczekiwany wzrost liczby odwiedzin w objętych 

wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) 

357 423 5 755 5.3 

Osoby objęte usługami zdrowotnymi 146 227 67 354 8.1 

Osoby objęte usługami społecznymi 9 539 7 966 8.1 
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Wsparte podmioty lecznicze 53 29 10.1.1 

Usługi publiczne udostępnione on-line o stopniu 

dojrzałości co najmniej 3 
640 95 10.3 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Cel strategiczny 6 Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług 

Cel SRWO 2020 realizowany w RPO WO 2014-2020 w ramach OP 6 oraz działania 3.1 

Tabela 11. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

76 1 542 818 255,97 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Tabela 12. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Efekty 

Zakładana 

wartość  

(umowy) 

Osiągnięta 

wartość 

(płatności) 

Działania/ 

poddziałania 

RPO WO 

2014-2020 

Długość nowych, przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg (km) 
154,06 57,44 6.1 

Długość przebudowanych lub zmodernizowanych 

linii kolejowych (km) 
47,43 28,9 6.2 

Zakupione lub zmodernizowane pojazdy kolejowe 7 7 6.2 

Zakupione jednostki taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej 

47 38 3.1.1 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

 

Cel strategiczny 7 Wysoka jakość środowiska 

Cel SRWO 2020 realizowany w RPO WO 2014-2020 w ramach OP 3, OP 4 oraz działań 5.1, 5.2, 5.4 i 

5.5. 

Tabela 13. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

199 1 066 111 158,95 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 
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Tabela 14. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Efekty 

Zakładana 

wartość  

(umowy) 

Osiągnięta 

wartość 

(płatności) 

Działania/ 

poddziałania 

RPO WO 

2014-2020 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 
29 944 218 

3.1, 3.2, 3.4, 

5.5 

Wybudowane obiekty „parkuj i jedź” 37 23 3.1 

Długość ścieżek rowerowych (km) 235,99 84,23 3.1 

Zmodernizowane energetycznie budynki 91 55 3.2 

Wozy pożarnicze wyposażone w sprzęt do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 

skutków katastrof 

17 16 4.2 

Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony 

przed pożarami lasów 
229 249 166 407 4.2 

Kampanie informacyjno-edukacyjne związane z 

ochroną środowiska 
76 31 5.1, 5.2 

Wsparte PSZOKi 25 5 5.2 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej (km) 70,69 55,54 5.4 

Zmodernizowane źródła ciepła 1 102 0 5.5 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Cel strategiczny 8 Konkurencyjna aglomeracja opolska 

Cel SRWO 2020 realizowany w RPO WO 2014-2020 w ramach poddziałań 2.2.2, 3.1.2, 3.2.2, 5.3.3, 

10.2 (nabór dla Opola). 

Tabela 15. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

49 379 200 390,03 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Tabela 16. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Efekty 

Zakładana 

wartość  

(umowy) 

Osiągnięta 

wartość 

(płatności) 

Działania/ 

poddziałania 

RPO WO 

2014-2020 

Powierzchnia przygotowanych terenów 

inwestycyjnych (ha) 
3 3 2.2.2 

Wybudowane obiekty „parkuj i jedź” 10 6 3.1.2 
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Długość ścieżek rowerowych (km) 94,23 27,57 3.1.2 

Zmodernizowane energetycznie budynki 28 13 3.2.2 

Zabytki objęte wsparciem 19 6 5.3.3 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) 2,58 0 10.2 

Wsparte obiekty infrastruktury zlokalizowane na 

rewitalizowanych obszarach 
5 0 10.2 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Cel strategiczny 9 Ośrodki miejskie biegunami wzrostu  

Cel SRWO 2020 realizowany w RPO WO 2014-2020 w ramach poddziałania 3.1.1 i działania 10.2 (bez 

naboru dla Opola). 

Tabela 17. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Liczba podpisanych umów 
Wartość realizowanych 

projektów 

39 547 805 752,29 PLN 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Tabela 18. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020 

Efekty 

Zakładana 

wartość  

(umowy) 

Osiągnięta 

wartość 

(płatności) 

Działania/ 

poddziałania 

RPO WO 

2014-2020 

Wybudowane obiekty „parkuj i jedź” 27 17 3.1.1 

Długość ścieżek rowerowych (km) 141,76 56,66 3.1.1 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) 246,11 80,07 10.2 

Wsparte obiekty infrastruktury zlokalizowane na 

rewitalizowanych obszarach 
49 16 10.2 

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014 

Cel strategiczny 10 Wielofunkcyjne obszary wiejskie 

Cel SRWO 2020 nie jest bezpośrednio realizowany w RPO WO 2014-2020, jednakże oddziaływanie 

wielu realizowanych projektów w poszczególnych działaniach i poddziałaniach wpływa na rozwój 

obszarów wiejskich. 
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