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1.

WPROWADZENIE

Trzeci już raport o stanie województwa wynika z wprowadzonego w 2018 roku ustawowego obowiązku
sporządzania raportu o stanie danej jednostki samorządu.
Zaproponowana w 2019 roku formuła prezentacji informacji i danych o województwie w pierwszym
raporcie za rok 2018 została pozytywnie przyjęta przez Radnych Województwa Opolskiego i jest
kontynuowana w kolejnych raportach. Gwarantuje to przede wszystkim porównywalność danych na
przestrzeni lat, a także utrzymanie przejrzystego i przyjaznego w odbiorze materiału. Raport obejmuje w
szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu
obywatelskiego. W ubiegłorocznym raporcie nowością była pogłębiona informacja o realizacji Strategii
Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku (SRWO 2020) analizowana przez pryzmat wskaźników
RPO WO 2014-2020. W raporcie za 2020 rok ujęto dodatkowo podsumowania poszczególnych obszarów
tematycznych, w których samorząd województwa podejmuje działania i które zawierają odniesienia do
poprzednich okresów pokazując szerszy kontekst realizowanych działań.
W każdej sferze aktywności samorządu województwa widać skutki pandemii COVID-19, która dotknęła
świat w 2020 roku. Wiele z zaplanowanych inicjatyw, przedsięwzięć i pomysłów zostało odwołanych,
zmieniło formułę, harmonogram i tryb realizacji lub zostało zrealizowanych jedynie częściowo. Powszechne
stało się wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i platform komunikacyjnych umożliwiających pracę zdalną
oraz organizację różnorodnych wydarzeń online. Widać jednocześnie, że samorządowa administracja
publiczna dobrze poradziła sobie z wyzwaniami i ograniczeniami, jakie zrodziła pandemia. Podsumowania
działalności w poszczególnych obszarach, ikonografika i zbiorcze resume potwierdzają, że samorząd
województwa wywiązał się z zadań ustawowych, wypracował sposób funkcjonowania gwarantujący
ciągłość działań, a także szybko reagował na potrzeby mieszkańców i wspierał ich w trudnej, pandemicznej
rzeczywistości.
Materiał opracowany został w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej (DRP). Raport uwzględnia
informacje przygotowane w tej komórce organizacyjnej oraz pozyskane z departamentów Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (UMWO) 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.
ZWO 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 (MBO) i Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS).
Finansowanie rozwoju opiera się w szczególności na środkach pochodzących z funduszy europejskich
oraz instrumentów finansowych UE, środkach budżetu województwa, budżetu państwa, budżetach jst
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oraz środkach prywatnych. Niewątpliwie jednak najważniejszym źródłem 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 2020 roku ZWO kontynuował prace związane z przygotowaniem regionu na nowe wyzwania rozwojowe
w zakresie opracowania projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030 (Strategia
Opolskie 2030) oraz przygotowania programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
3.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO 2020 ROKU

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku została przyjęta Uchwałą Nr XXV/325/2012
Sejmiku Województwa Opolskiego z 28 grudnia 2012 roku. 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 trzecim z kolei, w którym zawarto informację na temat realizacji SRWO 2020. W tym
roku, oprócz analizy wskaźników strategicznych oraz tych określonych w RPO WO 2014-2020, stopień
realizacji celów weryfikowany był m.in. w ramach diagnozy regionalnej województwa opolskiego,
opracowanej dla potrzeb Strategii Opolskie 2030.
Analiza wskaźników strategicznych, dla których dane dostępne są wg stanu na rok 2019, przeprowadzona
została w odniesieniu do celów strategicznych i wykorzystuje, jak w poprzednich raportach, 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 2020 roku 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).
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Analiza wskaźnikowa została uzupełniona o dane z RPO WO 2014-2020 odnoszące się do poszczególnych
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. Pełne dane
zamieszczone zostały w Załączniku nr 3 do Raportu.
Analiza wskaźników strategicznych wskazuje, że większość wartości docelowych i trendy wskaźników
określonych w SRWO 2020 zostaną osiągnięte. Podkreślić należy jednak, że dane dotyczące wskaźników
za rok 2020 nie były jeszcze dostępne na etapie powstawania raportu i trudno w tej sytuacji z całą
pewnością stwierdzić, czy pandemia COVID-19 nie znajdzie w nich odbicia. Kryzys społeczno-gospodarczy,
wywołany głównie wskutek administracyjnych ograniczeń podjętych od marca 2020 r. w celu utrzymania
wydolności systemu ochrony zdrowia, spowodował spadek aktywności gospodarki narodowej1, co nie
pozostanie bez wpływu na dynamikę rozwoju gospodarek europejskich i światowych.
Poniższe tabele przedstawiają wskaźniki SRWO 2020 według stanu na 2019 r. (najbardziej aktualnych,
oficjalnych danych dostępnych w czasie przygotowania raportu). Ich głównym źródłem jest statystyka
publiczna.
Tabela 1. Wskaźniki celu strategicznego 1 Konkurencyjny i stabilny rynek pracy
CEL STRATEGICZNY

WSKAŹNIK

WARTOŚĆ/TREND
W 2020

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata

wzrost

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 lat i więcej

wzrost

ZMIANA
(2010/2019)

w tym wg poziomu wykształcenia:

KONKURENCYJNY I
STABILNY RYNEK
PRACY

-

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
wykształceniem2

20%

Por. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa luty 2021.
Zgodnie ze Sprawozdaniem z ralizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku. Sprawozdanie za rok 2020 (za okres
01.10.2019 – 31.12.2020) obostrzenia determinujące funkcjonowanie przedsiębiorstw i innych instytucji z dużym
prawdopodobieństwem wpłyną na dalszy rozwój gospodarczy Polski i regionów. Według raportu OECD z grudnia 2020 r. w Polsce
w 2020 r. nastąpi spadek PKB o 3,5%.
2 Zmiana w stosunku do wartości z bazowej z 2011 roku.
1
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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 wieku3

6%

Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan na koniec roku)
Liczba podmiotów gospodarki narodowej
na 1000 mieszkańców
Saldo między nowoutworzonymi a zlikwidowanymi
miejscami pracy4

nie więcej niż
średnio w kraju

100

dodatnie w okresie
realizacji SRWO

Osoby - w % ogółu osób w gospodarstwach o
wydatkach poniżej:

-

relatywnej granicy ubóstwa

spadek

-

„ustawowej“ granicy ubóstwa

spadek

-

minimum egzystencji

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

3

Zmiana w stosunku do wartości z bazowej z 2011 roku.
W roku 2019 wartość wskaźnika wskazuje na możliwość osiągnięcia jego wartości docelowej wskazanej w SRWO 2020, choć jeśli
weźmie się pod uwagę dostępne dane za rok 2020 wskaźnik ten uległ obniżeniu z 3,7 do -1,1.
4
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Cel strategiczny 1 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 2. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020
Wartość realizowanych
Liczba podpisanych umów
projektów
598

1 255 657 917 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014

Tabela 3. Wskaźniki celu strategicznego 2 Aktywna społeczność regionalna
WSKAŹNIK

WARTOŚĆ/TREND W
2020

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 na:
wójtów, burmistrzów i prezydentów 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

CEL STRATEGICZNY

AKTYWNA
SPOŁECZNOŚĆ
REGIONALNA

Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje
społeczne na 1000 mieszkańców

ZMIANA
(2010/2019)

2,5

Źródło: Opracowanie własne UMWO

Cel strategiczny 2 SRWO 2020 realizowany w RPO WO 2014-2020 w ramach działania 5.3.
Tabela 4. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020
Wartość realizowanych
Liczba podpisanych umów
projektów
38

132 218 640 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014

Tabela 5. Wskaźniki celu strategicznego 3 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
CEL STRATEGICZNY

INNOWACYJNA I
KONKURENCYJNA
GOSPODARKA

WSKAŹNIK

WARTOŚĆ/TREND W
ROKU 2020

PKB na 1 mieszkańca w PPS5

60%

Nakłady na B+R w stosunku do PKB6

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

ZMIANA
(2010/2019)

Zmiana sposobu prezentacji danych. W poprzednich raportach dane prezentowane były dla UE28 natomiast od roku bieżącego
dane prezentowane są dla UE27.
6 Zmiana w stosunku do 2018 roku.
5
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SRWO
Liczba inkubatorów przedsiębiorczości
i parków naukowo-technologicznych
w województwie7

wzrost

Przedsiębiorstwa innowacyjne:
- z sektora usług

15%

- z sektora przemysłowego

21%

Liczba istniejących klastrów / inicjatyw klastrowych
w województwie8

wzrost

Powierzchnia terenów inwestycyjnych9

ok. 8 500 ha

Powierzchnia sprzedanych zagospodarowanych
terenów inwestycyjnych10

nie dotyczy

Źródło: Opracowanie własne UMWO

Cel strategiczny 3 SRWO 2020 realizowany w RPO WO 2014-2020 w ramach działań 1.2, 2.2, 2.3.
Tabela 6. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020
Wartość realizowanych
Liczba podpisanych umów
projektów
16

206 276 027,77 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014

Tabela 7. Wskaźniki celu strategicznego 4 Dynamiczne przedsiębiorstwa
CEL STRATEGICZNY

WSKAŹNIK
Nakłady w sektorze przedsiębiorstw
na działalność B+R
Udział podmiotów gospodarczych w nakładach
na działalność B+R

DYNAMICZNE
PRZEDSIĘBIORSTWA

ZMIANA
(2010/2019)

wzrost

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

7

WARTOŚĆ/TREND
W ROKU 2020

7%

Zmiana w stosunku do wartości z bazowej z 2012 roku. Biorąc pod uwagę dostępne dane za rok 2020 wskaźnik ten uległ jeszcze
większemu obniżeniu z 9 do 7 inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo – technologicznych.
8 Zmiana w stosunku do wartości z bazowej z 2012 roku. Biorąc pod uwagę trend i dostępne dane za rok 2020 wskaźnik ten uległ
obniżeniu z 6 do 4 klastrów / inicjatyw klastrowych.
9 Zmiana w stosunku do wartości z bazowej z 2012 roku. Biorąc pod uwagę trend i dostępne dane za rok 2020 wskaźnik ten uległ
obniżeniu z wartości 5 400 ha w 2019 roku do 4 675 ha wolnych terenów inwestycyjnych.
10 Ten wskaźnik uwzględnia także liczbę sprzedanych ha objętych statusem SSE w woj. opolskim wg wiedzy posiadanej przez COIE.
Tegoroczny raport uwzględnia tylko jeden wskaźnik odnoszący się do sprzedanych zagospodarowanych terenów inwestycyjnych.
Wskaźnik sprzedaży terenu jest uzależniony od zainteresowania inwestorów, wielkości poszukiwanych terenów, warunków miko i
makroekonomii. W stosunku do raportu za 2019 rok widoczny jest spadek powierzchni sprzedanych zagospodarowanych terenów
inwestycyjnych (z 170 do 108 ha). Na osiągnięty wskaźnik wpływ ma trwająca pandemia COVID-19, czego skutkiem jest mniejsza
ilość zrealizowanych transakcji, a tym samym wielkość obszarów sprzedanych.
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ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych

Wartość dodana brutto na 1 pracującego
(ceny bieżące, Polska=100) wg rodzajów działalności11:

wzrost

- ogółem
- sektor rolny

wzrost

- sektor przemysłowy
- sektor budowlany

110-120%
nie mniej niż 100%

- 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 zagranicznego12

wzrost

Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów

wzrost

Źródło: Opracowanie własne UMWO

Cel strategiczny 4 SRWO 2020 realizowany 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 wybranych działań RPO WO 2014-2020
Wartość realizowanych
Liczba podpisanych umów
projektów
413

836 162 064,50 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014

Tabela 9. Wskaźniki celu strategicznego 5 Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna
CEL STRATEGICZNY

WSKAŹNIK
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

WARTOŚĆ/TREND
W ROKU 2020

ZMIANA
(2010/2019)

niższy niż w Polsce

Przeciętne dalsze trwanie życia (w wieku 0 lat):
NOWOCZESNE
USŁUGI ORAZ
ATRAKCYJNA OFERTA
TURYSTYCZNOKULTURALNA

- kobiety

wzrost

- mężczyźni

wzrost

Gospodarstwa domowe wyposażone
w komputer osobisty z dostępem do Internetu
Przedsiębiorstwa (powyżej 9 pracujących)
posiadające własną stronę internetową

11
12

75%

wzrost

Zmiana w stosunku do 2018 roku.
Zmiana w stosunku do wartości z bazowej z 2011 roku.
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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/obiektach noclegowych

260 tys.

Liczba miejsc noclegowych w turystycznych obiektach
zbiorowego zakwaterowania

wzrost

Widzowie w kinach na 1000 ludności

wzrost

Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach
muzycznych na 1000 mieszkańców

wzrost

Imprezy organizowane przez domy, ośrodki kultury, kluby
i świetlice13

wzrost

Ćwiczący w klubach sportowych
(bez klubów wyznaniowych i UKS)14

wzrost

Źródło: Opracowanie własne UMWO

Cel strategiczny 5 SRWO 2020 realizowany 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 wybranych działań RPO WO 2014-2020
Wartość realizowanych
Liczba podpisanych umów
projektów
259

695 487 939,53 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014

Tabela 11. Wskaźniki celu strategicznego 6 Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług
WSKAŹNIK

WARTOŚĆ/TREND
W ROKU 2020

Drogi publiczne ogółem o nawierzchni twardej ulepszonej
na 100 km²

wzrost

CEL STRATEGICZNY

DOBRA DOSTĘPNOŚĆ
RYNKÓW PRACY,
DÓBR I USŁUG

Linie kolejowe eksploatowane na 100 km²
Linie regularnej komunikacji autobusowej krajowej

ZMIANA
(2010/2019)

nie mniej niż
9,2 km
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 strategiczny 6 SRWO 2020 realizowany w RPO WO 2014-2020 w ramach OP 6 oraz działania 3.1
Tabela 12. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020
Wartość realizowanych
Liczba podpisanych umów
projektów
82

1 664 663 301,01 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014

13
14

Zmiana w stosunku do wartości z bazowej z 2011 roku.
Dane zbierane co 2 lata.
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Tabela 13. Wskaźniki celu strategicznego 7 Wysoka jakość środowiska
CEL STRATEGICZNY

WSKAŹNIK

WARTOŚĆ/TREND
W ROKU 2020

Udział ludności z dostępem do sieci gazowej

wzrost

Udział ludności z dostępem do sieci kanalizacyjnej

wzrost

Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych
prawnie chroniona (% powierzchni ogółem)

wzrost

ZMIANA
(2010/2019)

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej
i ludności w ciągu roku:

WYSOKA JAKOŚĆ
ŚRODOWISKA

-

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
zbiornikowa

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
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-

Głubczyce

spadek

-

Kluczbork

spadek

-

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 strategiczny 7 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 14. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020
Liczba podpisanych umów

Wartość realizowanych
projektów

256

1 287 745 755,17 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014
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Tabela 15. Wskaźniki celu strategicznego 8 Konkurencyjna Aglomeracja Opolska
WARTOŚĆ/TREND
CEL STRATEGICZNY
WSKAŹNIK
W ROKU 2020

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
(mieszkania na 1000 mieszkańców)

wzrost

Liczba studentów na 1000 mieszkańców
w Aglomeracji Opolskiej

wzrost

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania
w Aglomeracji Opolskiej15

wzrost

ZMIANA
(2010/2019)

Źródło: Opracowanie własne UMWO

Cel strategiczny 8 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 16. Liczba i wartość podpisanych umów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020
Wartość realizowanych
Liczba podpisanych umów
projektów
55

471 331 208,1 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014

Tabela 17. Wskaźniki celu strategicznego 9 Ośrodki miejskie biegunami wzrostu
WARTOŚĆ/TREND
CEL STRATEGICZNY
WSKAŹNIK
W 2020 ROKU
Wskaźnik urbanizacji

OŚRODKI MIEJSKIE
BIEGUNAMI
WZROSTU

ZMIANA
(2010/2019)

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 SRWO 2020 realizowany 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 wybranych działań RPO WO 2014-2020
Wartość realizowanych
Liczba podpisanych umów
projektów
38

536 267 236,03 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014
15

W roku 2019 wartość wskaźnika wskazuje na możliwość osiągnięcia jego wartości docelowej wskazanej w SRWO 2020, choć jeśli weźmie się pod
uwagę dostępne dane za rok 2020 wskaźnik ten uległ obniżeniu z 54 do 43.
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Tabela 19. Wskaźniki celu strategicznego 10 Wielofunkcyjne obszary wiejskie
CEL STRATEGICZNY

WSKAŹNIK
Liczba miejscowości uczestniczących
w Programie Odnowa Wsi Opolskiej16

WIELOFUNKCYJNE
OBSZARY WIEJSKIE

Udział rolnictwa, łowiectwa,
leśnictwa i rybactwa w WDB17

WARTOŚĆ/TREND
W 2020 ROKU

ZMIANA
(2010/2019)

wzrost

Od 3,2 do 5,2 %

Liczba gospodarstw ekologicznych z certyfikatem

wzrost

Zarejestrowane podmioty gospodarcze
na 1000 mieszkańców na terenach wiejskich

wzrost

Źródło: Opracowanie własne UMWO

Cel strategiczny 10 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.
Podsumowanie wskaźników celów strategicznych SRWO 2020:
79 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;
18 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 (79 wskaźników). W przypadku
8 obserwowany jest pozytywny trend, który może zapowiadać, że zostaną one osiągnięte. Osiągane na
chwilę obecną wartości/trendy 18 wskaźników mogą budzić niepokój. W porównaniu z wynikami
monitoringu pierwszych lat realizacji SRWO 2020 wzrosła liczba wskaźników, których wartość została
osiągnięta, a spadła liczba tych zagrożonych.
Należy jednak pamiętać, że ostateczny stopień osiągnięcia zakładanych wskaźników może ulec zmianie,
szczególnie, kiedy oczekiwany jest trend wzrostowy lub spadkowy, a ten może się zmienić również
w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą kraju. Dodatkowo na ewentualne obniżenie wartości
ostatecznie osiągniętych wskaźników wpływ mogą mieć czynniki zewnętrzne, pozostające poza
możliwościami bezpośredniego oddziaływania samorządu województwa, związane z szeroko rozumianymi
uwarunkowaniami o ponadnarodowym, czy wręcz globalnym zasięgu, a szczególnie związane z rozwojem
pandemii COVID-19.

16

17

Zmiana w stosunku do wartości bazowej wskaźnika z 2011 roku.
Zmiana w stosunku do 2018 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 SRWO 2020. Ponadto Program odzwierciedla ukierunkowanie wsparcia na
cele wskazane w dokumencie Strategia Europa 2020, a także priorytety ujęte w Umowie Partnerstwa (UP).
Całkowity budżet Programu18 wynosi blisko 944,97 mln EUR, w tym kwota alokacji z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) stanowi ponad 679,15 mln EUR, natomiast z Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) prawie 265,82 mln EUR (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.
FUNDUSZE UNII
EUROPEJSKIEJ
[EUR]

OŚ PRIORYTETOWA

% CAŁKOWITEJ
ALOKACJI

I.

Innowacje w gospodarce

56 599 797,00

5,99%

II.

Konkurencyjna gospodarka

92 260 538,00

9,76%

III.

Gospodarka niskoemisyjna

126 439 594,00

13,38%

IV.

Zapobieganie zagrożeniom

17 323 240,00

1,83%

V.

Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturalnego i naturalnego

87 775 683,00

9,29%

VI.

Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców

195 234 765,00

20,66%

VII. Konkurencyjny rynek pracy

77 381 772,00

8,19%

VIII. Integracja społeczna

82 088 037,00

8,69%

IX.

Wysoka jakość edukacji

66 046 359,00

6,99%

X.

Inwestycje w infrastrukturę społeczną

103 519 296,00

10,96%

XI.

Pomoc techniczna

40 298 711,00

4,27%

944 967 792,00

100,0%

SUMA
Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie RPO WO 2014-2020 (wersja nr 6)

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 Wiejskie19. OSI oznacza kategorię obszarów, które zostały
wyodrębnione w odniesieniu do zidentyfikowanych w układzie przestrzennym wyzwań polityki regionalnej
18

Dokument 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.
19 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 13 lipca 2010 r.
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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 2020 r., 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 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), których 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 na 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.
1.4. Zmiany RPO WO 2014-2020
W 2020 r. w związku z trudną sytuacją jednostek zdrowia oraz opolskich przedsiębiorstw wywołaną
pandemią COVID-19, konieczne było szybkie podjęcie działań, mających na celu niwelowanie jej skutków
w poszczególnych obszarach przy udziale środków RPO WO 2014-2020 (m.in. w obszarze wsparcia
jednostek ochrony zdrowia, przedsiębiorczości, edukacji, realizacja inicjatywy kurierów społecznych).
Samorząd Województwa Opolskiego na natychmiastową i skuteczną reakcję na przeciwdziałanie skutkom
COVID-19 w regionie przeznaczył 556 mln PLN (całkowita wartość projektów), w tym na obszar:




zdrowia: 129 mln PLN,
przedsiębiorczości: 371 mln PLN,
społeczeństwa: 56 mln PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. obszarów zostały opisane w dalszej części Raportu.
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ZWO Uchwałą nr 2425/2020 z dnia 23 marca 2020 r. oraz Uchwałą nr 2554/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
podjął decyzję o realokacji środków w ramach RPO WO 2014-2020 mającą na celu niwelowanie
negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. Przedmiotowe zmiany
w dniu 23 kwietnia 2020 roku zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020
uchwałą nr 256/2020, zgodnie z procedurą określoną w art. 14ka ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
24 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska (KE) notyfikowała w systemie SFC zmiany finansowe w ramach
RPO WO 2014-2020 (wersja nr 5), wyrażając tym samym zgodę na realokację środków w ramach
RPO WO 2014-2020 mającą na celu niwelowanie negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem
się pandemii COVID-19.
Z uwagi na przyjęcie przez KE szybkiej ścieżki procedowania jedynie zmian finansowych w wersji nr 5
Programu, zmiany merytoryczne dotyczące w znacznym zakresie niwelowania negatywnych skutków
związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 w województwie opolskim, zostały uwzględnione
w wersji nr 6 RPO WO 2014-2020.
Główne zmiany wprowadzone do RPO WO 2014-2020 (wersja nr 6) polegały na:
 wprowadzeniu zapisów merytorycznych będących konsekwencją notyfikacji zmian finansowych
w ramach RPO WO 2014-2020 (wersja nr 5) przez KE (24 kwietnia 2020 r. KE notyfikowała zmiany
w systemie SFC) mających na celu niwelowanie skutków pandemii COVID-19 w poszczególnych
obszarach przy udziale środków RPO WO 2014-2020;
 zmianach finansowych – zmiana wysokości alokacji wynikała z przesunięć alokacji pomiędzy osiami
priorytetowymi;
 dodaniu wskaźników monitorujących zadania związane z walką i przeciwdziałaniem skutkom COVID19;
 zmianach wskaźnikowych wynikających ze zmian finansowych i merytorycznych – dostosowaniu
docelowych wartości wskaźników planowanych do realizacji w związku ze zmniejszeniem/
zwiększeniem alokacji w poszczególnych obszarach interwencji;
 zmianach wskaźnikowych niepowiązanych ze zmianami finansowymi – obniżeniu/zwiększeniu
docelowych wartości wskaźników w wyniku weryfikacji założeń przyjętych na etapie programowania.
Powodem zmian wartości docelowych były wyższe/niższe koszty jednostkowe wskaźników,
niż przewidywano na etapie programowania.
Zgodnie z procedurą projekt zmian RPO WO 2014-2020 został przyjęty przez Komitet Monitorujący RPO WO
2014-2020 uchwałą nr 270/2020 z 14 grudnia 2020 roku. Następnie projekt zmian RPO WO na lata 20142020 uzyskał pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego o zgodności z UP.
Dla Programu uzgodniono odstąpienie od przeprowadzania procedury strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko z Opolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Opolu (OPWIS) oraz
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu (RDOŚ).
Projekt zmian RPO WO na lata 2014-2020, po przyjęciu przez ZWO Uchwałą nr 4034/2020 z dnia 23 grudnia
2020 roku, został przekazany do KE przez elektroniczny system wymiany danych SFC2014. KE zatwierdziła
zmiany RPO WO 2014-2020, wersja nr 6 Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 14 stycznia 2021 roku
C(2021)281 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 zatwierdzającą niektóre elementy programu
operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008.
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1.5. Stan wdrażania
1.

Nabory wniosków
 do końca grudnia 2020 r. przeprowadzono łącznie 236 naborów wniosków: 172 w procedurze
konkursowej, 60 w pozakonkursowej (razem z Planami Działań Pomocy Technicznej RPO WO na lata
2014-2020) i 4 nadzwyczajne. Z powodu braku złożonych wniosków lub braku wniosków
pozytywnie ocenionych 8 naborów zostało anulowanych/nierozstrzygniętych;
 kwota alokacji EFRR/EFS przeznaczona na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła 3 998,1 mln
PLN (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), co stanowi około 93% środków przeznaczonych
na wszystkie nabory w latach 2014-2020;
 w 2020 r. przeprowadzono 40 naborów (w tym 11 w procedurze pozakonkursowej i 4
nadzwyczajne); kwota alokacji przeznaczona na nabory wyniosła 474,7 mln PLN.
2. Wnioski złożone
 narastająco, od 2014 r. złożono 3 079 wniosków o dofinansowanie; wartość dofinansowania z UE
wniosków złożonych narastająco wyniosła 5 755,58 mln PLN;
 w 2020 r. złożono 318 wniosków; wartość złożonych wniosków wyniosła 472,2 mln PLN.
3. Podpisane umowy
 narastająco od 2014 r. podpisano łącznie 1 504 umów na realizację projektów na kwotę
dofinansowania ze środków EFRR/EFS 3 931,89 mln PLN, z czego tylko w 2020 r. - 244 umowy
o wartości UE 568,8 mln PLN;
 poziom kontraktacji od początku realizacji Programu wyniósł 91,3% (w tym w zakresie EFRR ponad
91,37%, w zakresie EFS ponad 91,5%).
4. Wnioski o płatność
 na rzecz beneficjentów wypłacone zostały środki EFRR/EFS w kwocie 2 970,29 mln PLN, co stanowi
69% alokacji na Program (środki wypłacone beneficjentom obejmują również nierozliczone zaliczki).
Wartość wypłaconych środków EFRR/EFS w 2020 r. wyniosła 739,4 mln PLN;
 od początku realizacji programu zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania
ze środków EFRR/EFS 2 640,38 mln PLN, co stanowi 61,3% realizacji zobowiązań na lata 2014-2020
w ramach Programu, natomiast w 2020 r. zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 607,8 mln
PLN. Certyfikacja do KE
 Instytucja Certyfikująca RPO WO 2014-2020 od 2014 r. przekazała do KE wnioski o płatność
w wysokości 2 593,67 mln PLN, przy czym tylko w 2020 r. – 571,1 mln PLN;
 poziom certyfikacji środków do KE wyniósł 63,4% alokacji na Program;
 w ramach realizacji Programu IZ RPO WO 2014-2020 otrzymała od KE płatności z tytułu refundacji
na łączną wartość ponad 2 234,24 mln PLN, co stanowi ponad 52% alokacji na Program, przy czym
wartość przekazanych przez KE płatności w 2020 r. wyniosła 528,1 mln PLN.
1.6. Postęp rzeczowy
Realizacja najważniejszych wskaźników w ramach RPO WO 2014-2020 (EFRR i EFS) do końca 2019 roku:
 wsparto 43 laboratoria badawcze, nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej
w przedsiębiorstwach wyniosły 16,8 mln PLN;
 w obszarze przygotowania terenów inwestycyjnych do końca 2019 roku beneficjenci zakończyli prace
na powierzchni ok. 121,07 ha;
 wsparto blisko 1,5 tys. przedsiębiorstw w formie dotacji, pożyczek lub niefinansowo;
 zmodernizowano energetycznie 74 budynki publiczne;
 wybudowano/przebudowano/wyznaczono ok. 161 km ścieżek rowerowych;
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wybudowano ponad 62 km kanalizacji sanitarnej;
przebudowano ok. 90 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. 16,7 tys. osób bezrobotnych i biernych zawodowo w zakresie aktywizacji
zawodowej;
w ramach Programu poprawy opieki nad matką i dzieckiem wsparcie otrzymało 19,7 tys. kobiet oraz
12,8 tys. dzieci;
w ramach Programu zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości
i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego badaniami przesiewowymi zostało objętych
ok. 9,6 tys. osób dorosłych oraz ok. 23,6 tys. dzieci w wieku 6-18 lat;
ok. 60 tys. uczniów objętych zostało wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
ok. 8,1 tys. uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego skorzystało z wielu form wsparcia,
w tym ok. 5,2 tys. uczniów skorzystało ze staży i praktyk u pracodawców, ok. 1,3 tys. uczniów
z dodatkowych zajęć specjalistycznych, ok. 2,3 tys. uczniów z doradztwa edukacyjno-zawodowego,
a ponad 1000 uczniów zdobyło dodatkowe uprawnienia.

WYDATKI ZWIĄZANE Z COVID-19
W związku z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 r. w ramach RPO WO 2014-2020 zrealizowanych
zostało 7 projektów w całości poświęconych przeciwdziałaniu skutkom pandemii, natomiast 51
projektów zostało rozszerzonych o zadania mające na celu niwelowanie skutków pandemii. Wartość tych
projektów i zadań realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020 to ponad 357 mln PLN, z czego
336 mln PLN stanowi dofinansowanie UE.
Wsparcie w ramach projektów RPO WO 2014-2020 realizowanych przez samorząd województwa (UMWO,
RPOS, OCRG, RZPWE) i szpitale wojewódzkie na walkę i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19:
 18 projektów,
 176 249 617 PLN – wartość projektów/zadań COVID-19,
 157 327 501 PLN – dofinansowanie z RPO WO 2014-2020.
Z kolei wartość wszystkich projektów i zadań ukierunkowanych na walkę i przeciwdziałanie skutkom
pandemii COVID-19 (w ramach PO WER, BP, RPO WO 2014-2020), koordynowanych przez samorząd
województwa to ok. 560 mln PLN:
 efekty wsparcia projektów/zadań skierowanych na walkę z COVID-19 w ramach RPO WO 2014-2020
w ramach 24 projektów z obszaru zdrowia:
 wsparto 32 szpitale i inne jednostki ochrony zdrowia,
 zakupiono dla tych jednostek środki ochrony osobistej w kwocie ok. 62 mln. PLN,
 ok. 60 mln PLN przeznaczono na sprzęt i roboty budowlane,
 dzięki 9 projektom w obszarze społecznym wsparto 25 domów dziecka, wszystkie jednostki OSP
w województwie, DPS-y oraz przeprowadzono dwie edycje Marszałkowskiego Kuriera Społecznego;
 w ramach 15 projektów z obszaru przedsiębiorczości dotacjami, pożyczkami i pomocą niefinansową
objęto 827 przedsiębiorstw, a także wsparto prawie 19 tys. osób w ramach dofinansowania
wynagrodzeń i kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej;
 w ramach 10 projektów z obszaru edukacji:
 wsparto 619 szkół w zakresie sprzętu i wyposażenia do prowadzenia nauki zdalnej,
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zakupiono ponad 10 000 laptopów (z czego ponad 9 tys. w ramach projektów realizowanych
przez samorząd województwa) dla nauczycieli i uczniów.

1.7. Pozycja województwa opolskiego we wdrażaniu RPO WO 2014-2020 na tle kraju
Poziom kontraktacji20 wynosi 91,3% 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 2014-202021 wartość ta wynosi
2 970 288 787 PLN, tj. 68,98% całkowitej alokacji. Z kolei poziom rozliczonych wydatków stanowi 61,30%,
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.
68,98 % = 2 970 288 787– środki UE wypłacone
61,30 % = 2 640 383 542– środki UE rozliczone

Źródło: Opracowanie własne RZF/DPO na podstawie danych ze strony www.funduszaeeuropejskie.gov.pl.

20
21

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Jak wyżej.
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II.

STAN PRAC NAD PROGRAMEM REGIONALNYM NA LATA 2021-2027 pn. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA
OPOLSKIEGO 2021-2027

18 stycznia 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przedstawiło projekt UP dla
realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. W projekcie UP przedstawiony został podział środków UE
pomiędzy poszczególne krajowe oraz regionalne programy operacyjne. Jako „kontynuacja Regionalnych
Programów Operacyjnych 14-20” dla województwa opolskiego wskazano 763 000 000 EUR.
Dodatkowo ww. kwota będzie mogła ulec zwiększeniu w zależności od wyniku negocjacji Kontraktu
Programowego, czyli kontraktu, w którym wskazana zostanie maksymalna kwota dofinansowania programu
środkami UE oraz środkami z budżetu państwa.
Zakres tematyczny polityki spójności na lata 2021-2027 obejmuje w szczególności:
a) 5 celów polityki, finansowanych z EFRR i Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+), tj.:


b)

Cel Polityki 1 - Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej
transformacji gospodarczej;
 Cel Polityki 2 – Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki
o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku
i zarządzania ryzykiem;
 Cel Polityki 3 – Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu
regionalnych połączeń teleinformatycznych;
 Cel Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw
socjalnych;
 Cel Polityki 5 – Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego
rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.
wyłączenia z zakresu EFRR, m.in.: bezpieczeństwo energetyczne (w tym energia z paliw kopalnych),
infrastruktura lotnicza, kultura, duże projekty w B+R.

Mając na uwadze zalecenia KE ustalona została nazwa Programu pt. Fundusze Europejskie dla Opolskiego
2021-2027. Dotychczasowy stan prac na poziomie regionu:
 3 lipca 2019 roku przygotowano wstępne założenia programu regionalnego na lata 2021-2027
i przekazano je do ówczesnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoj;
 12 listopada 2019 roku miało miejsce spotkanie przedstawicieli województwa opolskiego z KE
w Brukseli, podczas którego przedstawiono założenia nowego programu regionalnego;
 styczeń 2020 roku – przygotowany został wstępny projekt Programu i poddany wewnętrznym
konsultacjom z departamentami merytorycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego, Instytucjami Pośredniczącymi (WUP, OCRG) oraz samorządowymi wojewódzkimi
jednostkami organizacyjnymi (ROPS, RZPWE);
 marzec-kwiecień 2020 roku – trwały prace uwzględniające zgłoszone przez ww. podmioty uwagi/
spostrzeżenia;
 czerwiec 2020 roku – przygotowanie I wersji projektu Programu.
W celu naprawienia szkód gospodarczych i społecznych wywołanych pandemią COVID-19, przejścia do
odbudowy gospodarki europejskiej oraz ochrony i tworzenia miejsca pracy, KE zaproponowała
kompleksowy Plan Odbudowy dla Europy zakładający pełne wykorzystanie potencjału budżetu UE.
Powyższe spowodowało nowelizację wybranych aktów legislacyjnych wchodzących w skład pakietu
projektu rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027 w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz

27

wypracowanie instrumentu Next Generation EU - środki przekazywane za pośrednictwem programów UE
na wsparcie natychmiastowych działań niezbędnych do ochrony źródeł utrzymania, poprawienia kondycji
gospodarki i wsparcia zrównoważonego wzrostu, zwiększającego odporność gospodarki. Zaistniała zatem
konieczność dostosowania zapisów Programu do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej.
17 grudnia 2020 r. Rada UE przyjęła rozporządzenie określające Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 20212027 w wysokości 1 074,3 mld EUR. Tego samego dnia, tj. 17 grudnia 2020 r., projekt Programu Fundusze
Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 został przekazany KE do wstępnych konsultacji. W lutym 2021 r. KE
przekazała wstępne komentarze i opinie do ww. dokumentu. Jednocześnie w styczniu br. MFiPR
opublikowało projekt UP, który od 18 stycznia do 22 lutego br. podlegał procesowi konsultacji społecznych.
W województwie opolskim konsultacje regionalne odbyły się 12 lutego 2021 roku.
Zgodnie z harmonogramem prac oficjalna wersja projektu Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego
2021-2027 ma zostać przygotowana w II kwartale 2021 r. i będzie szeroko konsultowana społecznie.
III.

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA

3.1. Informacje ogólne
Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska22 jest jednym z narzędzi realizacji SRWO 2020. 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 EUR, w tym kwota alokacji z EFRR stanowi ponad
226,22 mln EUR.
Program swoim zasięgiem obejmuje teren 5 krajów czeskich: morawsko-śląski, ołomuniecki, pardubicki,
kralovohradecki oraz liberecki, a po stronie polskiej podregiony: bielski i rybnicki, powiat pszczyński
(województwo śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski, strzeliński (województwo dolnośląskie) oraz nyski
i opolski (województwo opolskie). Na obszarze województwa funkcjonują również Euroregiony Pradziad
i Silesia, które w ramach Programu odpowiadają za wdrażanie Funduszu Mikroprojektów.
3.2. 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
EFRR
[W EUR]

OŚ PRIORYTETOWA
I.

Wspólne zarządzanie ryzykiem

% CAŁKOWITEJ
ALOKACJI

12 215 972,00

5,40%

135 733 026,00

60,00%

II.

Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na
rzecz wspierania zatrudnienia

III.

Edukacja i kwalifikacje

10 179 978,00

4,50%

IV.

Współpraca instytucji i społeczności

54 519 432,00

24,10%

V.

Pomoc Techniczna

13 573 302,00

6,00%

226 221 710,00

100,00%

SUMA

Źródło: Opracowanie własne UWMO na podstawie Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (wersja nr 5)
22

Dokument przyjęty decyzją Komisji Europejskiej C (2015) 4397 z dnia 23 czerwca 2015 r.
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3.3. Stan wdrażania
1.

Nabory

Od początku realizacji Programu, tj. 2015 r. przeprowadzono 18 naborów wniosków w 4 osiach
priorytetowych. W 2020 roku przeprowadzono 1 nabór projektów.
Tabela 22. Nabory projektów do Programu INTERREG V-A RCz-PL wg osi priorytetowych w 2020 r.
OŚ PRIORYTETOWA

4 - Współpraca instytucji i
społeczności

TYPY PROJEKTÓW

TERMIN NABORU

Wzmocnienie intensywności współpracy
instytucji i społeczności w regionie
przygranicznym w przypadku nagłych i
nieoczekiwanych przeszkód utrudniających
współpracę transgraniczną (np. ograniczenia w
przekraczaniu granic z powodu pandemii,
zagrożeń bezpieczeństwa itp.) oraz
przygotowanie na takie sytuacje.
 Współpraca transgraniczna instytucji w
okresie zamknięcia granic oraz w okresie po
otwarciu granic przy ograniczonych
możliwościach kontaktu, np. w zakresie
mobilności na rynku pracy, wymiany
informacji w ramach obowiązujących
ograniczeń po obu stronach granicy,
tworzenia platform cyfrowych i wzajemnych
powiązań na odległość współpracujących
podmiotów itp.
 Opracowanie planów i procedur współpracy
transgranicznej instytucji w przypadku
fizycznego zamknięcia lub ograniczenia
przekraczania granic z powodu nagłych i
nieoczekiwanych sytuacji.
 Tworzenie kanałów i mechanizmów
wymiany i udostępniania informacji oraz
danych, w tym wdrażanie wspólnych lub
wzajemnych połączeń istniejących
systemów informacyjnych.
 Zwiększenie świadomości społeczności
lokalnych na temat aktualnej sytuacji
związanej z przekraczaniem granic.

do 01.03.2021 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 20 naborów, w tym 5 w 2020 roku.
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Tabela 23. Nabory mikroprojektów do Programu INTERREG V-A RCz-PL wg osi priorytetowych w 2020 r.
EUROREGION
Pradziad

OŚ PRIORYTETOWA
2 - Rozwój potencjału
przyrodniczego i kulturowego na
rzecz wspierania zatrudnienia
4 - Współpraca instytucji i
społeczności

TYPY PROJEKTÓW
Oś 2 – projekty które realizują
wskaźniki:

TERMIN NABORU
do 20.02.2020 r.

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
Oś 2 – projekty które realizują
wskaźniki:
Liczba elementów wspólnego
bogactwa kulturowego/
przyrodniczego, których stan
uległ poprawie i/lub większemu
wykorzystaniu

do 28.05.2020 r.

do 16.09.2020 r.

Realizacja elementów
infrastruktury
udostępniającej/zwiększającej
wykorzystanie dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego
Silesia

2 - Rozwój potencjału
przyrodniczego i kulturowego na
rzecz wspierania zatrudnienia
3 - Edukacja i kwalifikacje
4 - Współpraca instytucji i
społeczności

Oś 2 – projekty które realizują
wskaźniki:
Liczba zrealizowanych wspólnych
mechanizmów w zakresie
dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego
Oś 3 i 4 – wszystkie typy
projektów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Euroregionu Pradziad i Euroregionu Silesia
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do 03.03.2020 r.

do 07.09.2020 r.

2.

Projekty/umowy

W ramach wdrażania Programu Komitet Monitorujący Program Interreg V-A RCz-PL podjął decyzję
o dofinansowaniu 138 projektów. W tej liczbie jest 35 projektów z udziałem partnerów z województwa
opolskiego na kwotę dofinansowania z EFRR ponad 34,81 mln EUR.
Łącznie podpisano umowy o dofinansowanie na realizację 105 projektów, w tym 35 z udziałem partnerów
z województwa opolskiego. Liczba oraz wartość projektów z udziałem partnerów z województwa
opolskiego w ramach Programu zostały przedstawione w Tabeli 2423.
Tabela 24. Realizacja Programu INTERREG V-A RCz-PL w województwie opolskim
Liczba projektów z udziałem partnerów z województwa opolskiego
przyjętych do dofinansowania

35

Liczba podpisanych umów z udziałem partnerów z województwa
opolskiego

35

Wartość projektów z udziałem partnerów z województwa
opolskiego

39 429 950,71 EUR

Wartość dofinansowania projektów z udziałem partnerów
z województwa opolskiego

34 811 478,25 EUR

Wartość dofinansowania projektów uzyskanego przez partnerów
z województwa opolskiego24

12 342 971,72 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 300 projektów z udziałem partnerów z województwa opolskiego, na
łączną kwotę dofinansowania z EFRR ponad 7,12 mln EUR25.
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
Liczba podpisanych umów z udziałem partnerów
z województwa opolskiego
Wartość projektów z udziałem partnerów z województwa
opolskiego
Wartość dofinansowania z EFRR projektów z udziałem partnerów
z województwa opolskiego
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa projektów z udziałem
partnerów z województwa opolskiego

300
275
7 119 628,30 EUR
5 888 406,73 EUR
273 027,00 EUR

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

23

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Wartość po aneksach wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
25 Jak wyżej.
24
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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 – 260.
IV. KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
4.1. Informacje ogólne
Kontrakt Terytorialny (KT) został wprowadzony, jako instrument w KSRR 2020 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. SRWO 2020, Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Opolskiego do roku 2020 oraz wyników badań i analiz społecznych i gospodarczych.
KT dla Województwa Opolskiego został wynegocjowany podczas spotkania negocjacyjnego, które odbyło
się 10 września 2014 r.
4.2. Przedsięwzięcia priorytetowe
Przedmiotem KT 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 UP 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 KT dla Województwa
Opolskiego został przedstawiony odpowiednio w Tabelach 26-28.
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Tabela 26. Wykaz przedsięwzięć podstawowych wskazanych do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego.
PRZEWIDYWANE
STATUS PROJEKTU
LP.
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
NAZWA PROJEKTU
STRONA
ŹRÓDŁO
[wg stanu na 31.12.2020]
FINANSOWANIA
Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy
dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie
muzyki, w szczególności w zakresie polskiej
właściwy krajowy
REALIZACJA
piosenki (Przebudowa i modernizacja Sali
Strona
program operacyjny
ZAKOŃCZONA
Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki
samorządowa
na lata 2014-2020
w Opolu oraz utworzenie wystawy stałej oraz
edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej
Piosenki w Opolu)
W TRAKCIE REALIZACJI

1.

Wsparcie obszaru kultury
w województwie opolskim
poprzez realizację projektów
infrastrukturalnych
kluczowych dla rozwoju
regionu i państwa, służących
rozwojowi kultury
i dziedzictwa kulturowego

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

DATA PODPISANIA
UMOWY: 28.12.2017 r.
DATA ZAKOŃCZENIA
REALIZACJI WG
HARMONOGRAMU:
30.06.2021 r.
W TRAKCIE REALIZACJI

Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie
w celu podniesienia walorów turystycznych i
kulturowych

Strona
samorządowa

właściwy krajowy
program operacyjny
na lata 2014-2020

DATA PODPISANIA
UMOWY: 28.04.2017 r.
DATA ZAKOŃCZENIA
REALIZACJI WG
HARMONOGRAMU:
30.06.2021 r.

ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ
PROJEKTU
ŹRÓDŁO: POIŚ 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM: 15 057 932,17 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 7 632 098,35 PLN

ŹRÓDŁO: POIŚ 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM: 26 080 320,52 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 14 249 960,30 PLN
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

Strona
samorządowa

właściwy krajowy
program operacyjny
na lata 2014-2020

REZYGNACJA Z REALIZACJI
(wyczerpanie alokacji w działaniu 8.1 POIŚ)
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STRONA

PRZEWIDYWANE
ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA

Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii
Góra Św. Anny

Strona
samorządowa

właściwy krajowy
program operacyjny
na lata 2014-2020

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

-

-

LP.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA PROJEKTU

STATUS PROJEKTU
[wg stanu na 31.12.2020]

ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ
PROJEKTU

świątyni i rewitalizacją otoczenia Katedry

REZYGNACJA Z REALIZACJI
(rezygnacja z realizacji po podpisanej w dniu 29.12.2017 r.
umowy z uwagi na niewyłonienie wykonawcy
w przetargach)

ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020

4.

Budowa obwodnicy
m. Czarnowąsy

-

Strona
samorządowa

RPO WO 2014-2020

REALIZACJA
ZAKOŃCZONA

WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM: 118 928 013,34 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 101 088 811,35 PLN

5.

Budowa ciągu
komunikacyjnego na osi
północ-południe - droga
wojewódzka Nr 454
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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
PIESZO-ROWEROWEGO W M.KUP W KM OD
17+575 DO KM 19+340.

ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020
Strona
samorządowa

RPO WO 2014-2020

REALIZACJA
ZAKOŃCZONA

WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM:
8 462 198,59 PLN

LP.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA PROJEKTU

STRONA

PRZEWIDYWANE
ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA

STATUS PROJEKTU
[wg stanu na 31.12.2020]

ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ
PROJEKTU
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 7 192 868,80 PLN
ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020

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.

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

WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM:
8 624 372,62 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 7 330 716,72 PLN
ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020

Strona
samorządowa

RPO WO 2014-2020

REALIZACJA
ZAKOŃCZONA

WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM:
10 729 425,35 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 9 120 011,54 PLN
ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020

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

Zadanie 5: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na
osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454
– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza Pokój

Strona
samorządowa

RPO WO 2014-2020

REALIZACJA
ZAKOŃCZONA

WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM:
6 362 153,24 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 5 407 830,25 PLN
ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020

RPO WO 2014-2020

REALIZACJA
ZAKOŃCZONA

WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM:
19 649 609,76 PLN
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LP.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA PROJEKTU

STRONA

PRZEWIDYWANE
ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA

STATUS PROJEKTU
[wg stanu na 31.12.2020]

ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ
PROJEKTU
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 16 702 168,29 PLN

6.

7.

8.

9.

10.

Prace na linii kolejowej E 30
odcinek Kędzierzyn Koźle –
Opole Zachodnie
Prace na linii kolejowej C-E 30
odcinek Opole Groszowice –
Jelcz – Wrocław Brochów –
odcinki na terenie woj.
opolskiego
Prace na linii kolejowej Nr
143 odcinek Kluczbork –
Oleśnica – Wrocław
Mikołajów – odcinki na
terenie woj. opolskiego
Prace na liniach kolejowych
Nr 153, 199, 681, 682, 872
odcinek Troszek Północ –
Rudzieniec Gliwicki – Stare
Koźle – odcinki na terenie
woj. opolskiego
Prace na linii kolejowej E-59
na odcinku Kędzierzyn Koźle
– Chałupki (granica państwa)
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-

Strona rządowa

Connecting Europe
Facility (dalej: CEF)

-

-

-

Strona rządowa

CEF

-

-

-

Strona rządowa

właściwy krajowy
program operacyjny
na lata 2014-2020

-

-

-

Strona rządowa

właściwy krajowy
program operacyjny
na lata 2014-2020

-

-

-

Strona rządowa

CEF

-

-

LP.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA PROJEKTU

STRONA

PRZEWIDYWANE
ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA

STATUS PROJEKTU
[wg stanu na 31.12.2020]
W TRAKCIE REALIZACJI

Zadanie 1: Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa
- Opole

Strona
samorządowa

DATA PODPISANIA
UMOWY: 21.12.2017 r.
RPO WO 2014-2020

DATA ZAKOŃCZENIA
REALIZACJI WG
HARMONOGRAMU:
2.05.2021 r.
W TRAKCIE REALIZACJI

11.

Polepszenie jakości usług
przewozowych poprzez
poprawę stanu technicznego
linii kolejowych o znaczeniu
regionalnym

Zadanie 2: Rewitalizacja linii kolejowej nr 301
i nr 293 na odc. Opole-Kluczbork

Zadanie 3: Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa
- Brzeg

Strona
samorządowa

Strona
samorządowa

DATA PODPISANIA
UMOWY: 29.10.2019 r.
RPO WO 2014-2020

RPO WO 2014-2020

DATA ZAKOŃCZENIA
REALIZACJI WG
HARMONOGRAMU:
28.09.2021 r.
W TRAKCIE REALIZACJI
DATA PODPISANIA
UMOWY:
29.10.2019 r.
DATA ZAKOŃCZENIA
REALIZACJI WG
HARMONOGRAMU:
28.09.2021 r.

ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ
PROJEKTU
ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM: 156 140 325,60 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 105 568 707,96 PLN
ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM: 5 622 537,87 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 3 885 493,65 PLN

ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM: 5 471 027,70 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 3 780 791,50 PLN
ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020

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

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
[wg stanu na 31.12.2020]

ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ
PROJEKTU
ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020

Zadanie 2. II etap Opolskie Mobilne! usprawnienie transportu zbiorowego regionu
i Aglomeracji Opolskiej

Strona
samorządowa

RPO WO 2014-2020

REALIZACJA
ZAKOŃCZONA

WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM: 25 531 996,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 21 663 898,60 PLN

13.

14.

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)
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
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-

Strona rządowa

właściwy krajowy
program operacyjny
na lata 2014-2020

-

-

-

Strona rządowa

właściwy krajowy
program operacyjny
na lata 2014-2020

-

-

LP.

15.

16.

17.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia dotyczące
realizacji RANB
w województwie opolskim

Kompleksowe
przedsięwzięcia z zakresu
zrównoważonej mobilności
miejskiej/ekologicznego
transportu

Wsparcie działań z zakresu
efektywności energetycznej
zgodnie z podziałem
interwencji pomiędzy
programami krajowymi
i regionalnymi

NAZWA PROJEKTU

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB
w województwie opolskim

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

Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie
mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej
oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej
transportowi publicznemu – etap I

-

STRONA

Strona rządowa

PRZEWIDYWANE
ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
właściwy krajowy
program operacyjny
na lata 2014-2020,
środki własne
beneficjenta

STATUS PROJEKTU
[wg stanu na 31.12.2020]

ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ
PROJEKTU

-

-

W TRAKCIE REALIZACJI

Strona rządowa /
Strona
samorządowa

właściwy krajowy
program operacyjny
na lata 2014-2020/
RPO / środki
jednostek
samorządu
terytorialnego

W TRAKCIE REALIZACJI

Strona rządowa /
Strona
samorządowa

właściwy krajowy
program operacyjny
na lata 2014-2020/
RPO / środki
jednostek
samorządu
terytorialnego

Strona rządowa /
Strona
samorządowa

właściwy krajowy
program operacyjny
na lata 2014-2020/
RPO / środki
jednostek
samorządu
terytorialnego

DATA PODPISANIA
UMOWY: 17.08.2017 r.
DATA ZAKOŃCZENIA
REALIZACJI WG
HARMONOGRAMU:
31.12.2020 r.

DATA PODPISANIA
UMOWY: 20.12.2016 r.
DATA ZAKOŃCZENIA
REALIZACJI WG
HARMONOGRAMU:
30.09.2020 r.

ŹRÓDŁO: POIŚ 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM: 184 795 511,29 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 114 964 141,65 PLN
ŹRÓDŁO: POIŚ 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM: 122 378 741,86 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 83 140 674,73 PLN

REZYGNACJA Z REALIZACJI
(przedsięwzięcie nie zostało uzgodnione w ramach Strategii
ZIT)
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LP.

18.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wsparcie selektywne
przedsięwzięć dotyczących
sieci ciepłowniczych
i chłodniczych

NAZWA PROJEKTU

STRONA

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Elektrowni
Opole dla pokrycia potrzeb w zakresie dostarczenia
ciepła dla gminy Dobrzeń Wielki

Strona rządowa /
Strona
samorządowa

Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej
w zakresie przesyłu w mieście Opole

Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta
Opola w zakresie przebudowy sieci cieplnej,
budowy przyłączy cieplnych, likwidacji węzłów
grupowych i budowy nowoczesnych węzłów
indywidualnych

STATUS PROJEKTU
[wg stanu na 31.12.2020]

W TRAKCIE REALIZACJI

Strona rządowa /
Strona
samorządowa

W TRAKCIE REALIZACJI

Strona rządowa /
Strona
samorządowa

właściwy krajowy
program operacyjny
na lata 2014-2020/
RPO / środki
jednostek
samorządu
terytorialnego

19.

-

Strona rządowa

20.

Sieci Energetyczne Polski
Zachodniej

-

Strona rządowa

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

środki budżetu
państwa/ właściwy
krajowy program
operacyjny na lata
2014-2020
właściwy krajowy
program operacyjny
na lata 2014-2020

ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ
PROJEKTU

REZYGNACJA Z REALIZACJI
(brak możliwości osiągnięcia efektów ekologicznych)

właściwy krajowy
program operacyjny
na lata 2014-2020/
RPO / środki
jednostek
samorządu
terytorialnego

Termomodernizacja
państwowych placówek
szkolnictwa artystycznego
w województwie opolskim
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PRZEWIDYWANE
ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
właściwy krajowy
program operacyjny
na lata 2014-2020/
RPO / środki
jednostek
samorządu
terytorialnego

DATA PODPISANIA
UMOWY: 09.11.2017 r.
DATA ZAKOŃCZENIA
REALIZACJI WG
HARMONOGRAMU:
31.12.2022 r.

DATA PODPISANIA
UMOWY: 09.11.2017 r.
DATA ZAKOŃCZENIA
REALIZACJI WG
HARMONOGRAMU:
31.12.2022 r.

ŹRÓDŁO: POIŚ 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM: 12 980 192,91 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 7 800 000,00 PLN
ŹRÓDŁO: POIŚ 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU
OGÓŁEM: 12 979 238,07 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
UE: 6 900 000,00 PLN

-

-

-

-

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
[wg stanu na 31.12.2020]

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

3.
4.

5.

6.

7.

Budowa obwodnicy miejscowości Myślina w ciągu drogi
krajowej Nr 46
Budowa obwodnicy miejscowości Kędzierzyn-Koźle
w ciągu drogi krajowej Nr 40
Rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa wraz ze
zbiornikiem wstępnym w Jedlicach na rzece Małej Panwi
Zintegrowane Centrum Technologii Materiałów
Budowlanych i Gospodarki Odpadami Poligon
szkoleniowo-wdrożeniowy instalacji półtechnicznych
Opolskiego Centrum Transferu Innowacji ICiMB
Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby
regionalne

Strona rządowa
Strona rządowa

Strona rządowa

właściwy krajowy program
operacyjny na lata 2014-2020
właściwy krajowy program
operacyjny na lata 2014-2020
RPO/ właściwy krajowy
program operacyjny na lata
2014-2020

Strona
samorządowa

RPO

Strona rządowa

właściwy krajowy program
operacyjny na lata 2014-2020

REZYGNACJA Z REALIZACJI
(przedsięwzięcie będzie realizowane w przyszłej perspektywie finansowej)
-

-

-

-

-

-

REZYGNACJA Z REALIZACJI
(niepewność beneficjenta dot. przyszłego funkcjonowania
instytutu badawczego)
-

-

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie Aneksu nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego
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Tabela 28. Wykaz przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach załącznika 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego (działanie 1.2 RPO WO 2014-2020).
LP.

1.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Badań
Pilotażowych (RCBP) w Instytucie Ciężkiej Syntezy
Organicznej "Blachownia"

STRONA

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA

Strona
samorządowa

RPO

STATUS PROJEKTU
[wg stanu na 31.12.2020]

REZYGNACJA Z REALIZACJI
(rezygnacja z realizacji po podpisaniu umowy w dniu 05.02.2019)
W TRAKCIE REALIZACJI

2.

3.

4.

Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe
Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu
rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii
Nauk w Prószkowie

Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii
Lekkich (Project Center for Advanced Lightweight
Technologies, AlighT)

Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach
Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w
Opolu

Strona
samorządowa

DATA PODPISANIA UMOWY:
31.01.2018 r.
RPO

RPO

DATA ZAKOŃCZENIA
REALIZACJI WG
HARMONOGRAMU:
31.12.2021 r.
W TRAKCIE REALIZACJI
DATA PODPISANIA UMOWY:
10.07.2020 r.

RPO

RPO

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie Aneksu nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego.
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DATA ZAKOŃCZENIA
REALIZACJI WG
HARMONOGRAMU:
31.03.2022 r.
W TRAKCIE REALIZACJI
DATA PODPISANIA UMOWY:
09.07.2020 r.

RPO

ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ PROJEKTU

DATA ZAKOŃCZENIA
REALIZACJI WG
HARMONOGRAMU:
31.05.2022 r.

ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM:
42 878 610,53 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE:
29 679 943,14 PLN
ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM:
8 966 295,46 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE:
6 661 891,10 PLN
ŹRÓDŁO: RPO WO 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM:
26 903 035,21 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE:
17 178 408,17 PLN

4.3. Stan przedsięwzięć priorytetowych
Zgodnie z zapisami KT, strona samorządowa jest odpowiedzialna za realizację 14 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 (5 przedsięwzięć), kultura i dziedzictwo narodowe (1 przedsięwzięcie).
Przedmiotowe przedsięwzięcia priorytetowe zostały zaplanowane do realizacji w ramach
29 projektów. Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT wygląda
następująco:
 9 projektów - realizacja zakończona;
 12 projektów - w trakcie realizacji;
 8 projektów - rezygnacja z realizacji (przede wszystkim z powodu braku dostępności środków
finansowych).
Wszystkie projekty realizowane/zakończone w ramach KT objęto dofinansowaniem ze środków
unijnych w ramach perspektywy 2014-2020.
Łączna wartość 9 zakończonych projektów wynosi 276 831 958,07 PLN, w tym dofinansowanie
UE - 230 006 492,96 PLN, z czego:
 8 projektów zrealizowanych ze środków RPO WO 2014-2020 (wartość projektów ogółem:
261 774 025,90 PLN, wartość dofinansowania UE: 222 374 394,61 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 12 projektów w trakcie realizacji wynosi 625 969 144,79 PLN, w tym dofinansowanie
UE – 411 420 485,40 PLN:
 6 projektów realizowanych ze środków RPO WO 2014-2020 (wartość projektów ogółem:
245 981 832,37 PLN, wartość dofinansowania UE: 166 755 235,52 PLN);
 6 projektów realizowanych ze środków POIŚ 2014-2020 (wartość projektów ogółem:
379 987 312,42 PLN, wartość dofinansowania UE: 244 665 249,88 PLN.
W odniesieniu do przedsięwzięć priorytetowych ujętych w KT, za które odpowiedzialna jest strona
rządowa, informacja nt. stanu ich realizacji zostanie przekazana przez MFiPR, zgodnie z zakresem
odpowiedzialności.
4.4. 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).
Informacja nt. realizacji KT za 2020 r. zostanie przekazana Sejmikowi Województwa Opolskiego do
końca lipca 2021 roku, wtedy też zostanie zaprezentowana podczas sesji Sejmiku.
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5.

FINANSE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Szczegółowa informacja o wykonaniu budżetu za 2020 r. zawarta jest w sprawozdaniu ZWO
z wykonania budżetu za 2020 r.
Tabela 29. Wykonanie budżetu województwa opolskiego w 2020 roku
Poziom
wykonania

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

DOCHODY

596 680 915,00

631 598 918,41

105,9%

Bieżące

485 265 638,00

507 981 241,04

104,7%

Majątkowe

111 415 277,00

123 617 677,37

111,0%

WYDATKI

583 487 480,00

546 951 403,30

93,7%

Bieżące

412 729 011,00

385 893 407,26

93,5%

Majątkowe

170 758 469,00

161 057 996,04

94,3%

WYNIK (NADWYŻKA)

13 193 435,00

84 647 515,11

641,59%

NADWYŻKA OPERACYJNA

72 536 627,00

122 087 833,78

168,3%

PRZYCHODY

6 349 724,00

73 198 224,84

1152,8%

ROZCHODY

19 543 159,00

18 850 000,00

96,5%

Źródło: Opracowanie własne UMWO

5.1. Realizacja dochodów
Dochody planowane w wysokości 596 680 915 zł zostały wykonane w kwocie 631 598 918,41 zł,
tj. w 105,9%.
Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 507 981 241,04 zł, tj. 104,7% planu, a dochody
majątkowe w kwocie 123 617 677,37 zł, tj. 111,0% planu.
Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:
 dotacje - wykonanie w wysokości 84 411 756,16 zł, tj. 92,6% planu;
 subwencja ogólna - wykonanie 151 175 873,00 zł, tj. 100,0 % planu;
 środki europejskie – wykonanie 210 096 418,87 zł, tj. 101,2% planu;
 dochody własne - wykonanie 167 303 184,88 zł, tj. 119,4% planu;
 środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wykonanie
18 611 685,50 zł, tj. 280,5% planu.
Dochody bieżące stanowiły 80,4%, a dochody majątkowe 19,6% dochodów ogółem.
5.2. Realizacja wydatków
Wydatki budżetu wyniosły 546 951 403,30 zł, co stanowi 93,7% planu.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 385 893 407,26 zł, tj. 93,5% planu w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 58 980 471,11 zł, tj. 98,7% planu;
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 41 251
417,43 zł, tj. 91,1% planu;
 świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 848 601,40 zł, tj. 96,6% planu;
 dotacje na zadania bieżące w kwocie 115 735 248,88 zł, tj. 94,6% planu;
 wydatki na obsługę długu w kwocie 2 366 332,45 zł, tj. 98,0% planu;
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wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 165 711 335,99 zł, tj. 91,5%
planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 353 258,06 zł, tj. 94,8% planu,
dotacje na zadania bieżące – 80 728 277,88 zł, tj. 96,3% planu, świadczenia na rzecz osób
fizycznych – 2 822 721,30 zł, tj. 87,0% planu a pozostałe wydatki bieżące – 45 807 078,75 zł, tj.
82,3% planu).
Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 161 057 996,04 zł, tj. 94,3% planu.
Wydatki bieżące stanowiły 70,6%, a wydatki majątkowe 29,4% wydatków ogółem.
5.3. Przychody i rozchody
Wykonanie przychodów w 2020 roku wyniosło 73 198 224,84 zł, z czego wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowiły 66 164 874,71 zł, środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8
ustawy stanowiły 6 162 209,14 zł a zwroty pożyczek udzielonych na prefinansowanie projektów
unijnych – 871 140,99 zł.
Rozchody w tym okresie wyniosły 18 850 000 zł, a stanowił je wykup obligacji – 18 850 000 zł.
5.4. Wynik budżetu i stan zadłużenia.
Nadwyżka budżetowa w 2020 roku wyniosła 84 647 515,11 zł.
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) wyniosła 122 087 833,78 zł.
Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet województwa zamknął się w 2020 roku dodatnim
saldem przepływów pieniężnych w kwocie 138 995 739,95 zł.
W 2020 roku na obsługę zadłużenia z budżetu województwa wydatkowano kwotę 21 216 332,45 zł,
w tym:
 wykup obligacji – 18 850 000,00 zł;
 odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji – 2 366 332,45 zł.
Zadłużenie województwa na koniec 2020 roku wynosi 80 000 000,00 zł i związane jest z
wyemitowanymi obligacjami w 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2016 roku. W stosunku do 2019
roku obniżyło się o 19,1%. Pod tym względem rok 2020 jest kolejnym rokiem znaczącego obniżenia się
poziomu zadłużenia się województwa, które w szczytowym momencie 2011 roku wyniosło
254 474 000 zł. Od tego czasu zmniejszyło się o 174 474 000 zł, tj. o 68,6%. Dzięki temu z budżetu
województwa w 2020 roku wydatkowano kwotę niższą o 12,1 mln zł na obsługę długu niż w 2012 roku.
Powyższe środki umożliwiły realizację innych celów wydatkowych.
Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
PODSUMOWANIE
Podsumowując sytuację finansową województwa opolskiego w 2020 roku, należy stwierdzić,
że w stosunku do 2019 roku wyraźnie się poprawiła. Zarówno dochody jak i wydatki ogółem w 2020 r.
zrealizowane zostały na poziomie wyższym niż w roku 2019. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości
84,6 mln zł tj. o 44,0 mln zł większą niż w roku ubiegłym. Wyższe o 22,5 mln zł były również przychody
województwa przy porównywalnym poziomie rozchodów. Pozwoliło to na wypracowanie wolnych
środków do wykorzystania w roku 2021 i latach następnych w wysokości 66,2 mln zł. Daje to możliwość
realizacji w 2021 r. wielu ważnych dla województwa zadań.
W 2020 roku poprawiły się również podstawowe wskaźniki finansowe. O 52,1% do kwoty 122,1 mln zł
wzrosła nadwyżka operacyjna. O 27,1% do 152,6% wzrósł wskaźnik samofinansowania. Wzrosły
wskaźniki pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i pokrycia wydatków ogółem
dochodami ogółem. Osiągnęły one poziom wyraźnie przekraczający 100%. Oznacza to,
że województwo posiada pełną zdolność do finansowania wydatków majątkowych oraz do obsługi
zadłużenia.
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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 UMWO 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 2020 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. Województwo opolskie, jako pierwsze w kraju zdiagnozowało,
wyartykułowało i udokumentowało swoją sytuację demograficzną.
6.1.1. Program Opolskie dla Rodziny
Opolskie dla Rodziny to idea towarzysząca działaniom władz regionalnych od wielu lat. Zrodziła
się z potrzeby zatrzymania niekorzystnych zmian demograficznych zachodzących w regionie, który
skupiał problemy związane z migracjami, ubytkiem ludności, starzeniem się społeczeństwa i ujemnym
przyrostem naturalnym. Opolskie było pierwszym województwem w kraju, które zaproponowało
systemowe podejście do problemu wyludniania się regionu. Wykorzystując dostępne możliwości
i narzędzia, w tym wsparcie unijne, w latach 2014-2020 Zarząd Województwa Opolskiego wdrażał
Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku. Opolskie dla
Rodziny, zwany później Programem Opolskie dla Rodziny (Program OdR).
Jako pionierskie przedsięwzięcie Program OdR identyfikował szeroki katalog działań, mających na
celu budowanie przyjaznego klimatu dla zakładania rodziny, organizacji skutecznej i nowoczesnej
edukacji, prowadzenia działalności gospodarczej i wsparcia senioralnego. Kolejne lata jego
funkcjonowania pokazały, że zmieniająca się rzeczywistość, nowe możliwości finansowe i
realizacyjne, a także inicjatywa służb samorządowych, uruchomiły kolejne nowe projekty
i przedsięwzięcia zmierzające do poprawy jakości życia, zamieszkania, pracy i wypoczynku. Uznano
wtedy, że wszelkie tego typu działania służące mieszkańcom, mimo iż formalnie nie zostały ujęte
w Programie, są warte podjęcia i kontynuacji w latach kolejnych.
Głównym źródłem finansowania Programu OdR jest RPO WO 2014-2020 wspierany budżetem
województwa opolskiego, środkami samorządowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych,
krajowych programów operacyjnych oraz dotacjami ministerialnymi.
Na działania realizujące Program w ramach RPO WO 2014-2020 przeznaczono ponad 376 mln euro.
Do tej pory wydano już 2,1 mld zł (wkład UE prawie 1,6 mld zł) na 998 projektów służących opolskim
rodzinom w podziale na następujące obszary:
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DLA LEPSZEJ PRACY

DLA RODZICÓW I DZIECI

„Opolskie dla Rodziny” to 1 229 mln zł (wkład UE
848,2 mln zł) na nowe miejsca pracy i rozwój
przedsiębiorczości, z czego 265 mln zł (wkład UE
225,2 mln zł) przeznaczono na aktywizację osób
bezrobotnych i 82,4 mln zł (wkład UE 70 mln zł) na
zakładanie działalności gospodarczej.

DLA UCZĄCYCH SIĘ
303,2 mln zł (wkład UE 265,5 mln zł) w „Opolskim
dla Rodziny” zagwarantowano na rozwój edukacji, w
tym na szkolnictwo zawodowe. 62,8 tys. uczniów
zostało objętych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji
kluczowych
i/lub
umiejętności
uniwersalnych, a blisko 9,1 tys. osób uczestniczy w
stażach.

kich). DLA SENIORÓW

W ramach „Opolskiego dla Rodziny” 144,3
mln zł (wkład UE 115,5 mln zł) przeznaczono
na opiekę żłobkowo-przedszkolną.
29,3 tys. kobiet zostało objętych bezpłatną
opieką w czasie ciąży, porodu i połogu (m.in.
badania prenatalne, porady specjalistyczne);
20 tys. dzieci objęto wsparciem w ramach
programu dot. opieki nad matką i dzieckiem;
utworzono ponad tysiąc miejsc opieki dla
dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach
dziecięcych. Najwięcej miejsc zostało
utworzonych w Opolu, nie brakuje jednak
projektów realizowanych w mniejszych
miejscowościach, takich jak np.: Stare
Siołkowice, Lewin Brzeski czy Kadłub Wolny
(gm. Zębowice).
26,2 tys. dzieci w wieku przedszkolnym
objęto wsparciem w zakresie dodatkowych
zajęć.

„Opolskie dla Rodziny” to także 425 mln zł (wkład UE 325,5 mln zł) na usługi zdrowotne
i społeczne.
7,5 tys. osób objętych bezpłatnym programem profilaktyki nowotworu jelita grubego;
100,6 tys. osób objętych bezpłatną pomocą zdrowotną mającą na celu zmniejszenie nadwagi i otyłości oraz
ryzyka zagrożenia cukrzycą (w tym 58,6 tys. osób dorosłych);
wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej dla 7,8 tys. osób starszych w tym teleopieka medyczna dla 4,4 tys.
osób;
656 opiekunów osób starszych i niesamodzielnych przygotowanych do pracy i wspartego personelu
świadczącego usługi społeczne;
657 miejsc opieki dla osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli:
 286 miejsc w całodobowych domach opieki;
 214 miejsc w dziennych domach opieki;
 157 miejsc w mieszkaniach wspieranych – to m.in. domy seniora w Zawadzkiem oraz w Dąbrowie,
Rzędowie, Starych Budkowicach, Staniszczach Wielkich, Jemielnicy, Starym Lesie, Głogówku,
Pawłowicach, Praszce, Borkowicach, Opolu i Mosznej.
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nowe miejsca
pracy i promocja
przedsiębiorczości:
520 podpisanych
umów

rozwój edukacji:
162 podpisane
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170 podpisanych
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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 fanpage 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 Karty oraz deklarację uczestnictwa firmy
w inicjatywie OKRiS. Od momentu wybuchu pandemii COVID-19 oba media wykorzystywane były także do
komunikowania istotnych spraw związanych z wydawaniem OKRiS w warunkach obostrzeń epidemicznych.
Tą drogą przekazywano także informacje o działaniach i projektach samorządu województwa wspierających
mieszkańców w zabezpieczaniu się przed zarażeniem i opieką nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.
Monitoring sytuacji demograficznej w regionie i kraju wskazuje między innymi na następujące zmiany
w naszym województwie:
 poprawę wartości współczynnika urodzeń w województwie w stosunku do średniej krajowej;
 poprawę współczynnika umieralności niemowląt - województwo opolskie w 2019 roku uplasowało
się na 5 miejscu w kraju (w 2014 było to miejsce 12);
 poprawę współczynnika przyrostu naturalnego w regionie w relacji do innych województw w kraju.
W 2019 roku cztery województwa odnotowały niższą wartość współczynnika przyrostu naturalnego
(zachodniopomorskie, śląskie, świętokrzyskie, łódzkie), gdzie jeszcze w 2018 roku jedynie dwa
województwa zajmowały niższe lokaty w rankingu. Jednocześnie w powyższym okresie
współczynnik przyrostu naturalnego obniżył się, jednak zmiana ta była mniej niekorzystna niż
średnio w kraju;
 zmniejszenie skali migracji zagranicznych - w 2019 roku saldo migracji zagranicznych ludności na
pobyt stały nadal pozostawało w województwie ujemne, niemniej od 2014 roku obserwuje się
systematyczną jego poprawę;
 pozytywną zmianę współczynnika salda migracji stałej (zagranicznej i wewnętrznej) – w 2019 roku
w przeliczeniu na 1000 ludności saldo migracji stałej ogółem wynosiło minus 1,48 wobec minus 2,25
w 2014 roku Jednocześnie w rankingu województw region przesunął się z 14 na 12 miejsce. Niżej
uplasowały się województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie;
 zwiększenie skali migracji wewnętrznych – saldo migracji wewnętrznych w 2019 roku wynosiło
w województwie minus 1007 osób, a jego wartość bezwzględna była wyższa niż w 2014 roku (minus
316 osób).
Podsumowanie Programu OdR
Podejmowane w ramach Programu OdR projekty i przedsięwzięcia, a także działania o charakterze
informacyjno-promocyjnym sprawiły, że świadomość społeczeństwa w zakresie problemów
demograficznych znacząco się zwiększyła. Nie tylko samorząd województwa, ale także samorządy lokalne
dostrzegły potrzebę poszukiwania, kreowania i podejmowania nowych, różnorodnych działań
wspierających mieszkańców w godzeniu ról zawodowych i rodzicielskich, opiece nad osobami starszymi
i niesamodzielnymi, rozwijaniu ich aspiracji edukacyjnych i karier zawodowych. Program OdR zwrócił uwagę
na fakt, że tylko działając wspólnie na poziomie samorządowym, ale także w partnerstwie
z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi, można osiągnąć więcej. Jego najważniejszym efektem
było zrozumienie przez władze samorządowe wszystkich szczebli i społeczność regionalną potrzeby podjęcia
współdziałania w prowadzeniu aktywnej polityki prorodzinnej i prosenioralnej, jak również tego, że zmian
demograficznych nie sposób zatrzymać, a poprawy w tym zakresie można spodziewać się dopiero
w perspektywie wieloletniej i to przy systemowym wsparciu ze strony państwa.
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Opinia Najwyższej izby Kontroli
Potwierdza to także wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, która w latach 2019-2020
przeprowadziła w Urzędzie Marszałkowskim kontrolę pn. Przeciwdziałanie depopulacji Opolszczyzny.
„Wyniki kontroli wskazują, że jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego podejmowały
wiele działań mających na celu przeciwdziałanie depopulacji regionu. Umożliwiły one poprawę warunków
życia na każdym jego etapie, jednak nie doprowadziły dotychczas do odwrócenia negatywnych trendów
demograficznych, w tym w szczególności do wzrostu poziomu dzietności. Ograniczona skuteczność takich
działań wynika jednak z występowania istotnych barier, w tym związanych ze strukturą demograficzną
i ukształtowanymi wzorcami kulturowymi współczesnego modelu rodziny, których przezwyciężenie
wykracza poza możliwości samorządu terytorialnego. Tym samym Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę
na potrzebę uwzględnienia w założeniach Strategii Demograficznej, która aktualnie przygotowywana jest
przez Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej, roli samorządu terytorialnego
w ograniczaniu konfliktów strukturalnych związanych z koniecznością godzenia obowiązków rodzinnych
i zawodowych.”
Wyniki badania
Zasadność i potrzebę realizacji polityki prorodzinnej w regionie opolskim potwierdzają także wnioski
i rekomendacje z badania pn. „Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego,
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego”.
„Dokonane szacunki dla lat 2015-2018, a zatem w okresie, w którym działał już program SSD, wskazują,
iż liczba urodzeń była wyższa o 4,6% niż wartość skorygowana, napływ wewnętrzny był niższy o 4,3%, zaś
odpływ o 2,8%. W przypadku migracji zagranicznych liczba imigrantów była niższa o 21,7%, zaś
emigrantów o 22,8%. Pozytywnie zatem należy ocenić zmiany, jakie – przy dyskusyjnym założeniu,
iż różnice pomiędzy wartościami skorygowanymi współczynnikami obliczonymi dla całego kraju, gdzie nie
wdrażano odpowiednika programu SSD, a wartościami w Opolskiem w całości wynikają z tego programu
– wystąpiły w przypadku liczby urodzeń oraz w przypadku migracji zagranicznych (ujemne saldo migracji
wg prognozy -7488, po skorygowaniu -4286, a to rzeczywiste -3286). Negatywnie z kolei ocenić trzeba
rezultaty w zakresie migracji wewnętrznych (saldo migracji prognozowane -2335, skorygowane -2428,
rzeczywiste - 2972), choć w sumie wskutek odpływu ludności stracono jej znacznie mniej, niż wynikało to z
prognozy. Zakładając, iż powyższe rezultaty są konsekwencją prowadzonych na poziomie regionu działań,
tj. Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Opolskie dla Rodziny,
widoczne są wyraźne, choć umiarkowane, rezultaty prowadzonych działań. Wskazuje to na zasadność ich
kontynuacji, a jednocześnie skłania do stwierdzenia, że działania warto definiować w sposób bardziej
szczegółowy, zaś ich oczekiwane rezultaty – bardziej skwantyfikowany.”
Prace nad przygotowaniem nowego regionalnego dokumentu strategicznego do roku 2030 były
jednocześnie czasem dyskusji o tym, co dalej z Programem OdR, którego horyzont czasowy określony został
na rok 2020. Monitoring Programu wyraźnie pokazał, że z roku na rok przybywa inicjatyw i nowych
pomysłów na działania, które mają ograniczyć niekorzystne skutki przemian demograficznych. Jasne stało
się także, że procesy depopulacyjne dotyczą nie tylko regionów, ale i znakomitej większości krajów
europejskich. Wdrażanie Programu OdR pokazuje, że polityki: prorodzinną i prosenioralną, należy
traktować jako długofalowe i horyzontalne oddziaływanie w każdej sferze życia człowieka - jako
mieszkańca, ucznia, rodzica, pracownika i seniora. Dlatego wizja regionu w 2030 roku koncentruje się na
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cenionej jakości życia, która osiągnięta ma być przez różnorodne działania wskazane w Strategii Opolskie
2030, ukierunkowane na poprawę sytuacji demograficznej. Rozpoznawalna idea Opolskiego dla Rodziny
będzie kontynuowana w formule otwartej, poprzez sumę różnorodnych działań planowanych w oparciu
o zapisy strategii i realizowanych przez służby samorządu województwa. Pozwoli to na elastyczne
i adekwatne reagowanie na zachodzące zmiany, generowanie nowych przedsięwzięć przy uwzględnieniu
dostępnego finansowania, a także na budowanie trwałych koalicji samorządu, rządu, podmiotów
prywatnych i tych działających w III sektorze służących dobru mieszkańca regionu opolskiego.
6.1.2. Opolska Karta Rodziny i Seniora
Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS) to jedno z najbardziej rozpoznawalnych narzędzi Programu
Opolskie dla Rodziny. 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 2020 roku rozpatrzono w sumie, począwszy od 2014 roku, ponad 42 tys. wniosków,
w efekcie wydając uprawnionym mieszkańcom województwa ponad 90 tys. kart. Izolacja oraz
wprowadzone w 2020 roku obostrzenia spowodowały mniejsze zainteresowanie mieszkańców inicjatywą
OKRiS. Pomimo trudności w 2020 roku rozpatrzono 2 734 wnioski i wydano 4 829 kart. W 2020 roku do
OKRiS przyłączyło się kolejnych 9 partnerów, co w sumie daje liczbę 216 partnerów, głównie prywatnych
firm, oferujących posiadaczom karty atrakcyjne zniżki na usługi i produkty. Mimo pewnych zmian liczba
partnerów stale się zwiększa, co sprawia, że oferta usług i produktów możliwych do zakupu ze zniżkami jest
coraz większa. W latach 2014- 2020 wsółpracę z UMWO w tym przedsięwzięciu podjęło 68 samorządów.
W ciągu całego okresu funkcjonowania inicjatywy pracownicy UMWO aktywnie promowali OKRiS
uczestnicząc w dziesiątkach imprez kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych w województwie. Jednak
obostrzenia związane z pandemią w 2020 r. nie pozwoliły na organizację wydarzeń, a tym samym dotarcie
z informacją o OKRiS do jak najszerszej grupy odbiorców i ułatwienie im złożenia wniosku o wydanie Karty,
tak jak było to w latach wcześniejszych. Promowanie inicjatywy pod kątem pozyskania nowych partnerów
prywatnych, a także promocji Partnerów OKRiS, również było utrudnione.
W okresie wdrażania inicjatywy władze województwa wyszły naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
regionu. Po konsultacjach z JST oraz Partnerami OKRiS do Regulaminu OKRiS wprowadzono zmiany
podwyższające wiek dzieci z 18 do 25 lat, obniżające wiek seniora z 65 lat do 60 lat, likwidujące ograniczenie
wiekowe dla dziecka z niepełnosprawnością oraz wprowadzające nową grupę, która może ubiegać się
o wydanie karty, tj. o osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną.
Po kilku latach funkcjonowania Programu w 2018 roku w Konkursie „Opolskie dla Rodziny” wyróżnione
zostały działania podejmowane na rzecz rodzin przez gminy i powiaty oraz przez pracodawców
z województwa opolskiego. Uhonorowani zostali również Partnerzy OKRiS. W Konkursie udział wzięły:
22 samorządy lokalne, 11 przedsiębiorców i 58 partnerów OKRiS. Konkurs będzie miał swoją kontynuację,
jak tylko opanowana zostanie sytuacja epidemiczna i będzie możliwość powrotu do funkcjonowania
i działania sprzed pandemii.
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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 2020 roku, pomimo ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym,
zrealizowano następujące działania w ramach akcji:
 premierę najnowszej książki Ewy Kassali pt. „Semiramida”. Wydarzenie miało miejsce w ramach
akcji "Zaczytane Opolskie" w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu;
 wydanie kalendarza ściennego Opolska Mama Ma Moc na 2021 rok;
 wigilię Opolska Mama Ma Moc –w trybie online.
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 w przestrzeni regionalnej.
6.2.1. Planowanie strategiczne
1. Prace związane z przygotowaniem procesu opracowania nowej Strategii Rozwoju Województwa
Opolskiego Opolskie 2030
W 2020 roku, pomimo znaczących utrudnień związanych z obostrzeniami epidemicznymi, kontynuowano
prace nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030 (Strategia
Opolskie 2030). Pandemia miała wpływ na tryb i harmonogram prac, które od marca ub. r. prowadzone były
głównie zdalnie przy wsparciu merytorycznym eksperta zewnętrznego. Nadzór nad ich przebiegiem
sprawuje ZWO, a za koordynację odpowiada DRP. Najważniejsze działania zrealizowane w 2020 roku
wymieniono poniżej:
 16 stycznia zorganizowano warsztaty z udziałem członków Zespołów Roboczych, które poprowadził
ekspert zewnętrzny; w efekcie prac warsztatowych uzgodniono treść analizy SWOT, która 3 lutego
została zaakceptowana przez ZWO;
 21 lutego zorganizowano dwudniowe warsztaty z udziałem członków Zespołów Roboczych
poświęcone dyskusji o scenariuszach rozwoju regionu, które poprowadził ekspert zewnętrzny;
 w marcu i kwietniu prowadzone były prace nad identyfikacją celów strategicznych, operacyjnych
i kierunków działań w oparciu o materiały wypracowane przez Grupy Doradcze; praca nad celami
przebiegała w trybie zdalnym, a spotkania z departamentami i konsultacje odbywały się on-line;
sytuacja epidemiczna uniemożliwiła organizację spotkań w subregionach w celu skonsultowania
propozycji strategicznych;
 15 czerwca ZWO przyjął zaproponowany układ celów i kierunków działań;
 25 czerwca obyła się konferencja prezentująca cele i kierunki działań Strategii Opolskie 2030
z udziałem przedstawicieli GD; spotkanie odbyło się w ograniczonym składzie osobowym, ale
powszechny udział w nim umożliwiała transmisja online;
 w lipcu i sierpniu analizowano i rozpatrywano uwagi zgłoszone podczas i po konferencji;
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14 września ZWO przyjął cele Strategii Opolskie 2030 po uwzględnieniu pozytywnie rozpatrzonych
uwag;
w październiku i listopadzie trwały prace merytoryczne nad przygotowaniem projektu Strategii
Opolskie 2030 przeznaczonego do analiz w ramach ewaluacji ex-ante i procedury oddziaływania na
środowisko; zlecono także oprawę graficzną projektu dokumentu;
zaktualizowano Diagnozę regionalną w zakresie danych statystycznych oraz uzupełniono
ją o: przewidywane skutki pandemii COVID-19, a także analizę SWOT;
30 listopada ZWO przyjął projekt Strategii Opolskie 2030;
w listopadzie i grudniu przygotowano ostateczną dokumentację związaną z udzieleniem
zamówienia publicznego na realizacje ewaluacji ex-ante oraz zleceniem procedury oddziaływania
na środowisko projektu Strategii Opolskie 2030; umowę z wykonawcą prognozy podpisano 28
grudnia;
współpracowano z ekspertem zewnętrznym, odpowiedzialnym m.in. za: pracę merytoryczną
związaną z przygotowaniem i prowadzeniem warsztatów, analizą i syntezą wypracowywanych
materiałów, udziałem w spotkaniach zdalnych oraz pracą nad przygotowaniem projektu Strategii
Opolskie 2030;
kompleksow koordynowano proces strategiczny tj. m.in. organizację spotkań, warsztatów
i konferencji, analizę materiałów, wsparcie merytoryczne dla departamentów (materiały,
prezentacje i wytyczne), udział w spotkaniach zewnętrznych, podczas których omawiana była
organizacja procesu strategicznego, prace merytoryczne nad przygotowaniem projektu Strategii
Opolskie 2030, w tym także dotyczące uchwał ZWO, odpowiedzi na wpływające zapytania
dotyczące strategii.

2. Współpraca instytucjonalna w zakresie polityki rozwoju
2.1. Centrum Wsparcia Doradczego
DRP przy współpracy z DPO koordynował realizację pilotażu MFiPR pn. Centrum Wsparcia Doradczego
(CWD). Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów
terytorialnych (gminnych i powiatowych), w tym przede wszystkim poprawa ich kompetencji do
zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych
przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z innymi samorządami. W 2020
roku zrealizowano poniższe działania:
 opiniowano, wyjaśniano szczegóły i dyskutowano ze stroną rządową zasady i tryb realizacji
pilotażu;
 w oparciu o wytyczne MFiPR wytypowano 5 obszarów potencjalnych partnerstw na terenie
województwa opolskiego;
 ustalono kryteria wyboru partnerstw – z każdego województwa można było wskazać do
2 partnerstw;
 w drodze korespondencji oficjalnych i w kontaktach roboczych informowano i konsultowano
wybór partnerstw z jednostkami samorządu terytorialnego w regionie oraz z województwem
wielkopolskim z uwagi na partnerstwo międzywojewódzkie;
 na podstawie otrzymanych zgłoszeń wskazano dwa Partnerstwa: 307 (międzywojewódzkie)
i Samorządów Ziemi Oleskiej, które zostały zakwalifikowane przez MFiPR do pilotażu.
2.2. Opiniowanie dokumentów i działania koordynacyjne w UMWO
 zebranie informacji i przygotowanie zestawień dotyczących dokumentów strategicznych
i programowych obowiązujących samorząd województwa opolskiego oraz wyników badań
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możliwych do wykorzystania w pracach nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Aglomeracji Opolskiej;
analiza projektów strategicznych dokumentów regionalnych i krajowych m.in. dotyczących
Strategii Sprawne Państwo, Zintegrowanej Strategi Umiejętności 2030 czy strategii
wojewódzkich;
sformułowanie uwag do rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2021
w kontekście monitorowania i ewaluacji podejmowanych działań;
analiza, sformułowanie i przekazanie departamentowych uwag do pierwszego projektu RPO WO
2021-2027;
przygotowanie i wysyłka korespondencji do ponad 200 partnerów Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora informującej o działaniach samorządu województwa skierowanych do opolskich
przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19 oraz możliwych rodzajach wsparcia finansowego
i doradczego.

6.2.2. Badania, ewaluacje i analizy rozwoju społeczno-gospodarczego
W 2020 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 Strategii Opolskie 2030, jak i Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027.
Wśród najważniejszych ewaluacji, badań i analiz wymienić należy:
1.

Ewaluację pn. Pogłębiona analiza i ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Działań 7.1,
7.2, 7.3 RPO WO 2014-2020 na poprawę sytuacji mieszkańców
Opolszczyzny na rynku pracy
Celem ewaluacji była ocena oddziaływania wsparcia świadczonego
w Działaniach 7.1, 7.2, 7.3 RPO WO 2014-2020 oraz sformułowanie
założeń programowych na lata 2021-2027 w obszarze rynku pracy.
W rekomendacjach w szczególności zwrócono uwagę na
konieczność:
 rozszerzenia profilu grupy ostatecznych odbiorców wsparcia;
 zmiany sposobu świadczenia form wsparcia, mających na celu
aktywizację zawodową;
 wsparcia
samozatrudnienia,
w
tym
realizację
zindywidualizowanego podejścia w zakresie dotacji na
założenie działalności gospodarczej;
 wdrożenia rozwiązań ograniczających postępującą w regionie
depopulację;
 uruchomienia mechanizmów przyczyniających się do
niwelowania obserwowanego na opolskim rynku pracy
niedopasowania strukturalnego.
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2.

Analizę w zakresie interwencji edukacyjnych określonych
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Opolskiego 2021-2027.
Celem analizy było wypracowanie zestawu rekomendowanych
działań edukacyjnych istotnych do wdrożenia w ramach funduszy
unijnych w województwie opolskim w okresie 2021-2027,
adekwatnych do potrzeb i wyzwań społeczno-gospodarczych i
oddziaływujących na rozwój regionu. W toku analizy
wypracowano wnioski i rekomendacje, pod kątem: kształcenia
ogólnego, zawodowego i ustawicznego.

3. Analizę
programów
rewitalizacji
funkcjonujących
w województwie opolskim w okresie 2014-2020
Głównym celem analizy była pogłębiona weryfikacja gminnych
i lokalnych programów rewitalizacji funkcjonujących w regionie oraz
identyfikacja problemów i barier, pojawiających się na etapie
programowania, wdrażania, zarządzania i współpracy oraz
monitorowania
i ewaluacji
ww.
programów.
Ponadto
przeprowadzono monitoring stopnia realizacji programów
rewitalizacji na poziomie lokalnym i określono potrzeby
rewitalizacyjne
jednostek
samorządu
terytorialnego
i przygotowania instytucjonalnego gmin do opracowania gminnych
programów rewitalizacji po 2023 roku. Analizę opracowano w
ramach zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do
programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (w ramach
umowy dotacji udzielonej przez MFiPR).
6.2.3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
Na samorządzie województwa spoczywa ustawowy obowiązek kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej. Istotą tej polityki jest ustalenie kierunków zmian w strukturze przestrzennej regionu, w tym
zmian podstawowych elementów sieci osadniczej i ich powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych,
w tym powiązań transgranicznych. Należy do niej także ustalenie zasad ochrony środowiska i dziedzictwa
kulturowego, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Dokumentem określającym kierunki
rozwoju przestrzennego regionu jest Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego
(PZPWO).
Obowiązujący PZPWO został przyjęty Uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia
24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 14 maja 2019 r., poz. 1798). Dokument zapewnia
wiodącą rolę w zakresie przestrzennej koordynacji działań na poziomie regionu i na poziomie lokalnym oraz
stanowi podstawę dla opracowywania programów rozwoju województwa, poprzez umożliwienie
dokonywania efektywnych wyborów priorytetów z uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych i zasad
zrównoważonego rozwoju.
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W roku 2020 w oparciu o PZPWO opracowano model struktury funkcjonalno-przestrzennej do projektu
Strategii Opolskie 2030. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej odzwierciedla terytorialny wymiar
projektowanych działań rozwojowych, wskazując obszary realizacji określonej polityki przestrzennej.
Adresatem tej polityki są obszary funkcjonalne, tj. obszary wyróżniające się intensywnymi i otwartymi
systemami powiązań społecznych, gospodarczych lub przyrodniczych, uwarunkowanych cechami
geograficznymi. Model wskazuje na cele oraz rekomendacje rozwoju przestrzennego.
2. Koordynacja planowania przestrzennego
W 2020 roku ZWO oraz Marszałek Województwa Opolskiego realizując zadania z zakresu kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej podjęli łącznie:
 94 uchwały: w sprawach zgłoszenia wniosków do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy (19) oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (75);
 242 postanowienia w sprawach: uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy (12), uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (154), uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu (34), zaopiniowania wniosku w sprawie lokalizacji inwestycji (76);
 4 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z wynikami audytu krajobrazowego.
3. Audyt krajobrazowy
Od roku 2019 trwają prace nad projektem Audytu krajobrazowego województwa opolskiego (Uchwała ZWO
Nr 1142/2019 z dnia 24.07.2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu Audytu
krajobrazowego województwa opolskiego).
Zadaniem audytu jest przeprowadzenie identyfikacji, charakterystyki i waloryzacji krajobrazów; wskazanie
krajobrazów priorytetowych (szczególnie cennych – wymagających zachowania); określenie zagrożeń dla
zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz wartości w obrębie obszarów parków kulturowych,
parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu; sformułowanie rekomendacji i wniosków dot.
kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych oraz parków kulturowych, rezerwatów przyrody,
parków krajobrazowych, OCHK-ów; określenie lokalnych form architektonicznych zabudowy dla
krajobrazów priorytetowych.
W roku 2020:
 zakończono etap I opracowania, który obejmował identyfikację krajobrazów - efektem pracy jest
wyznaczenie na podstawie dominującego tła krajobrazowego 824 jednostek krajobrazowych
reprezentujących 15 typów krajobrazowych i 35 podtypów;
 rozpoczęto realizację II etapu prac, który obejmuje określenie cech analitycznych: przyrodniczych
i kulturowych, a w dalszej kolejności cech syntetycznych; prace skoncentrowały się na zbudowaniu
bazy danych w systemie GIS.
4. Konkurs Najlepsza Przestrzeń Województwa Opolskiego
Organizowany od roku 2008 przez ZWO konkurs Najlepsza Przestrzeń Województwa Opolskiego w związku
z pandemią COVID-19 w roku 2020 nie miał swojej edycji. Kolejna edycja konkursu NPPWO planowana jest
po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego.
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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. Cechą zbiorów danych
jest przede wszystkim 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 i podlegają bieżącej
lub cyklicznej 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)

UMWO współpracuje z Głównym Geodetą Kraju, organami służby geodezyjnej i kartograficznej szczebla
wojewódzkiego i powiatowego w celu zapewnienia aktualności i użyteczności prowadzonych baz danych
przestrzennych. Kluczowe bazy przestrzenne BDOT 10k są aktualizowane na bieżąco. Ostatnia aktualizacja
w 2020 roku dotyczyła siedmiu powiatów, a w 2021 planowana jest aktualizacja dla kolejnych trzech.
W formie baz danych przestrzennych realizowane są również 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 scaleniowowymiennych zaowocował ich realizacją w powiatach oleskim, nyskim i namysłowskim.
E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego
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.
Województwo opolskie wspólnie z wszystkimi powiatami realizuje projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” (w ramach Porozumienia partnerskiego, którego
liderem jest Powiat Opolski). Jego celem jest zapewnienie szerokiego, dostępu do zasobów geodezyjnych
i kartograficznych administracji publicznej w jednym miejscu, nazwanym Centrum Usług Wspólnych oraz
utworzenie Geoportalu, zapewniających dostęp online do przeglądania i zamawiania danych geodezyjnych
i kartograficznych (m.in. działki, budynki, mapy topograficzne, mapy tematyczne). Projekt zakończy się
w 2021 r.
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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 (ZDW), 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.)

Dokument opracowany w 2016 r. wyznaczał kierunki rozwoju systemu transportowego województwa
opolskiego w okresie programowania 2014-2020. Jego celem było zaplanowanie efektywnego systemu
transportowego otwartego na nowoczesną infrastrukturę drogową, kolejową i wodną. Stanowił również
podstawę do pozyskania środków na inwestycje w ciągu dróg wojewódzkich w ramach RPO WO 2014-2020.
W związku z nową perspektywą finansową UE niezbędne jest przygotowanie nowego opracowania.
Obecnie trwają prace nad Planem Transportowym Województwa Opolskiego z okresem obowiązywania do
2030 r. Jednocześnie prowadzone są konsultacje z MFiPR oraz Centrum Unijnych Projektów
Transportowych w zakresie danych koniecznych do ujęcia w dokumencie oraz sposobu ich prezentacji.
Z uwagi na wielowymiarowy charakter jego wykonanie zlecono jednostce zewnętrznej. Zgodnie z zawartą
umową Wykonawca przedstawi projekt dokumentu w II kw. 2021 roku, który po akceptacji ZWO zostanie
poddany konsultacjom społecznym. Przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu przewidywane jest w IV
kwartale 2021 roku.
2.

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



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza – Pokój – rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 3,85 km
- Okres realizacji: VII/2019 – XI/2020
- Wartość zadania: 19 649 467,18 zł



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok – rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 1,95 km
- Okres realizacji: IX/2019 – IX/2020
- Wartość zadania: 10 973 165,03 zł



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów – rozbudowa drogi
wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 4,11 km
- Okres realizacji: XI/2019 – XII/2020
- Wartość zadania: 10 122 521,45 zł



Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 – Budowa obwodnicy
o dł. 3,82 km wraz z przebudową istniejącej drogi wojewódzkiej o długości 1,87 km
- Okres realizacji: V/2018 – IX/2020
- Wartość zadania: 71 147 400,10 zł
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Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich – rozbudowa drogi
wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 1,52 km
- Okres realizacji: IV/2019 – XI/2020
- Wartość zadania: 13 766 688,01 zł



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica –
rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 0,75 km
- Okres realizacji: III/2020 – XI/2020
- Wartość zadania: 4 747 402,94 zł



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km
12+509 – rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 1,19 km
- Okres realizacji: III/2019 – XII/2020
- Wartość zadania: 5 357 488,52 zł



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno-Boroszów – rozbudowa drogi wojewódzkiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 1,54 km
- Okres realizacji: X/2019 – XI/2020
- Wartość zadania: 6 868 584,28 zł

Rozpoczęto realizację następujących robót:


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950 - 43+420 – rozbudowa
drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 1,47 km
- Okres realizacji: VI/2020 – IX/2021
- Wartość zadania: 7 417 389,51 zł



Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina , mostu w km 4+445
i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890
w m Kujawy do 4+628,97 w m. Kujawy – rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na odcinku 0,73 km
- Okres realizacji: IX/2020 – X/2021
- Wartość zadania: 7 419 853,52 zł

3.

Pozostałe przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia rozwoju regionu w obszarze infrastruktury
drogowej:



Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Chrząszczyce - Złotniki o dł. 1,0 km
- Okres realizacji: 2020
- Wartość zadania: 1 178 831,84 zł



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Dobra - Strzeleczki - 1,31 km
- Okres realizacji: 2020
- Wartość zadania: 2 713 665,46 zł
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Budowa przepustu nad drogą wojewódzką nr 385 w km 86+339 do km 86+755 - 1,42 km
- Okres realizacji: 2020
- Wartość zadania: 1 604 712,24 zł



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Uszyce – Wojsławice na dł. 1,32 km
- Okres realizacji: 2020
- Wartość zadania: 1 727 036,80 zł



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Żywocice-Pietna - dł. 0,93 km
- Okres realizacji: 2020
- Wartość zadania: 1 163 134,22 zł



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Bierdzany- Szumirad – 1km
- Okres realizacji: 2020
- Wartość zadania: 809 144,32 zł



Przebudowa obiektu mostowego w m. Niewodniki na dł. 0,1 km
- Okres realizacji: 2020
- Wartość zadania: 1 894 291,60 zł



Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Kubice - 1,22 km
- Okres realizacji: 2020
- Wartość zadania: 5 902 624,75 zł



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Olesno, ul Konopnickiej i Kościuszki – 0,62 km
- Okres realizacji: 2020
- Wartość zadania: 1 554 553,27 zł

Rozpoczęto realizację robót:




Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa. Etap I – 0,29 km
- Okres realizacji: XI/2020 – VI/2021
- Wartość zadania: 788 027,20 zł
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 - ul Opolskiej w Krapkowicach. Etap II - 0,89 km
- Okres realizacji: X/2020 – VI/2021
- Wartość zadania: 3 806 029,26 zł



Realizacja zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w ramach rządowego
programu (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) finansowana jest realizacja zadania
pn.: ,,Przebudowa DW 462 na odcinku Stobrawa - Kopice - Łosiów - Pogorzela –-Krzyżowice”.
Inwestycja ta to zadanie wieloletnie z planowanym zakończeniem realizacji do końca 2023 roku.



Realizacja zadań z jednostkami samorządów terytorialnych z zakresu przebudowy, rozbudowy lub
remontu dróg i chodników – w 2020 roku pozyskano łącznie 2 744 805 zł z 21 jst na różnego
rodzaju przedsięwzięcia w ciągu dróg wojewódzkich (remonty nawierzchni, remonty chodników,
dofinansowanie do wkładów własnych zadań unijnych oraz przygotowanie dokumentacji).

PODSUMOWANIE
Pomimo wybuchu pandemii COVID-19 ZDW wykonał wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe.
Na szczególną uwagę zasługuje zakończenie budowy obwodnicy Dobrodzienia, które pozwoliło
na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, a tym samym zmniejszyło uciążliwości dla takie
jak hałas, wibracje i spaliny. Nowy przebieg otrzymała również droga wojewódzka nr 407 w miejscowości
Kubice, gdzie wybudowano nowy most, a jednocześnie pozostawiono i odbudowano istniejący, zabytkowy
obiekt. Województwo opolskie pozyskało również, po raz pierwszy, środki z Funduszu Dróg Samorządowych
na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 462.
W 2020 roku wyłoniono wykonawcę Planu Transportowego Województwa Opolskiego, który ma określić
główne kierunki rozwoju infrastruktury komunikacyjnej z perspektywą do 2030 roku. Obecnie trwają prace
związane z przygotowaniem tego dokumentu.
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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 (OCRG) i Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju (ORFR) 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 ZWO 1 lipca 2014 roku, a następnie zaktualizowana uchwałą z 10 kwietnia 2017 roku.
Dokument określa trzy główne wyzwania zidentyfikowane dla dalszego wzmocnienia potencjału
innowacyjnego regionu. Jednocześnie, zgodnie z wymogami KE, w ramach RSIWO 2020 określone zostały
obszary tzw. specjalizacji inteligentnej dla województwa opolskiego. Są to:







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 roku rozpoczęły się prace nad opracowaniem nowej regionalnej strategii innowacji. Koncepcję
dokumentu oparto na założeniach metodologicznych, które obowiązywały w poprzedniej RSIWO 2020,
m.in. w celu porównania osiągnięć realizacji strategii wynikających z jej monitoringu.
W 2020 roku projekt nowej RSIWO został poddany II etapowi konsultacji społecznych, w celu uwzględnienia
wpływu pandemii COVID-19 na sytuację społeczno-gospodarczą regionu. W dokumencie uwzględniono
także zapisy wynikające z wytycznych KE odnoszące się do spełnienia na poziomie regionu warunków
dopuszczających dla CP1 w zakresie transformacji przemysłowej i procesu przedsiębiorczego odkrywania.
Ponadto na zlecenie OCRG przeprowadzona została „Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji
w województwie opolskim. Rekomendacje dla „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do
roku 2030”, z której wnioski i rekomendacje zostały uwzględnione w projekcie nowej RSIWO. W roku 2020
prowadzony był również monitoring wdrażania RSIWO 2020, w tym m.in. na potrzeby krajowego systemu
monitorowania krajowych i regionalnych specjalizacji SMART RADAR.
2.

Fundusz Pożyczkowy przy Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju

Fundusz Pożyczkowy 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 2020 roku 64 pożyczek (inwestycyjnych, inwestycyjno-obrotowych, obrotowych oraz
obrotowych z karencją w spłacie kapitału, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom
pandemii COVID-19), na łączną kwotę ponad 5,4 mln zł.
W kwietniu 2020 r. Fundusz na podstawie kolejnej umowy z województwem opolskim zasilony został
środkami w wysokości 5 mln zł. Z tej puli ORFR udzielił w 2020 roku pożyczek (inwestycyjnych,
inwestycyjno-obrotowych, obrotowych oraz obrotowych z karencją w spłacie kapitału z przeznaczeniem na
przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19) na łączną kwotę ponad 1,3 mln zł.
19 maja 2020r. Fundusz zawarł także umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
na podstawie której otrzymał środki w wysokości 22 mln zł, z przeznaczeniem na pożyczki płynnościowe dla
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przedsiębiorców w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Z tej puli udzielono
103 pożyczki na łączną kwotę ponad 18 mln zł.
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 2020 roku podpisano 487 umów (10 umów, na podstawie których przyznano dotacje, 101
umowy, na podstawie których przyznano promesy i 376 umowy na wsparcie niefinansowe w ramach
COVID-19). Wartość podpisanych umów do 31 grudnia 2020 r. to 7 046 113,00 zł.
Wsparcie na doradztwo i szkolenia - w puli projektu realizowanego w latach 2017-2022 jest ogółem
prawie 6 mln zł. Do 31 grudnia 2020 r. zrekrutowano 613 przedsiębiorców i 1954 osoby (właścicieli
oraz pracowników firm), a wydatkowanie wyniosło 4 614 472,00 zł.
Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - projekt współrealizowany z RZPWE. Służy
nawiązywaniu i podtrzymywaniu współpracy opolskich firm z wszystkimi szkołami zawodowymi
i technicznymi z regionu. Na jego realizację przeznaczono 36,9 mln zł.
Akademia Menadżera MSP - projekt realizowany w całym kraju przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości w latach 2019-2022. W województwach: opolskim, śląskim i łódzkim jego
operatorem jest OCRG. Finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 (POWER 2014-2020). Ogólna wartość działania, wraz z wkładem własnym firm, wyniesie 10 657
302,85 zł. Wartość dofinansowania to 8 787 611,42 zł. Celem Akademii jest podnoszenie kompetencji
osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, czyli osób, które już sprawują
w tych firmach kierownicze stanowiska albo mają je objąć. W 2020 roku podpisano 104 umowy
z beneficjentami z województw: opolskiego, łódzkiego i śląskiego na łączną kwotę: 1 722 589,76 zł.
Do 31 grudnia 2020 roku na dofinansowanie dla firm wydano 3 391 363,63 zł i zrefundowano 479
wniosków.
Granty na kapitał obrotowy - wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku
płynności mikro i małych przedsiębiorstw w ramach RPO WO 2014-2020. Celem głównym projektu jest
poprawa dostępu do finansowania kapitału obrotowego poprzez udzielenie do 30 czerwca 2021 roku
bezzwrotnego wsparcia osobom samozatrudnionym, mikro i małym przedsiębiorstwom posiadającym
siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa opolskiego, które
zanotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży wskutek pandemii Covid-19
oraz w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.
W ramach projektu zaplanowano kwotę 32 692 000,00 zł, a do końca 2020 roku przeprowadzono dwa
nabory wniosków. W naborze I (czerwiec – wrzesień) oceniono 1 497 wniosków i podpisano 294
umowy na łączną kwotę 13 912 996,88 zł. W naborze II (październik- grudzień) przedsiębiorcy złożyli
1 201 wniosków, zakwalifikowano do oceny i oceniono 384 wniosków oraz podpisano 273 umowy na
łączną kwotę 10 423 445,00 zł.
Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim - w ramach opieki poinwestycyjnej w 2020 roku
zorganizowano 52 spotkania, w których uczestniczyło prawie 2600 osób. Wśród omawianych tematów
były zadania dotyczące zmian w zarządzaniu kadrami, zmiany prawne i podatkowe, zarządzanie
przedsiębiorstwem, zabezpieczenie przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19 (m.in. tarcze
antykryzysowe), transfer technologii, zakupy grupowe prądu i gazu, program mentoringu biznesowego.
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Część spotkań odbyła się poprzez organizację webinariów. Liczba uczestników, mimo kryzysu, została
utrzymana na podobnym poziomie jak w roku 2019.
Dotacje unijne
 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach RPO WO 2014-2020
Na konta przedsiębiorców w 2020 roku trafiło ponad 60 382 682,30 zł w tym w ramach przyznanych
grantów na kapitał obrotowy - wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub
braku płynności mikro i małych przedsiębiorstw (związanych ze skutkami pandemii COVID-19)
25 796 000,00 zł. Wraz z wypłatami do BGK kwota wypłaconych unijnych pieniędzy sięgnęła
116 269 523,80 zł.
W 2020 roku w ramach udzielanych pożyczek z unijnej puli RPO WO 2014-2020 pośrednicy finansowi
udzielili łącznie 316 pożyczek na kwotę 65 942 323,18 zł, w tym 215 pożyczek płynnościowych
(związanych ze skutkami pandemii COVID-19) na kwotę 40 067 400,00 zł (wkład UE).


Nabory w ramach RPO WO 2014-2020
W 2020 roku OCRG ogłosiło pięć naborów, w których łączna pula wsparcia wyniosła 24 400 000,00 zł,
Rozstrzygnięto dwa nabory. Łączna kwota przyznanego dofinansowania we wszystkich
rozstrzygniętych w 2020 roku naborach to 14 322 873,72 zł. W 2020 roku OCRG podpisało 110 umów
z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 79 062 465,99 zł. Wartość projektów, które
otrzymały unijne wsparcie w 2020 roku to 115 209 629,12 zł.

Inwestorzy i eksporterzy
W 2020 roku 6 firm zdecydowało o inwestycjach o łącznej wartości 470 mln złotych. Dzięki temu powstać
ma około 620 miejsc pracy. Największe inwestycje to: Dino Logistyka (Polska), reinwestycja Henniges
Automotive (Chiny/USA), Nerli Gruppen (Norwegia) czy Protec realizując rozbudowę zakładu w Chróścicach
i projektując budowę nowego obiektu w Dobrzeniu Wielkim. 11 podmiotów wycofało pozytywne decyzje ze
względu na pandemię COVID-19. Dla porównania w 2019 roku 8 firm podjęło pozytywną decyzję
o inwestycjach o łącznej wartości 2 mld złotych. Dzięki temu powstać ma około 1300 miejsc pracy. Liczba
bezpośrednich spotkań z inwestorami spadła z 66 do 14 w związku z pandemią. Wsparcie dla eksportu
skierowane do firm realizowane jest poprzez organizację spotkań na zasadzie webinariów dot. spraw
celnych, Brexitu oraz organizację III Opolskiego Forum Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Liczba
zorganizowanych spotkań była na poziomie zbliżonym do roku 2019, natomiast zmieniła się ich forma –
odbyło się więcej spotkań zdalnych.
Obsługę inwestorów krajowych i zagranicznych realizowano poprzez przygotowanie ofert, materiałów
informacyjnych oraz spotkania z inwestorami. Prowadzono spotkania z samorządami oraz instytucjami
otoczenia biznesu, a także działania promocyjne oraz aktualizację oferty inwestycyjnej w kraju i za granic poprzez kontakty z firmami doradczymi, deweloperami, marketing bezpośredni wśród inwestorów,
wybrane Zagraniczne Biura Handlowe Polski za granicą, Specjalne Strefy Ekonomicznej, Polską Agencję
Inwestycji i Handlu (PAIH). Pod koniec 2020 r. PAIH odnowił certyfikat dla Centrum Obsługi inwestora
i Eksportera.
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PODSUMOWANIE
Na działalność i funkcjonowanie OCRG w 2020 roku ogromny wpływ miała rozprzestrzeniająca się pandemia
COVID-19 i wszystkie wynikające z niej skutki. Pomimo tego działalność OCRG, zarówno w obszarze
wsparcia dotacyjnego dla przedsiębiorstw, jak również w ramach realizowanych projektów, była
prowadzona na bieżąco i bez zakłóceń. Najważniejsze działania OCRG w roku 2020 przedstawiały się
następująco:
 przeprowadzono 5 naborów na projekty z RPO WO i oceniono 71 wniosków o dofinansowanie;
 podpisano 110 umów na realizację projektów z RPO WO, na łączną kwotę dofinansowania: 79 062
465,99 PLN;
 wypłacono przedsiębiorcom 24 336 441,88 PLN w ramach I i II naboru na grant na kapitał obrotowy;
 oceniono 1053 wnioski na dofinansowanie usług rozwojowych;
 prowadzono 70 projektów inwestycyjnych z czego 44 były to projekty nowe;
 przeprowadzono ponad 110 spotkań w formie webinariów, w których uczestniczyło ponad 4 900
uczestników.
6.3.3. Transport
Transport jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców i 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.
Realizując politykę zrównoważonego rozwoju województwo opolskie wspiera nie tylko rozwój szeroko
pojętego transportu zbiorowego, ale również ruchu rowerowego, jako uzupełnienie systemu
transportowego województwa.
1.

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa
Opolskiego (Plan)

Plan 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.
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 POLREGIO. W 2020 roku podpisano
z POLREGIO sp. z o.o. umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów
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pasażerskich na lata 2020-2030 na kwotę 695 672 206,14 zł. Od 2004 roku zakupiono za kwotę ponad
203 mln zł 22 szt. kolejowych pojazdów szynowych (11 spalinowych i 11 elektrycznych) wyposażonych
m.in. w klimatyzację, system informacji pasażerskiej oraz przystosowane do przewozu osób
o ograniczonej sprawności ruchowej. W 2020 roku wydatkowano ok. 44,6 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 2020 roku w regionie funkcjonowało 40 przewoźników posiadających 246 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 2020 roku
29 przewoźników drogowych otrzymało dopłaty na łączną kwotę 18 110 900,01 zł.
3.
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Ruch rowerowy

Opolska Polityka Rowerowa
Dokument przyjęty przez ZWO Uchwałą Nr 6294/2018 z 29 października 2018 roku wyznaczający
kierunki rozwoju systemu rowerowego na terenie województwa opolskiego.
Opolskie na rowery – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych
w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną
Projekt realizowany ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020. Jego celem jest inwentaryzacja
tras rowerowych oraz opracowanie dokumentu - koncepcji przebiegu tras w województwie opolskim,
który uporządkuje i usystematyzuje stan infrastruktury rowerowej oraz rowerowych szlaków
turystycznych w regionie. Będzie także źródłem wytycznych do projektowania i realizacji przyszłych
inwestycji infrastruktury rowerowej i promocji transportu niskoemisyjnego. Projekt obejmuje również
realizację „punktowych” inwestycji typu: budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów czy przejazdów
rowerowych przy drogach wojewódzkich. Wartość projektu wynosi 2 500 000 zł. Zakończenie realizacji
zadania zaplanowano na grudzień 2022 roku.
Dwa zamiast Cztery: Opolskie na Rowery
SWO wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego (WORD) w 2020 roku rozpoczął drugą edycję
projektu edukacyjnego pn.: Dwa zamiast Cztery: Opolskie na rowery. Projekt jest kierowany do
uczniów szkół podstawowych i ma promować wykorzystanie roweru jako codziennego środka
transportu. Pomoże także podnieść poziom wiedzy o przepisach ruchu drogowego.
Do drugiej edycji zakwalifikowano 15 szkół. Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną
wstrzymano realizację projektu.
Współpraca z JST 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 2020 roku
województwo opolskie było partnerem w dwóch takich projektach.

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 WORD, Policją oraz stowarzyszeniami.
1. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego opracowana w 2020 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.
2. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - działa przy Marszałku Województwa Opolskiego
i zajmuje się m.in. analizą projektów organizacji ruchu (513 projektów), rozpatruje wnioski dotyczące
organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (177 wniosków) i uzgadnia trasy pielgrzymek (10 tras).
3. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych – wykonywanie
przejść dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym w miejscowościach: Mechnice, Jemielnica –
koszt 100 tys. zł, w tym wkład samorządów 50 tys. zł.
6.3.5. Odrzańska Droga Wodna
Odrzańska Droga Wodna to śródlądowy 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. 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 pracach dotyczących projektu strategicznego wspierającego rozwój
multimodalnego transportu towarowego na obszarze TRITIA.
PODSUMOWANIE
Z roku na rok zwiększane są środki na organizację kolejowego transportu zbiorowego. Przeznaczane są na
zakup nowoczesnego taboru oraz zapewnienie coraz wyższej jakości usług. Pozwala to na znaczne skrócenie
czasu przejazdów na zmodernizowanych liniach kolejowych oraz zwiększa dostępność osób z organiczną
sprawnością ruchową do transportu zbiorowego. Opracowana sieć połączeń kolejowych zapewnia
mieszkańcom dogodne połączenia z sąsiednimi województwami, jak również z dużymi aglomeracjami
miejskimi, zachęcając tym samym do rezygnacji z prywatnych środków transportu. Podpisana w 2020 r.
umowa na świadczenie usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, na łączną kwotę ponad
690 mln złotych, pozwoli na najbliższe 10 lat zapewnić mieszkańcom bezpieczny i stabilny system połączeń
kolejowych.
W 2020 roku ruszył projekt pn.: Opolskie na rowery – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek
rowerowych w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną.
Jednym z priorytetów w działaniach inwestycyjnych jest oddzielenie niechronionych użytkowników dróg
(pieszych i rowerzystów) od zmotoryzowanych. Dlatego też wszędzie tam, gdzie to możliwe, przy
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rozbudowie dróg budowane są bitumiczne ścieżki pieszo-rowerowe m.in. na odc. DW 454 Ładza - Pokój, czy
też DW 416 Głogówek - Szonów.
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 2020-2023

Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 został przyjęty przez Sejmik
Województwa Opolskiego w 2020 roku. Program jest dokumentem strategicznym, wskazującym kierunki
działań dotyczących ochrony zabytków naszego regionu. Oprócz założeń programowych znajduje się w nim
diagnoza zasobów dziedzictwa kulturowego województwa opolskiego. Program koncentruje się na
działaniach zmierzających do zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego, we współpracy z różnymi
podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie zintegrowanych form ochrony dziedzictwa, które umożliwiają
efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów różnym grupom odbiorców.
W 2020 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 22 dotacje na łączną kwotę 389 000 zł, a także
dodatkowo 20 000 zł w formie pomocy finansowej udzielonej Gminie Nysa na zadanie „Prace
konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele pw. św. Jerzego w Hajdukach
Nyskich”.
2.

Wybrane najważniejsze przedsięwzięcia i zadania w obszarze kultury

W 2020 roku realizowano projekty kulturalne promujące region i jednocześnie rozwijające kulturę Śląska
Opolskiego. Wspierane były również inicjatywy kulturotwórcze, działalność środowisk twórczych oraz
realizacja projektów regionalnych. Najważniejsze z nich to:







66

otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w ramach konkursu przyznano dotacje na łączną kwotę 479 600 zł na organizację wystaw,
konkursów, przeglądów, festiwal i innych;
dotacje w trybie pozakonkursowym (małe granty) – na łączną kwotę 121 250 zł przekazano
16 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.
Łącznie na konkursy grantowe w roku 2020 przeznaczono 155 000 zł;
Nagroda im. Karola Miarki. Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury przyznawana jest osobom, które w szczególny sposób
przyczyniły się do upowszechniania kultury i nauki naszego regionu, wnosząc trwałe wartości
humanistyczne do kultury narodowej w myśl idei propagowanych przez Karola Miarkę.
W 2020 roku przyznano 2 nagrody na łączną kwotę 10 000 zł;









3.

Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury - 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 2020 roku przyznano 13 nagród, w tym 3 specjalne za całokształt
działalności, na łączną kwotę 45 000 zł;
Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku - przyznawane są
instytucjom muzealnym za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej. W 2020 roku przyznano
8 nagród, w tym 1 specjalną, na łączną kwotę 45 000 zł;
Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w kategorii SZTUKA - są
przyznawane osiągającym w danym roku szkolnym sukcesy artystyczne w konkursach, turniejach,
przeglądach, festiwalach itp. W 2020 roku przyznano 30 nagród na łączną kwotę 75 000 zł;
Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami - ,,Marszałkowskie Talenty” - przyznawane
są na realizację określonego przedsięwzięcia osobom fizycznym zajmującym się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. W 2020 roku przyznano
8 stypendiów na łączną kwotę 60 800 zł.
Instytucje Kultury

DKS nadzoruje działalność sześciu instytucji kultury, dla których województwo opolskie jest organizatorem.
Są to:
 Teatr im. Jana Kochanowskiego (Teatr, TJK);
 Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera (Filharmonia, FO);
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki (WBP);
 Muzeum Śląska Opolskiego (MŚO);
 Muzeum Wsi Opolskiej (MWO);
 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych (współorganizator –MKDNiS).
Województwo opolskie sprawuje również nadzór nad 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, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS)
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.
W 2020 roku ww. instytucje w ramach dotacji podmiotowej i celowych z budżetu województwa otrzymały
łącznie 38 240 841 zł. Ponadto instytucje współprowadzone tj. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu otrzymały z budżetu MKDNiS dotacje w wysokości 3 900 690 zł. Poza
środkami z budżetu województwa, wojewódzkie samorządowe instytucje kultury otrzymały 11 344 159 zł
z budżetu MKDNiS na projekty realizowane w ramach programów MKDNiS i programów europejskich.
3.1. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
W 2020 roku Teatr otrzymał z budżetu województwa opolskiego dotacje w wysokości 11 993 445 zł, w tym
3 978 839 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) oraz programów MKDNiS. Oprócz tego Teatr z budżetu
MKDNiS oraz środków europejskich otrzymał dofinansowanie do projektów i wsparcie działalności bieżącej
w kwocie 9 590 395 zł.
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Przeznaczono je m.in. na: produkcję spektakli, organizację konkursu edukacyjnego Twórczo z Teatrem 2020
i Projektu w sieci/Modelatornia online, kontynuację remontu budynku Domu Aktora, rozbiórkę budynków
położonych przy ul. Zakładowej 2 (dawna baza transportowa) oraz na kontynuację inwestycji pn. „Nowa
jakość Teatru-przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne
i edukacyjne”, a także zakup wyposażenia oświetleniowo-nagłośnieniowego.
3.2. Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
Głównym zadaniem FO jest prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki m.in. poprzez
organizację koncertów symfonicznych, kameralnych, edukacyjnych, klubowych i impresaryjnych oraz
warsztatów, lekcji edukacyjnych, audycji/słuchowisk radiowych. Koncerty i pozostała działalność
artystyczno-kulturalno-edukacyjna odbywała się w szczególności w ramach: Walentynkowych Koncertów
Muzyki Filmowej, Gali noworocznej – z batutą i humorem, Strefy Gwiazd, Muzyki świata, Power of Melody,
Filharmonia/ostrożnie, wciąga! czy Tutti.pl.
W 2020 r. FO rozpoczęła inwestycję pn. „Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych
pomieszczeń”. Zakupiono środki trwałe m.in.: totemy multimedialne i obój. Pozostałe działania to:
modyfikacja zasilacza bezprzewodowego czy rozbudowa instalacji p.poż.
Na działalność bieżącą, statutową i inwestycje FO otrzymała z budżetu województwa dotacje w wysokości
9 180 575 zł, w tym 232 000 zł na projekty merytoryczno-remontowo-inwestycyjne, a z budżetu MKDNiS
dostała kwotę 556 555 zł na dofinansowanie projektu Nagranie II i III Symfonii Witolda Maliszewskiego oraz
pomoc finansową na działalność bieżącą.
3.3. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki W Opolu – dotacja podmiotowa z budżetu
województwa - 6 383 001 zł
Na realizację zadań w 2020 roku WBP otrzymała dotacje z MKDNiS w wysokości 260 315 zł przy wkładzie
własnym z budżetu województwa opolskiego w wysokości 113 529 zł. W 2020 roku, z racji obostrzeń
pandemicznych, większość działań WBP była prowadzona online. Dla bibliotek terenowych
w województwie opolskim w 2020 r. przeprowadzono 28 spotkań autorskich, w tym w ramach projektów:
Dyskusyjne Kluby Książki - 10 spotkań, Zaczytane Opolskie - 18 spotkań. Z czytelnikami spotkali się m.in.
Robb Maciąg, Alek Rogoziński, Jacek Fedorowicz.
W 2020 roku opracowano kompletny projekt aranżacji Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego
Niemców w Polsce, które będzie nową komórką organizacyjną WBP.
Łączna kwota otrzymanych przez Bibliotekę środków na działania merytoryczno-inwestycyjne wyniosła
920 079 zł (w tym 113 529 zł na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów MKDNiS)
3.4. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu - dotacja podmiotowa z budżetu województwa –4 320 195 zł
W 2020 roku MŚO otrzymało z budżetu województwa opolskiego środki w łącznej wysokości 370 598 zł,
w tym na wkłady własne do projektów realizowanych w ramach programów MKDNiS - 296 098 zł. Ponadto
w 2020 roku MŚO otrzymało dotacje z programów MKDNiS w wysokości 322 335 zł.
Z dotacji MŚO kupiło m. im.: zestaw komputerowy z oprogramowaniem na potrzeby muzealnej pracowni
digitalizacji, sprzęt multimedialny do wystaw stałych oraz ceramikę i szkło projektu Eryki Trzewiki-Drost
i Jana Drost. Realizowano projekt pn. „Mentorzy dla Opolskiej Kultury – w sieci wyzwań” oraz
kontynuowamo projekt pn. „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie”.

68

3.5. Muzeum Wsi Opolskiej
Dotacja podmiotowa z budżetu województwa opolskiego wyniosła 2 712 470 zł, a dotacje celowe
235 328 zł, w tym kwotę 113 328 zł, jako wkład własny m.in. do realizacji projektów w ramach RPO WO
2014- 2020 i programów MKDNiS. Ponadto MWO otrzymało z MKDNiS dotacje w wysokości 179 100 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie m.in. organizacji VI Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej,
Zakup kolekcji 21 dzieł rzeźbiarskich o tematyce religijnej autorstwa Stanisława Majewskiego.
3.6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
Dotacja podmiotowa z budżetu województwa opolskiego wyniosła 1 415 172 zł (dodatkowo 1 880 800 zł
z budżetu MKDNiS). Dotacje celowe wyniosły 388 148 zł, w tym 18 961 zł, jako wkład własny m.in. do
realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020. Ponadto CMJW otrzymało z budżetu MKDNiS dotacje
celowe w wysokości 435 459 zł m.in. na działania on-line w ramach programu „Kultura Dostępna”. Ważnym
wydarzeniem w 2020 r. było przyznanie przez Komisję Europejską „Znaku Dziedzictwa Europejskiego” dla
Miejsca Pamięci w Łambinowicach.
3.7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
Dotacja podmiotowa z budżetu województwa opolskiego wyniosła 316 830 zł. 2 019 890 zł pochodziło
z budżetu MKDNiS i 230 000 zł z budżetu Starostwa Powiatowego w Brzegu. Dotacja celowa w wysokości
5 000 zł z budżetu województwa opolskiego została przeznaczona na publikację pt. „Brzeski Rocznik
Zamkowy”.
PODSUMOWANIE
W 2020 zwiększyły się środki przeznaczone na konkursy grantowe EDUKO ze 130 000 zł na 155 000 zł,
a także na otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– z 280 000 zł na 479 600 zł. Mniejsza była jednak kwota przekazana w ramach trybu pozakonkursowego
(121 250 zł w porównaniu do 139 900 zł w 2019 roku).
W 2020 r. przyznano tyle samo co w 2019 r. Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów
i Twórców Kultury, ale przeznaczono na ten cel o 4 000 zł więcej na trzy Nagrody Specjalne. Przyznano
o dwie więcej Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku. Nowe zadania
wobszarze kultury: Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w kategorii SZTUKA,
a także Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami - ,,Marszałkowskie Talenty”. Ze względu na
pandemię COVID-19 nie odbył się jednak doroczny Festiwal Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”.
W 2020 r. Instytucje kultury z budżetu województwa otrzymały o ponad 6,3 mln zł więcej niż rok wcześniej
(przeznaczono je na działalność bieżącą, merytoryczną, remonty i inwestycje). W związku z sytuacją
epidemiczną większość zaplanowanych wydarzeń realizowana była online. Część z nich została jednak
odwołana lub przeniesiona na rok 2021.
6.4.2. Kultura fizyczna
Zadaniem własnym jst jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Stanowią o tym przepisy
ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o sporcie. DKS wykonuje zadania o charakterze
wojewódzkim w zakresie kultury fizycznej. W 2020 roku finansowano stypendia sportowe oraz nagrody
i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Województwo opolskie wspierało także
kluby i związki sportowe oraz działania samorządów lokalnych w zakresie kultury fizycznej.
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W 2020 roku nakłady samorządu województwa na kulturę fizyczną wyniosły łącznie 5 388 441,35 zł, bez
środków Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (MBO). Na dofinansowanie zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe wydano 4 480 983,38 zł. Łącznie zawarto 155 umów na sfinansowanie zadań
realizowanych w ramach przyznanych dotacji.
1.
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Wybrane najważniejsze przedsięwzięcia i zadania w obszarze kultury fizycznej
Zgrupowania i szkolenia ponad 397 zawodników kadr sportowych oraz gratyfikacje, udział
i organizację zawodów sfinansowano z dotacji dla Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów
Sportowych w wysokości 1 230 000 zł. Szkolenie (od 20 do 50 dni) zawodników kadr
młodzieżowych odbyło: 226 zawodników w kategorii młodzika, 41 juniora młodszego, 24 juniora, 26
młodzieżowca i 80 zawodników Kadry Marszałkowskiej;
Utworzono w ramach zrzeszenia Biuro Obsługi Związków Sportowych, które realizowało kluczowe
zadania interdyscyplinarnych środowisk sportowych pełniąc rolę operatora wojewódzkiego
w krajowym i regionalnym procesie szkolenia kadr dzieci i młodzieży;
Zapewniono udział reprezentantów Województwa Opolskiego w Mistrzostwach Polski
w kategoriach młodzieżowych oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzieży: 131 zawodników zdobyło 149 medali Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w różnych kategoriach wiekowych;
Zawodnicy z Województwa Opolskiego w 2020 r. zdobyli 3 474,17 punktów w ramach
współzawodnictwa sportowego młodzieży – punkty dla naszego województwa zdobywało aż 1463
zawodników z 1925 uczestniczących. Najlepsze sekcje otrzymały nagrody finansowe. System
gratyfikacji pozwolił na wspieranie szkolenia w sekcjach, które wykazują się najwyższą
efektywnością oraz dają gwarancję racjonalnego wydawania środków;
Wsparcie sportu wiejskiego zrzeszonego w Ludowych Zespołach Sportowych w wysokości
250 000 zł. W regionie aktywnie działa 300 organizacji sportowych – ludowych klubów sportowych,
zajmujących się sportem masowym i wyczynowym. Organizują one również wiele imprez masowych
dla środowisk wiejskich i małych miasteczek;
Szkolny Związek Sportowy „OPOLSKIE” otrzymał dotację na organizację Mistrzostw Województwa
Opolskiego i Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tym 40 finałów i 100 półfinałów dla 11 000 dzieci
w 9 dyscyplinach sportowych oraz zadania dotyczące sportu szkolnego (150 000 zł). Z uwagi
na pandemię nie udało się zrealizować wszystkich założeń programu. Stowarzyszenie realizuje
program Szkolny Klub Sportowy - czyli dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów szkół
podstawowych, który wpiera dotacja z Ministerstwa Sportu;
AZS Klub Uczelniany Politechnika Opolska – wsparcie w wysokości 390 000 zł przeznaczono m.in.
na: wsparcie sekcji koszykówki męskiej, 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 za granicą;
Lekkoatletyka dla każdego - program dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
uczestników zawodów oraz trenerów. Dotacja pozwoliła m.in. na zakup sprzętu i ćwiczenia dzieci i
młodzieży średnio 2 razy w tygodniu w wielu miejscowościach przez 11 trenerów w trzech grupach
wiekowych. Zakupiono stroje, obuwie i sprzęt sportowy dla ponad 250 uczestników oraz

















profesjonalny sprzęt sportowy i szkolenie dla 40 instruktorów i trenerów na łączną kwotę 110 000
zł;
Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa dla około 180 dzieci z 12 szkółek kolarskich. Program
zakładał m.in. zajęcia w 12 szkółkach prowadzone przez nauczycieli WF, instruktorów lub trenerów
kolarstwa, a także zakup sprzętu oraz udział w zawodach ogólnopolskich w kwocie 50 000 zł;
Umiem pływać – zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych klas I–IV. Wzięło w nich
udział 1750 uczniów z 48 szkół podstawowych z całego województwa, przede wszystkim z terenów
wiejskich i małych miejscowości. Operatorem programu był WZ LZS w Opolu, a zajęcia prowadziło
60 instruktorów i trenerów pływania przez 2 miesiące na 8 krytych pływalniach;
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 2020 roku przeznaczono 600 000 zł dla 170 stypendystów, a także przekazano 92 950
zł dla 45 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 2020 roku odbył się 52 Plebiscyt. Gala podsumowująca odbyła się w centrum
kongresowym DomExpo w Opolu;
W najważniejszych obiektach sportowych województwa opolskiego (w tym m.in. hali
widowiskowo-sportowej „STEGU Arena”, krytej pływalni „Wodna Nuta”, Toropolu w Opolu, Hali
w Nysie, Hali Azoty i innych) odbyło się wiele imprez sportowych i rozrywkowych (część z nich
pozbawiona była udziału kibiców), stale prowadzone są zajęcia i szkolenia sportowe.
Najważniejsze imprezy i wydarzenia sportowe 2020 roku to m.in. Bieg Opolski, Zawody CDI
w Lewadzie i inne. Epidemia uniemożliwiła jednakże wiele cyklicznych imprez sportowych oraz
ograniczyła udział kibiców na wydarzeniach sportowych. Wiele wydarzeń zostało przesuniętych
w czasie, część ligowych rozgrywek zostało skróconych, a część wydarzeń całkowicie odwołanych,
w tym cykliczne imprezy takie jak np. Opolski Festiwal Skoków i Maraton Opolski.
Opolskie zespoły uplasowały się na korzystnych pozycjach w najwyższych ligach rozgrywkowych
(np.: ZAKSA Kędzierzyn Koźle zdobywając medale w rozgrywkach ogólnopolskich). W czołówce
ekstraklasy utrzymuje się KPR Gwardia Opole i zespół piłki nożnej kobiet. Do najwyższej siatkarskiej
Plus ligi awansowała Stal Nysa, a na jej zapleczu grają 2 drużyny męskiej siatkówki i żeński klub
z Opola, który jest liderem siatkarskiej tabeli ligi kobiet. Na zapleczu elity utrzymuje się Odra Opole,
a także drużyny męskiej koszykówki z Opola i Prudnika. Zespoły futsalowe z Komprachcic i Brzegu
awansowały do ekstraklasy w tej dyscyplinie, a żeńskie drużyny się w niej utrzymały. Dobrze radzą
sobie kluby piłki ręcznej z grającym na zapleczu elity Olimpem Grodków oraz wzmocnionymi
drużynami żeńskimi;
Kolejny tytuł Drużynowego Mistrza Polski utrzymali ciężarowcy z Budowlanych Opole liderując
wysokim pozycjom klubów dyscyplin indywidualnych takich jak np.: Nyskie Towarzystwo
Gimnastyczne, AZS KU Opole (short-track, lekkoatletyka i kajakarstwo), Opolski Klub Taekwondo,
LKJ „Orzeł” Namysłów czy KJ AZS Judo Opole. Najwyższą pozycję wśród klubów jeździeckich
w Systemie Sportu Młodzieżowego uzyskał LKJ Lewada. Zdobyto wiele medali na imprezach
ogólnopolskich, także w sportach nieolimpijskich, jednakże znacznie ograniczona została liczba
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startów w zawodach międzynarodowych z powodu pandemii wraz z przesunięciem na kolejny rok
Igrzysk Olimpijskich.
PODSUMOWANIE
Z uwagi na datę Igrzysk Olimpijskich rok 2020 w sporcie był bardzo ważny, niestety pandemia COVID-19
znacznie ograniczyła aktywność fizyczną poprzez zamknięcie obiektów sportowych, granic państwowych
i ograniczenia sanitarne. Dodatkowo większość imprez i wydarzeń sportowych odbyła się bez udziału
kibiców lub odbyła się ze znacznymi ograniczeniami. Część została skrócono, a część imprez, szczególnie tych
międzynarodowych, nie odbyła się.
Pomimo tej sytuacji i po zwiększeniu środków w budżecie województwa (po korekcie spowodowanej
pandemią) wartość środków na upowszechnianie kultury fizycznej była tylko nieznacznie niższa niż w roku
2019.
Mimo ograniczeń kontynuowano programy: Umiem pływać, treningi w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Kolarstwa czy Program Lekkoatletyka dla każdego na zbliżonym lub nieco niższym poziome niż
w roku 2019. Poziom ekstraklasowy osiągnęły dwie drużyny: futsalu mężczyzn i klub siatkarski Stal Nysa.
Siatkarski klub ZAKSA kolejny raz zdobył Superpuchar Polski i został liderem ligowej tabeli.
6.4.3. Turystyka i krajoznawstwo
Samorząd województwa wykonuje także zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie turystyki. W tym
obszarze DKS realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - tj. zadania
w stosunku do przewodników turystycznych, obiektów hotelarskich oraz przedsiębiorców z branży
turystycznej. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wspierano m.in. poprzez organizację promocji,
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 2020 roku na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa wydano 387 968 zł.
Środki te otrzymały organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert (23 umowy w tym
1 umowa na projekt wieloletni). Na dotacje w trybie pozakonkursowym wydano 35 853 zł (4 umowy).
Na koniec 2020 roku 39 osób posiadało uprawnienia przewodnika górskiego. W województwie
funkcjonowały 74 obiekty hotelarskie posiadające łącznie 1843 jednostki mieszkalne z 3528 miejscami
noclegowymi. W większości są to obiekty 3-gwiazdkowe (47), 1 obiekt 5-gwiazdkowy (pałac Sulisław),
6 obiektów 4-gwiazdkowych, 15 obiektów 2–gwiazdkowych (w tym 3 kempingi) i 5 obiektów
1-gwiazdkowych. Najwięcej skategoryzowanych obiektów hotelarskich znajdowało się w Opolu i powiecie
opolskim, a najmniej w powiecie strzeleckim, prudnickim i głubczyckim. Według stanu na koniec 2020 roku
w Rejestrze Marszałka Województwa Opolskiego wpisanych było 86 organizatorów turystyki
i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.
Pomimo pandemii promocja turystyki i krajoznawstwa nie została całkowicie wstrzymana. Składały się na
nią:
 promocja produktów i atrakcji turystycznych oraz wsparcie branży turystycznej przy współpracy
z OROT. W 2020 roku składka członkowska SWO w OROT wyniosła 492 172,50 zł;
 udział w imprezach wystawienniczo – targowych przed wprowadzeniem obostrzeń, na przełomie
lutego i marca:
- Wrocław – „XI Międzynarodowe Targi Turystyczne i Czasu Wolnego”,
- Ostrava – „Dovolena a region”;
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organizacja we wrześniu (9 oraz 11-13 września 2020 roku) Festiwalu Podróżników „W Stronę
Słońca” transmitowanego w Internecie (m.in. projekcje filmów nt. regionu, quizy podróżnicze,
warsztaty, prelekcje, spływ kajakowy Małą Panwią z Aleksandrem Dobą);
utworzenie nowego szlaku pn. Opolski Szlak Winnic (promocja dziedzictwa kulinarnego
i kulturowego regionu poprzez odradzającą się tradycję uprawy winorośli na Opolszczyźnie);
realizacja filmów „Opolskie w siodle” i „Opolskie ze smakiem” w ramach projektu promującego
walory turystyczne opolskiej wsi pn. „Opolskie aktywnie i smacznie”;
artykuły prasowe w czasopismach oraz na portalach społecznościowych m.in. „Wprost”, „Świat,
Podróże, Kultura” i inne, a także wpisy na blogach turystycznych i portalach społecznościowych;
wydawnictwa promujące regionalne atrakcje turystyczne m.in. przewodniki „Sanktuaria Maryjne
Opolszczyzny”, „Opolski Szlak Winnic”, 6. część folderu „Opolskie Smaki”, „Gazeta Pogranicza”,
przewodnik turystyczny województwa opolskiego w alfabecie Braille’a i inne;
akcje marketingowe i internetowe, m.in.:
- #OpolskiePoczeka (akcja realizowana w terminie 1 kwietnia -6 maja 2020 roku),
- #OPOSKIEbliskoDomu (akcja realizowana w terminie od 7 maja do 30 września 2020 r.),
- informowanie o ogólnopolskich akcjach zainicjowanych przez Polską Organizację Turystyczną
#WspierajTurystyke oraz #ZmienTerminNieOdwoluj,
- promocja restauracji Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj” na
dedykowanym fanpage’u i stronach internetowych;
- promocja na fanpage’u Opolski Magnes (m.in. promocja opolskich hoteli dla podróżujących
służbowo, informacje o Opolskim Szlaku Winnic, Festiwalu Podróżników „W Stronę Słońca”).

PODSUMOWANIE
W 2020 r. przeznaczono więcej na otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 500 000 zł
(przy 320 000 zł w 2019 roku). Z uwagi na obostrzenia ostatecznie przekazano kwotę 460 000 zł na
realizację 22 zadań (w 2019 roku przekazano 315 000 zł na realizację 25 zadań). Umożliwiono także
częściową realizację, zmiany terminów i harmonogramów oraz dostosowanie działań do bieżącej sytuacji
epidemicznej. Kwota przekazana w ramach trybu pozakonkursowego to 35 853 zł (82 942 zł w 2019 roku).
W 2020 r. nie zrealizowano większości zaplanowanych wydarzeń targowych, w tym jubileuszowej 20 edycji
Targów w Stronę Słońca w Opolu. Zamiast niej odbył się, wraz z transmisją internetową, Festiwal
Podróżników „W Stronę Słońca”. Imprezy targowe odbyły się w pierwszych miesiącach roku, a potem zostały
odwołane przez organizatorów. Większość działań przekierowano na promocję turystyczną w Internecie
i mediach społecznościowych uruchamiając dodatkowe strony społecznościowe i fanpage tematyczne,
realizując wiele akcji marketingowych w Internecie oraz przedsięwzięć wydawniczych i medialnych.
Przygotowano i popularyzowano wielojęzyczne wersje filmów i spotów promujących atrakcje turystyczne
opolskiej wsi w ramach projektu pn. „Opolskie – aktywnie i smacznie”.
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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.
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 oraz rozwijanie kultury zdrowotnej
i profilaktycznej działalności ochrony zdrowia i innych instytucji. W tym obszarze podejmowane są także
działania, dzięki którym podnoszą się standardy usług świadczonych przez podmioty ochrony zdrowia.
W 2020 roku zrealizowano jeden program w ramach małych grantów (art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), na który przeznaczono 10 000 zł dla
Fundacji Zdrowy Senior – „Miękki upadek ucieczką od urazów”.
1.

Strategia Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Do roku 2020 SWO realizował Strategię Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dokument wyznaczający kierunki rozwoju oraz definiujący cele strategiczne i operacyjne opolskiej ochrony
zdrowia. Finansowanie strategii odbywa się w ramach publicznych środków krajowych oraz funduszy
strukturalnych.
Jednocześnie, od roku 2020, prowadzone są działania w celu optymalizacji systemu ochrony zdrowia
w województwie. W tym celu opracowany został przez firmę HMA Poland Sp. z o.o. Raport z Analizy potrzeb
zdrowotnych województwa opolskiego i możliwości ich zaspokojenia przy uwzględnieniu zasobów
w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego oraz działalności podmiotów leczniczych podległych
Samorządowi Województwa Opolskiego, w tym zakresu i struktury udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Ustalenia Raportu są aktualnie analizowane pod kątem zabezpieczenia szerokiej dostępności do wysokiej
jakości świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców województwa opolskiego, jak i zapewnienia
bezpieczeństwa podmiotów leczniczych. Wyniki Raportu będą podstawą do opracowania nowego
dokumentu strategicznego.
Jedną z największych bolączek polskiego systemu ochrony zdrowia, szczególnie mocno odczuwalną
w regionie opolskim, są wskazane w Raporcie niedobory kadr medycznych. Odpowiedzią na ten problem
jest opracowany w 2020 r. przez ZWO program stypendialny dla studentów kierunków lekarskich.
W ramach tego programu 31 studentów medycyny z najwyższą średnią ocen, mieszkańców województwa
opolskiego, otrzymało stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie na rok akademicki 2020/2021. Łączny
koszt programu wyniesie ok. 600 tys. zł.
2. Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego
Regionalny Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2020-2024
(dalej RPOZP) został przyjęty Uchwałą Nr 1959/2019 ZWO z dnia 20 grudnia 2019 roku. 12 marca 2020 roku
marszałek województwa opolskiego powołał Opolską Radę Zdrowia Psychicznego (dalej ORZP). Jej
członkowie uczestniczyli m.in. w realizowanym online badaniu opinii ekspertów na temat ochrony zdrowia
psychicznego w województwie opolskim realizowanym z udziałem zespołu socjologów z Uniwersytetu
Opolskiego. Poniżej zaprezentowano slajdy dotyczące mocnych stron systemu ochrony zdrowia
psychicznego w województwie opolskim oraz szans na jego rozwój.
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Mocne strony systemu zdrowia psychicznego
Źródło: Slajd pochodzi z prezentacji przedstawionej podczas
webinarium w ZOOM w dniu 3 listopada 2020 r. pt.
Profilaktyka i ochrona zdrowia psychicznego w województwie
opolskim - perspektywa instytucjonalna. Wyniki badań.
Autorzy i prelegenci: Marcin Deutschmann, Magdalena PiejkoPłonka, Karolina Trościanka, Michał Wanke, Dariusz Zawora
(prelegenci podkreśleni)

Szanse na rozwój systemu zdrowia psychicznego
Źródło: Slajd pochodzi z prezentacji przedstawionej podczas
webinarium w ZOOM w dniu 3 listopada 2020 r. pt.
Profilaktyka i ochrona zdrowia psychicznego w województwie
opolskim - perspektywa instytucjonalna. Wyniki badań. Autorzy
i prelegenci: Marcin Deutschmann, Magdalena Piejko-Płonka,
Karolina Trościanka, Michał Wanke, Dariusz Zawora
(prelegenci podkreśleni)

W ramach RPOZP Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zrealizował:
 szkolenia w ramach Opolskiego Forum Zdrowia Psychicznego i Opolskiego Forum Zdrowia
Psychicznego Dzieci i Młodzieży, dotyczące problematyki zdrowia psychicznego. Opublikowano
artykuły w Nowej Trybunie Opolskiej w wersji papierowej oraz na portalu internetowym - łączny koszt
to 27 938 zł.
 badania oraz opracowanie raportu dotyczącego opinii ekspertów o ochronie zdrowia psychicznego
w województwie opolskim – koszt przedsięwzięcia 4 800 zł.
Specyfiką aktywności samorządów województw w obszarze ochrony zdrowia psychicznego jest fakt,
że dotyczy ona różnych podmiotów realizujących swoje zadania niejako autonomicznie w stosunku do
regionalnych programów ochrony zdrowia psychicznego – dotyczy to także województwa opolskiego.


w przypadku ROPS oraz RZPWE realizowane są przedsięwzięcia mające związek ze zdrowiem
psychicznym i dedykowane także osobom doświadczającym chorób i zaburzeń psychicznych np.
zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (811 tys. zł),
dofinansowywanie Zakładów Aktywności Zawodowej (425 tys. zł z budżetu województwa, 3.825 tys. ze
środków PFRON), projekt z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego, projekty #SeniorSamWdomu oraz
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NIE-SAMI-DZIELNI. Wiosną 2020 r. ROPS wspierał osoby starsze i samotne, w tym również osoby
z chorobami i zaburzeniami psychicznymi (kurier społeczny, dożywianie) w ramach przeciwdziałania
pandemii COVID-19 – ich koszt to około 3 700 000 zł, druga edycja tych działań jest szacowana na
2 400 000 zł.
aktywność RZPWE związana ze zdrowiem psychicznym, to np. realizacja Programu Przedszkole i Szkoła
Promująca Zdrowie, a także szkoleń, konsultacji, wymiany doświadczeń (prowadzonych online) oraz
popularyzacja problematyki zdrowia psychicznego wśród nauczycieli w Internecie.
3.


Najważniejsze przedsięwzięcia i zadania realizowane w obszarze promocji i ochrony zdrowia
Realizacja programów polityki zdrowotnej w ramach RPO WO 2014-2020
W ramach RPO WO 2014-2020 finansowane są następujące programy polityki zdrowotnej:
- 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 Opolskie dla rodziny;
- 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:
 W 2018 roku rozpoczęto serię spotkań edukacyjno-profilaktycznych w ramach akcji
Marszałkowskie Dni dla Zdrowia, które dotyczyły m.in. zdrowego odżywiania, aktywności
fizycznej oraz profilaktyki cukrzycy i zapalenia wątroby typu C (HCV) czy profilaktyki i higieny
narządu wzroku oraz leczenia wad wzroku u dzieci i młodzieży. W roku 2020, z uwagi na
pandemię COVID-19, realizację Marszałkowskich Dni dla Zdrowia wstrzymano.
 W ramach MBO w 2020 r. realizowano następujące projekty:
 realizowany przez Stowarzyszenie Pozytywka z Olesna projekt pn. ,,Nadzieja na lepsze
jutro”, obejmujący rehabilitację i terapię psychologiczną dla dzieci i ich rodzin (dotacja
w kwocie 100 tys. zł),
 projekt pn. ,,Akcja dla serca 3”, obejmujący zakup defibrylatorów dla OSP w Kluczborku
(ok. 100 tys. zł),
 na rok 2020 zaplanowano realizację projektu pn. ,,Aktywizacja seniorów na wsi”
w Gminie Głubczyce, jednak podpisanie umowy wstrzymano do czasu zakończenia
epidemii.



Rozwój jednostek ochrony zdrowia
W ostatnich latach ZWO przeznaczał środki finansowe dla podmiotów ochrony zdrowia na realizację
inwestycji (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 2020 było to:
 ok. 2,2 mln zł dla podległych SWO podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów
własnych do projektów realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020 m.in. na: zakup
aparatury i sprzętu w celu poprawy: wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem,
wydajności leczenia nowotworów i chorób cywilizacyjnych, ucyfrowienie Pracowni
Rentgenowskiej, rozwijanie e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych;
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ok. 5,1 mln zł w ramach dotacji na pozostałe inwestycje i zakupy aparatury medycznej,
w ramach której zakupiono m.in. nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, wykonano
przebudowy, remonty oraz modernizacje oddziałów oraz szereg udogodnień dla pacjentów;
ok. 1,3 mln zł dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, dla którego podmiotem
tworzącym jest UO, na dofinansowanie zakupu urządzenia do angiografii cyfrowej oraz zakupu
aparatu USG do terapii ECMO (metoda pozaustrojowego utlenowania krwi).



W roku 2020 rozpoczęto realizację 2 projektów, współfinansowanych w RPO EFS, mających na
celu wsparcie podmiotów leczniczych z województwa opolskiego w walce z epidemią COVID-19:
- Projekt: „Opolskie przeciw COVID-19” o wartości ok. 44,9 mln zł, w ramach którego
realizowano następujące działania:
 zakup środków ochrony osobistej dla pracowników m.in. służb medycznych i ratowniczych
będących w bezpośredniej styczności z osobami zakażonymi lub potencjalnie zakażonymi;
 zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do wykonywania pilnych działań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19;
 dostosowanie infrastruktury szpitali do walki z epidemią (postawienie śluz, wymiana drzwi
wejściowych);
 działania edukacyjno-promocyjne skierowane do służb medycznych oraz mieszkańców
regionu (kampanie społeczne, artykuły prasowe dot. COVID-19, zestawy domowe do
ochrony osobistej oraz koperty życia dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych
i ubogich – podopiecznych PCPR, MOPS, GOPS, MGOPS).
- Projekt: „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” na kwotę 32,8 mln zł, w ramach
którego zaplanowano:
 wykonanie w szpitalach instalacji tlenowych, ściekowych, zabezpieczenie odpadów
medycznych (częściowo zrealizowane w 2020 r.);
 zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, sprzętu i wyposażenia
medycznego, roboty budowlane (częściowo zrealizowane w 2020 r.);
 szkolenia lub dofinansowanie indywidualnych kursów i szkoleń – podnoszących
umiejętności zawodowe personelu medycznego zatrudnionego w województwie opolskim
(będzie zrealizowane w 2021 r.);
 wsparcie psychologiczne dla kadr medycznych (będzie zrealizowane w 2021 r.);
 stworzenie kompleksowej usługi informacji medycznej tzw. "Doradca Medyczny”.



Regionalne ratownictwo medyczne
W 2020 r. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego (OCRM) otrzymało z budżetu
województwa opolskiego dotację w wysokości ok. 465 tys. zł na zakup ambulansu bariatrycznego
z wyposażeniem medycznym oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w siedzibie OCRM.
Dodatkowo olbrzymie wsparcie finansowe OCRM uzyskało w ramach wskazanych wyżej projektów
unijnych (środki na dostosowanie infrastruktury do walki z epidemią oraz zakup środków ochrony
osobistej dla służb medycznych i ratowniczych).



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.
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PODSUMOWANIE
Najistotniejszym działaniem w 2020 roku była realizacja dwóch projektów wspierających podmioty lecznicze
w walce z COVID-19: „Opolskie przeciw COVID-19” o wartości ok. 44,9 mln zł oraz projekt pn. „Opolskie
wspiera szpitale w walce z COVID-19” na kwotę 32,8 mln.
Około 2,2 mln zł przeznaczono dla podległych SWO podmiotów na wkłady własne do projektów
realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020, ok. 5,1 mln zł w ramach dotacji na inwestycje oraz zakupy
sprzętu dla wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia oraz ok. 1,3 mln zł dla Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Opolu.
W roku 2020 rozpoczął się program stypendialny dla studentów kierunków lekarskich. Prowadzono także
działania poprawiające funkcjonowanie Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wdrażania
e-usług w ochronie zdrowia. Kontynuowane były programy polityki zdrowotnej w ramach RPO WO 20142020 oraz część projektów w ramach MBO. Z uwagi na ograniczenia związane z epidemią realizacja części
działań, zwłaszcza spotkań edukacyjno-profilaktycznych, została wstrzymana.
Ponadto przygotowano Raport wskazujący możliwe rozwiązania w zakresie poprawy jakości opieki
medycznej w regionie. Na jego podstawie opracowany zostanie nowy dokument strategiczny
odpowiadający na współczesne wyzwania w obszarze ochrony zdrowia w województwie opolskim.
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 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

Osiągnięcie celów w polityce społecznej możliwe jest poprzez działania systemowe i długofalowe, przy
wykorzystaniu planowania strategicznego i monitorowania, a cele polityki społecznej winny uwzględniać
priorytety gospodarki. Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza województwa opolskiego,
w tym nasilenie niekorzystnych tendencji demograficznych i ich społecznych skutków, wymaga aktualizacji
planów, strategii i programów.
Głównym celem Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016–2025 jest wspieranie
działań i rozwój instytucji służących zabezpieczeniu podstawowych potrzeb mieszkańców województwa
opolskiego, 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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2020 roku zrealizowano zadania na rzecz osób
niepełnosprawnych:
W 2020 roku środki PFRON w wysokości 5 872 144,00 zł zostały przeznaczone na następujące zadania:
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Lp.

1.
2.

3.

Zadanie

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
zakładów aktywności zawodowej
Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom
i organizacjom pozarządowym
Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych
Razem

Kwota wg uchwały
Nr XIX/183/2020
Sejmiku Województwa
Opolskiego
z dnia 23 czerwca 2020r.

Wydatkowano
do 31.12.2020 r.

3 825 000,00

3 825 000,00
100%

871 084,00

862 940,91
99,06 %

1 176 060,00

1 115 809,00
94,87%

60 251,00

5 872 144,00

5 803 749,91

68 394,09

Środki
niewydatkowane
do 31.12.2020 r.
0,00

8 143,09



Zakłady Aktywności Zawodowej
W IV kw. 2020 roku powstał kolejny, piąty, Zakład Aktywności Zawodowej w województwie.
Zawarto umowę o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej
w Nysie przy zatrudnieniu 50 pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności. Organizatorem zakładu jest infirmiCare non profit Sp. z o.o. w Prudniku.



Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
fundacjom i organizacjom pozarządowym
Przyznano 40 dotacji: 29 w trybie konkursowym oraz 11 w trybie pozakonkursowym.



Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych
Na realizację tego zadania wykorzystano ze środków PFRON kwotę 1 115 809,00 zł. Zadania
realizowali:
 Powiat Głubczycki - Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, na zadanie „Remont budynku DPS
w Klisinie filia w Branicach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”
dofinansowano 474 289,00 zł;
 Powiat Prudnicki - Dom Pomocy Społecznej w Prudniku, na zadanie „Przebudowa, nadbudowa
i rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w zakresie zewnętrznego szybu
dźwigu osobowego w celu likwidacji barier architektonicznych” dofinansowano 641 520,00 zł.



Projekty realizowane przez ROPS w Opolu finansowane ze środków europejskich - RPO WO oraz
PO WER:
- Projekt pn. „Nie Sami Dzielni” – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby
niesamodzielne (RPO WO 2014 – 2020), dodatkowe działania związane z epidemią COVID-19:
Działanie I: usługa kuriera społecznego dla osób niesamodzielnych i starszych – obecnie w 42
gminach zawarto 91 umów z 91 osobami świadczącymi usługi i pomagajacymi 1866
mieszkańcom województwa opolskiego;
Działanie II: zapewnienie posiłków dla osób niesamodzielnych starszych i niepełnosprawnych.
Zawarto porozumienia z 47 gminami na świadczenia tych usług, podpisano umowy z 47
podmiotami cateringowymi i restauracyjnymi. Pomoc otrzymuje 1816 osób;
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Działanie III: zakup środków bezpieczeństwa dla min. 58 gmin, w tym maseczek,
kombinezonów, środków dezynfekujących, rękawiczek i innych niezbędnych środków.
Zaplanowana kwota na to działanie to 809 100,00 zł;
Działanie IV: zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej dla min. 24 DPS-ów (personel
i mieszkańcy), zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez placówki.
 Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo–
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja (RPO WO 2014 – 2020):
Zakupiono środki ochrony osobistej dla asystentów rodziny, placówek wsparcia dziennego,
powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków adopcyjnych, dla rodzin zastępczych
zawodowych oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych – w sumie dla 187 podmiotów.
Środki ochrony osobistej o wartości 219 205,92 zł przekazano 86 jednostkom. Obecnie
podpisywane są umowy na zakup kolejnej partii środków ochrony osobistej. Łącznie na ww.
zadanie zaplanowano środki w wys. 2 057 000,00 zł.
 Wsparcie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w trakcie epidemii COVID-19.
Celem zadania jest wsparcie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, polegające na e-korepetycjach z nauk
ścisłych (łącznie 135h) oraz humanistycznych i języków obcych (łącznie 155h). Dodatkowo
świadczona jest e-usługa psychologiczna (łącznie 50h) dla wychowanków i wychowawców.
Na potrzeby e-korepetycji zakupiony zostanie sprzęt (np. laptopy oraz drukarki
wielofunkcyjne, specjalistyczne programy). Realizatorem zadania jest OCDL FRDL. Łączny
koszt 640 000,00 zł.
 Epidemia nie usprawiedliwia przemocy – celem zadania jest kompleksowa kampania na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przewiduje: akcję bilboardową, ulotki i plakaty,
założenie specjalnego e-maila, a także promocję w mediach społecznościowych oraz
telefoniczną pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy. Realizatorem zadania jest OCDL
FRDL, partner w tym projekcie. Łączny kosz 460 000,00 zł.
 PO WER (poziom centralny) – MRPiPS
1. Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” –
PO WER 2014-2020.
Projekt ma na celu wsparcie DPS-ów. W jego ramach przeprowadzono następujące działania:
- rozpoznanie najpilniejszych potrzeb DPS-ów i przygotowanie zbiorczej informacji na ten temat;
- po uzyskaniu informacji o pracach nad zwiększeniem budżetu projektu o środki na
przeciwdziałanie COVID-19 (do 3 000 000,00 zł), uzupełniono ww. informacje w zakresie
posiadania przez DPS-y pomieszczeń na izolatkę;
- przygotowano zmiany do Wniosku o dofinansowaniu projektu, uwzględniające koszt zakupu dla
mieszkańców i personelu DPS środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia, tj.:
 środków ochrony osobistej i sprzętu - na kwotę 1 051 446 zł;
 wyposażenia izolatek – na kwotę 504 840 zł (dla 28 placówek, z tego w 19 DPS i ich 9 filii).
Jest to wieloletni Projekt Partnerski, który ROPS realizuje wspólnie z województwami śląskim,
łódzkim i małopolskim od 2018 roku. Jego zakończenie planowane jest w czerwcu br. Pierwotna
wysokość dofinansowania dla naszego województwa wynosiła ok. 1,3 mln zł.
2. Projekt „Wspieramy DPS” – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – PO WER 2014 – 2020.
Okres realizacji projektu to 1 czerwca 2020 – 30 czerwca 2021 roku. Głównym jego celem jest
ochrona życia i zdrowia mieszkańców DPS znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia
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w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Projekt obejmuje zakup środków ochrony
osobistej i sprzętu do dezynfekcji oraz finansowanie kosztów specjalnego dodatku dla personelu
domów pomocy społecznej. Działania obejmowały:
 Zadanie 1 - konkurs grantowy dla podmiotów prowadzących DPS-y - łącznie 29 podmiotów.
Wielkość wsparcia 7 243 699,35 zł, liczba wspartych etatów 1683;
 Zadanie 2 - zakup środków ochrony osobistej i sprzętu do dezynfekcji dla DPS. Wielkość
wsparcia 566 715,75 zł.
PODSUMOWANIE
Najważniejszymi przedsięwzięciami w 2020 roku w obszarze polityki społecznej w ramach Wojewódzkiej
Strategii Polityki Społecznej na lata 2016-2025 było przede wszystkim:
 uzyskanie z PFRON ponad 5,8 mln zł, przeznaczonych m.in. na dofinansowanie kosztów tworzenia
i działania zakładów aktywności zawodowej, zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym oraz dofinansowanie
robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji;
 utworzenie piątego w województwie Zakładu Aktywności Zawodowej w Nysie;
 przyznanie 40 dotacji w ramach realizacji zadania „zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym”, zgodnie z art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ponadto w roku 2020 ROPS w Opolu kontynuował projekty współfinansowane ze środków europejskich
w ramach RPO WO 2014-2020: pn. „Nie Sami Dzielni” i „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, a także projekt
dotyczący wsparcia instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w trakcie epidemii COVID 19 oraz działania
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – „Epidemia nie usprawiedliwia przemocy”. Z kolei
ze środków unijnych w ramach PO WER 2014-2020 prowadzono projekty „Kooperacje 3D" oraz „Wspieramy
DPS” wspierające DPS w warunkach rozprzestrzeniania się COVID-19 i służące zapobieganiu
rozprzestrzeniania się pandemii, ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.
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 jst, administracją rządową,
uczelniami, organizacjami pozarządowymi, szkołami. Nadzoruje przyznawanie nagród i stypendiów
Marszałka Województwa Opolskiego. Ponadto realizuje projekty w ramach RPO WO 2014-2020.
1.


Najważniejsze wybrane przedsięwzięcia i zadania w obszarze edukacji
nagrody Marszałka Województwa Opolskiego – W 2020 roku przyznano: 38 nagród Marszałka
Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny – po raz pierwszy w dwóch kategoriach: Wiedza
i Sztuka, 9 nagród Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
upowszechniania i rozwoju edukacji oraz 4 Nagrody Województwa Opolskiego za osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań
statutowych;
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2.

konkurs na granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe. W 2020
r. przyznano 6 grantów na kwotę 50.000 zł;
program stypendialny pn. „Wspieramy najlepszych”. Całkowita wartość dofinansowania
w programie w ramach EFS wynosi 1 600 000,00 Euro. W latach 2019-2020 w ramach III edycji
programu – „Wspieramy Najlepszych III” na wypłatę stypendiów przeznaczono środki w wysokości
795 000,00 zł, a wsparciem objętych zostało 265 uczniów;
projekt kluczowy „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, który
zaplanowany jest na lata 2015-2021. W projekcie bierze udział 9 powiatów i Miasto Opole,
a Liderem jest SWO. Budżet projektu wynosi: 31 399 689,86 zł. W jego ramach do końca 2020 roku
rozliczono środki w wysokości ponad 29 740 080,89 zł;
projekt „Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża”, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1
RPO WO 2014-2020. Projekt zakłada szkolenia dla nauczycieli w zakresie zdalnego nauczania oraz
wyposażenie ich w sprzęt do zdalnej nauki, w tym 1633 laptopy. Budżet projektu to 8 118 611,60 zł.
W 2020 zakupiono sprzęt TIK – każdy nauczyciel otrzymał laptop wraz z licencją Office 365 pro+
(które zostały przekazane do szkół w listopadzie 2020 r. oraz skorzystał ze szkoleń, które są
w trakcie realizacji. 41 liceów ogólnokształcących otrzymało: 73 monitory interaktywne,
65 wizualizerów, 75 kamer, 521 zestawów słuchawkowych. Ponadto planowane są szkolenia dla
eLiderów, tj. nauczycieli wiodących w nauczaniu zdalnym. Zakończenie projektu planowane jest na
czerwiec 2021 r.;
projekt „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża”, realizowany w ramach
Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020. Projekt zakłada wsparcie szkół w zakresie wyposażenia ich
w laptopy oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej. Planuje się doposażenie
szkół w komputery przenośne na poziomie 55% zatrudnionych w nich nauczycieli, tj. 4.957
laptopów. Budżet projektu wynosi 16 468 100,00 zł. W 2020 r. rozpisano przetarg na zakup
laptopów, których dostawa przewidziana jest w marcu 2021 r. Projekt zakończy się w lipcu 2021 r.
Wojewódzkie jednostki oświatowe

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 z jednostek jest utworzony w 2016 r. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.
W jego skład wchodzą: placówka doskonalenia nauczycieli pn. 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. Gromadzi także i udostępnia materiały biblioteczne oraz organizuje konkursy dla uczniów.
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działalność szkół wojewódzkich – rok 2020 był rokiem wyjątkowym w działalności szkół. Pandemia
COVID-19 wymusiła na dyrektorach istotną zmianę organizacji pracy, tj. wprowadzenie niemal z dnia
na dzień metod i technik kształcenia na odległość. Kilkumiesięczne kształcenie online wymagało
wykorzystania nowych narzędzi oraz stosowania zupełnie innych niż dotychczas metod nauczania.
Zadania szkół były realizowane zgodnie z przepisami prawa. W roku szkolnym 2019/2020 łączna liczba
absolwentów szkół wyniosła 196 osób, w tym 41 osób ukończyło kwalifikacyjne kursy zawodowe,
natomiast na nowy rok szkolny (2020/2021) przyjętych zostało 335 osób, w tym 69 uczestników

kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W prestiżowym ogólnopolskim rankingu Fundacji Edukacyjnej
Perspektywy za rok 2020 Technikum, wchodzące w skład ZSM w Prudniku, zajęło 3 miejsce
w województwie, a 53 w kraju i otrzymało najwyższy tytuł - Złotą Tarczę (już po raz trzeci). Jest to tym
większe osiągnięcie, gdyż szkoła kształci również uczniów słabowidzących i niewidomych.
Pandemia COVID-19 szczególnie dotknęła Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki
zdrowotnej w Opolu. Swoje zadania jednostka ta realizuje, bowiem na bazie trzech szpitali. Pomimo
trudności związanych z zamykaniem oddziałów szpitalnych i niezwykle zaostrzonych rygorów
sanitarno-epidemiologicznych jednostka (poza krótkim okresem zamknięcia) wykonywała swoje
zadania m.in. dzięki zakupionym laptopom (25) na potrzeby zdalnego nauczania.


Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE)
 szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy - pandemia COVID-19 spowodowała, iż placówka
doskonalenia nauczycieli (RCRE), wchodząca w skład RZPWE w Opolu, istotną część działalności
dydaktycznej realizowała w wersji online. Na stronach internetowych RCRE zamieszczono narzędzia
i materiały dydaktyczne wspierające nauczycieli w zdalnym nauczaniu. Przeprowadzono szkolenia
dla nauczycieli w formie zdalnej. Łącznie we wszystkich formach zorganizowanych przez RCRE
uczestniczyło 17 tys. osób, w tym ok. 9 tys. uczniów;
 działalność biblioteczna (informacyjna, edukacyjna, dydaktyczna i szkoleniowo-instruktażowa) –
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu (wraz z czterema filiami: w Brzegu, K-Koźlu,
Kluczborku i Nysie) realizowała to zadanie w formie wystaw, prelekcji, konferencji, spotkań
i szkoleń. Z powodu pandemii Covid-19 od połowy marca do połowy maja biblioteka była zamknięta
dla czytelników, a po jej otwarciu nie były organizowane wydarzenia czytelnicze. W 2020 roku
odbyły się w sumie 73 wydarzenia, w których udział wzięło ok. 4,6 tys. osób. Odbyły się dwie
konferencje online: Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych oraz
Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna;
 projekty unijne: RZPWE realizował kilkanaście projektów, adresowanych do jednostek oświatowych
z całego województwa. Na ich realizację przeznaczonych zostało ok. 21,2 mln zł. Spośród
realizowanych projektów warto wyróżnić:
 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” oraz „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla
rynku pracy 2” realizowane wspólnie z OCRG. Projekty te wspierają 54 zespoły szkół, w tym
szkoły specjalne prowadzące kształcenie zawodowe i mają na celu m.in. dostosowanie oferty
szkół do wymogów rynku pracy. W ramach pierwszego z nich szkoły otrzymały: 2 159 laptopów
wraz z oprogramowaniem systemowym i antywirusowym, 131 komputerów stacjonarnych, 47
profesjonalnych systemów do prowadzenia zdalnej nauki, oprogramowanie Office 365 Pro+.
Całkowita wartość umów na zakup sprzętu i oprogramowania to 7 542 446,40 zł. Natomiast
w ramach drugiego z ww. projektów doposażono szkoły specjalne w nowoczesne pracownie
multimedialne wykorzystywane do nauki zawodów - na kwotę 546 000,00 zł;
 „Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji
Opolskiej” – projekt skierowany jest do szkół podstawowych. Dotyczy realizacji programów
edukacyjnych w zakresie rozwijania kreatywnych metod kształcenia uczniów i doskonalenia
nauczycieli w oparciu o TIK, eksperyment, aktywne metody nauczania, wyjazdy do pracowni
RZPWE na zajęcia, konkursy. Zakłada doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce
dydaktyczne. Z dodatkowych środków związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii
(łącznie 3 016 544,09 zł) przekazano 800 laptopów do prowadzenia nauki zdalnej do 110 szkół.
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Na ten cel wydano 2 184 824,40 zł. Ponadto szkoły otrzymają jeszcze min. 110 wizualizerów oraz
800 zestawów słuchawkowo-mikrofonowych;
 Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu
wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej” – celem
projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Opolszczyzny. W projekcie
zaplanowano m.in. imprezy edukacyjno-informacyjne dla ponad 5 tys. dzieci i osób dorosłych.
W roku 2020 ze względu na COVID-19 warsztaty edukacyjne realizowane były w trybie online,
a zaplanowane festiwale ekologiczne zostały przeniesione na inny termin;
 „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do
przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej” oraz „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania
do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” – celem
ww. projektów, adresowanych do 67 przedszkoli, jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności dla 5681
dzieci. Przedszkola zostały wyposażone w: monitory interaktywne (przedszkola poza AO),
wielkoformatowe telewizory (monitory), tablety, głośniki bezprzewodowe, zestawy mebli
dydaktycznych, dywany edukacyjne, zestawy zeszytów ćwiczeń i licencje do platformy językowej
dla każdego dziecka, pomoce dla wychowawców.
PODSUMOWANIE
W połowie marca 2020 wszystkie szkoły znalazły się w niespotykanej dotąd rzeczywistości. Sytuacja
epidemiczna związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej przez niego choroby
COVID-19 wymusiła podjęcie natychmiastowych działań. Nauka stacjonarna została zawieszona,
a dyrektorzy szkół musieli w ciągu dosłownie kilku dni zorganizować pracę zdalną. Podstawową formą pracy
szkół stała się praca zdalna z wykorzystaniem technologii informatycznych. Nigdy wcześniej działania
edukacyjne w tej formie nie były realizowane na tak dużą skalę. Szkoły okazały się w większości
nieprzygotowane do sprostania temu zadaniu. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie stanęli przed nie lada
problemem. Diagnozy przeprowadzone w liceach ogólnokształcących i szkołach podstawowych wykazały
pilną konieczność wyposażenia nauczycieli w sprzęt niezbędny do prowadzenia lekcji zdalnych oraz szkolenia
nauczycieli w zakresie kompetencji TIK. Kontynuacją realizowanych przez SWO działań wspierających
opolską edukację jest kolejny projekt skierowany do 385 szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych,
w tym szkół specjalnych i blisko 9000 nauczycieli, zatrudnionych w tych szkołach. Wyposażenie
w nowoczesne komputery przenośne jest niewątpliwie ważnym elementem wsparcia opolskiej edukacji.
6.6.2. Rynek pracy i rozwój zasobów ludzkich
Zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy realizuje przede wszystkim Wojewódzki
Urząd Pracy w 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.
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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 (PUP) oraz pozyskuje środki z rezerwy Ministra na finansowanie działań
aktywizacyjnych realizowanych przez PUP-y. W roku 2020 rozdysponowano na ten cel około
80,2 mln zł, tj. o 18,8 mln więcej niż w roku 2019.
W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 WUP koordynował i udzielał wsparcia
przedsiębiorcom w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. W ramach Funduszu Pracy
rozdysponowano pomiędzy poszczególne PUP-y 351 mln zł (na mikropożyczki, dofinansowanie
do wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne podmioty). Ponadto WUP pokrywał część
kosztów zatrudnienia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych. W roku 2020 rozdysponowano na ten cel 164,7 mln zł.
WUP działał także jako instytucja ekspercka na bieżąco badająca zmiany zachodzące na rynku
pracy w związku z kryzysem. Zrealizowano m.in. badania: Wpływ epidemii Covid-19 na opolski
rynek pracy; KFS a praca zdalna – opinie pracowników PUP, Praca zdalna na rynku szkoleń sondaż wśród instytucji szkoleniowych.
WUP występował w roli think-tanku inicjującego dyskusję na temat aktualnych problemów
rynku pracy. Zrealizowano konferencję poświęconą sytuacji gospodarczej w następstwie
epidemii oraz dwa webinaria poświęcone nowym formom organizacji pracy.
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. WUP wybiera, koordynuje oraz
nadzoruje realizację projektów PUP-ów oraz innych instytucji rynku pracy. Projekty te wspierają
aktywizację zawodowo-edukacyjną 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 cywilnoprawnych. W 2020 roku zatwierdzono wnioski o płatność na łączną kwotę 34,5 mln zł, tj. o 15,1
mln więcej niż w roku 2019.
WUP realizuje także projekty własne. W ramach Działania 7.6 RPO WO 2014-2020 realizowany
był projekt „Opolskie dla rodziców i dzieci II” (wydatki w 2020 roku: 1 534 000 zł). Rozpoczęto
również realizację projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci III” (wydatki w 2020 roku: 520 000
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 RPO kontynuowana jest realizacja projektu „Pomysł na starcie kluczem
do biznesu” przewidującego udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
(wydatki w 2020 roku to 5 122 000 zł). Ponadto rozpoczęto realizację podobnego projektu
dotacyjnego „Opolskie dotacje z PO WERem” w ramach Działania 1.2.1 PO WER.
W ramach Działania 1.2.1 PO WER rozpoczęto realizację projektu „Opolskie staże z PO WERem”.
Projekt skierowany jest do osób młodych oddalonych od rynku pracy.
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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”;
 oraz projekt „Rozwiń swoje skrzydła” w ramach programu Erasmus+, którego celem jest
poprawa kompetencji miękkich pracowników WUP-u.
 WUP działa również jako instytucja doradcza. Przy Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej powstała Strefa Aktywnego Rozwoju – miejsce, w którym klient WUP uzyskuje
kompleksowe wsparcie i pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym. Udzielane są także porady
dla osób zainteresowanych pracą zagraniczną oraz dla cudzoziemców.
 W ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego WUP rozpatrywał wnioski
w zakresie transferu świadczeń z tytułu bezrobocia m.in. dla osób powracających do Polski
z krajów UE oraz Wielkiej Brytanii. W roku 2020 nastąpił znaczny przyrost takich wniosków,
co było związane m.in. z zakończeniem przez obywateli Polski pracy zagranicą wskutek Brexitu
oraz redukcji zatrudnienia wywołanej epidemią. Łącznie rozpatrzono ponad 3,7 tys. wniosków
o różnego typu transfery zasiłków.

PODSUMOWANIE
WUP w Opolu w 2020 roku zrealizował wszystkie swoje zadania przy zwiększeniu środków pochodzących
z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W związku z wystąpieniem
pandemii COVID-19 WUP wykonywał zadania związane z realizacją Tarcz Antykryzysowych. Udzielił
w regionie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstwom w wysokości 164,7 mln zł z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz rozdysponował 351 mln zł na wsparcie przedsiębiorstw
z Funduszu Pracy. Pełniąc funkcję instytucji pośredniczącej w ramach PO WER, w ramach Działania 1.1 i 1.2
zatwierdził wnioski o płatność na łączną kwotę 34,5 mln zł, co stanowiło o 15,1 mln więcej niż przed rokiem.
Realizował również projekty własne i w partnerstwie, w ramach funduszy strukturalnych, na łączną kwotę
ponad 7,2 mln zł.
6.7. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ I PROMOCJA REGIONU
6.7.1. Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego
Rok 2020 był dla współpracy zagranicznej samorządu województwa rokiem szczególnym. Wybuch pandemii
COVID-19 w bezpośredni sposób odbił się na działaniach prowadzonych z partnerami zagranicznymi.
Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w sposób stacjonarny, z udziałem gości zagranicznych czy też
liczne inicjatywy realizowane zagranicą, musiały zmienić formułę.
Mimo tych utrudnień współpraca zagraniczna województwa opolskiego w roku 2020 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 blisko 30 projektów przy udziale partnerów z 9 krajów.
Najwięcej podejmowanych inicjatyw, podobnie jak w latach poprzednich, dotyczyła edukacji i spotkań
młodzieży oraz jako nowe – ochrony zdrowia. Województwo opolskie współpracowało z partnerami
z 9 krajów, w tym z 8 europejskimi oraz z Chinami, z którymi zrealizowanych zostało 6 inicjatyw.
Niezmiennie najwięcej inicjatyw województwo opolskie realizuje z partnerami z Niemiec oraz z Republiki
Czeskiej. Ze względu na pandemię ograniczono kontakty z partnerami z Ukrainy, Węgier oraz Rumunii.
86

1.

Główne cele realizowane w 2020 roku określone w „Priorytetach współpracy Zagranicznej
Województwa Opolskiego” to:






2.

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 2020 roku realizowano
dwa projekty finansowanych ze środków unijnych. Pierwszy, finansowany z programu LIFE,
dotyczy ochrony środowiska, drugi z INTERREG-u - wspólnej promocji turystycznej. W roku 2020
we współpracy z Krajem Morawsko-Śląskim realizowano projekt „Odra. Kulturalne
i przyrodnicze ślady na rzece Odrze”. Celem projektu jest wspólna promocja atrakcji
turystycznych i miast położonych wzdłuż Odry. Ze względu na pandemię cześć działań
promocyjnych musiała zostać przesunięta na późniejszy termin.
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 2020 roku odbyło się 8 takich spotkań. Pozostałe
spotkania miały charakter zdalny.
W roku 2020 zacieśniono współpracę w ramach Porozumienia Czterostronnego, w ramach
którego funkcjonowały cztery grupy tematyczne (turystyka, edukacja, innowacje i digitalizacja
w administracji). W 2020 roku odbyło się kilka tego typu spotkań online, które kontynuowane są
w 2021 roku.
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.
Współpraca z organizacjami polonijnymi dotyczy partnerów w Obwodzie Iwano-Frankiwskim,
Nadrenii-Palatynacie, współpracy z Polonią w Komitacie Fejer na Węgrzech, a także
z mniejszością polską w innych krajach, m.in. na Litwie i Białorusi.

Działalność Biur Województwa Opolskiego za granicą

Istotną rolę we współpracy z zagranicą pełnią: Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji oraz Biuro
Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli.


Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji, w związku z sytuacją pandemiczną, skupiło się
w roku 2020 na działalności wykorzystującej internetowe środki komunikacji. BWO
zorganizowało pięć wydarzeń z udziałem osób i publiczności. Na bieżąco udzielało pomocy
i odpowiedzi na zapytania w sprawach gospodarczych, turystycznych oraz dotyczących
współpracy międzyregionalnej. Przekazywało aktualne informacje na temat sytuacji politycznej,
społecznej oraz gospodarczej w obu regionach partnerskich. Kontynuowało współpracę
z administracją samorządową, instytucjami i organizacjami gospodarczymi, kulturalnymi,
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ekologicznymi Nadrenii-Palatynatu. Pracownik biura uczestniczył w trybie online we wszystkich
najważniejszych wydarzeniach odbywających się w Nadrenii-Palatynacie.


3.

Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli zrealizowało w 2020 roku 8 inicjatyw
mających na celu działania rzecz województwa opolskiego oraz promocji i zwiększenia
rozpoznawalności regionu wśród regionów Europy w Brukseli. Kolejnych 7 zostało odwołanych
z uwagi na pandemię. Biuro w Brukseli pełniło zatem głównie funkcję punktu kontaktowego
między instytucjami UE i podmiotami w regionie. W maju 2020 r. pracownik biura zakończył
delegację w Brukseli i pracuje obecnie w Opolu, natomiast z końcem roku biuro wyprowadziło
się z dotychczasowej powierzchni biurowej. Na bieżąco przekazywane były informacje związane
z kształtowaniem się nowych polityk oraz programów unijnych na lata 2021 -2027. Jest to
obszar, na którym koncentrować się będą dalsze działania Biura w najbliższych miesiącach.

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 lutym 2020 roku kolejny raz ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu współpracy
międzynarodowej. Kwotę 75 000 zł przeznaczono na dofinansowanie 20 imprez międzynarodowych.
Niestety wybuch epidemii COVID 19 spowodował, iż wiele organizacji musiało zrewidować swoje plany.
W efekcie zrealizowano 6 z 20 zaplanowanych zadań.
Analogiczny konkurs został również ogłoszony w 2021 roku (75 000 zł). Zgodnie z regulaminem
preferowane będą zadania realizowane zdalnie oraz takie, które wpisują się w obchody 20-lecia współpracy
Województwa Opolskiego z Nadrenią-Palatynatem oraz Obwodem Iwano-Frankiwskim.
ZWO rozstrzygnął także kolejną edycję konkursu „Partnerstwo bez Granic”, wskazującego najciekawsze
inicjatywy zagraniczne realizowane w 2020 roku. Komisja nagrodziła 9 z nich, a 8 wyróżniła.
6.7.2. Najważniejsze wybrane przedsięwzięcia i zadania w obszarze promocji regionu
Konkurs Opolska Marka 2019
W pierwszym kwartale 2020 roku przeprowadzono 17 edycję Konkursu Opolska Marka. Konkurs
rozstrzygnięty został w siedmiu kategoriach: „Usługa”, „Produkt”, „Promocja regionu”, „Przedsiębiorstwo
dla regionu – wolontariat pracowniczy”, „Pracodawca roku 2019”, „Opolskie ze smakiem” oraz „Lider
Opolskiej Gospodarki”. Wyłoniono 21 laureatów i przyznano 32 wyróżnienia. Zaplanowana na 25 marca
2020 roku gala finałowa została odwołana z uwagi na pandemię. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali
statuetki oraz dyplomy podczas kameralnych spotkań z udziałem marszałka województwa opolskiego.
Święto Województwa Opolskiego
W 2020 roku, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, nie zorganizowano Święta Województwa
Opolskiego w formie festynu rodzinnego z częścią artystyczną. Na antenie dwóch lokalnych stacji radiowych
przeprowadzone zostały konkursy dla słuchaczy z pytaniami dotyczącymi regionu. Ponadto w NTO ukazała
się wkładka poświęcona 30-leciu reformy samorządowej oraz Świętu Województwa Opolskiego.
Opolskie ze smakiem
W trzecim kwartale 2020 roku ruszył projekt pn.: „Opolskie ze smakiem”, który promuje żywność wysokiej
jakości oraz poszanowanie tradycyjnego sposobu jej wytwarzania. Jego celem jest także integracja grup,
środowisk i przedsięwzięć aktywnych w sferze kulinariów. Strona internetowa zesmakiem.opolskie.pl
ruszyła 7 października 2020 r. wraz z profilem w mediach społecznościowych na portalu Facebook pn.
Opolskie ze smakiem: facebook.com/opolskiezesmakiem. Na stronie znaleźć można m.in. interaktywną
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mapę producentów oraz restauratorów, informacje o wydarzeniach kulinarnych czy projektach
realizowanych przez Sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie, Szlak Kulinarny „Opolski Bifyj”, Rybacką Lokalną
Grupę Działania „Opolszczyzna” oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Na działania w ramach tego przedsięwzięcia
wydatkowano łącznie 25 501,42 zł.
Kampania informacyjno-promocyjna projektu „Opolskie przeciw COVID-19”
W ramach prowadzonej od maja promocji projektu „Opolskie przeciw COVID-19” w gazetach lokalnych
ukazały się artykuły na jego temat, a w regionalnych rozgłośniach emitowane były spoty. Na portalach
internetowych ukazały się reklamy graficzne. Promocja objęła także nagrody dla uczestników konkursów.
Koszt kampanii to 68 150,28 zł.
Realizacja projektu „Opolskie przeciw COVID-19” RPO WO – Działanie 8.1
„Projekt Opolskie przeciw COVID-19” został przygotowany i zrealizowany przez DZD, przy współpracy DZP.
Projekt był złożony w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,
w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze
działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, współfinansowany
ze środków EFS w ramach RPO WO 2014 – 2020.
W ramach projektu „Opolskie przeciw COVID-19” DZP zrealizował kampanię edukacyjno-promocyjną,
w tym:
 konkursy dla dzieci i młodzieży np. nt. przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz
promowania zachowań ograniczających ryzyko zakażenia się wirusem;
 filmy oraz artykuły prasowe na temat profilaktyki w czasach pandemii;
 płyty edukacyjne, które zostały przekazane do placówek oświatowych i społecznych;
 wywiady eksperckie z udziałem ekspertów z różnych dziedzin medycyny;
 cykl filmów instruktażowych dla strażaków, nt. procedur zabezpieczenia siebie i miejsc akcji
w czasach zagrożenia pandemicznego;
 książeczki edukacyjne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych zawierające quizy i zabawy
utrwalające wiedzę dotyczącą higieny i zachowań w czasach pandemii COVID-19;
 zakupiono zestawy do ochrony osobistej przeciw COVID-19 (12 000 szt.), które przekazano osobom
samotnym, chorym, niepełnosprawnym;
 zakupiono koperty życia 20 000 szt. – przekazane osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym.
Na tę część projektu wydatkowano 490 025,97 zł.
Kampania informacyjno-promocyjna projektu „Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża”
W ramach prowadzonej w drugiej połowie 2020 roku kampanii informacyjno-promocyjnej projektu
„Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża” ukazały się artykuły w gazetach lokalnych, w regionalnych
rozgłośniach emitowane były spoty radiowe, a na portalach internetowych regionalnych mediów
zamieszczono artykuły sponsorowane.
Honorowe Patronaty Marszałka Województwa
Rok 2020 był trudnym rokiem, wiele z zaplanowanych przedsięwzięć nie mogło się odbyć ze względu na
pandemię. Organizatorzy przedsięwzięć, które objęte zostały Patronatem Honorowym Marszałka
Województwa Opolskiego, musieli zrezygnować z ich realizacji w związku z obostrzeniami. Środkami
z budżetu województwa wsparto jednak 6 imprez/przedsięwzięć na łączną kwotę nieco ponad 120.000,00
zł.
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PODSUMOWANIE
Wybuch światowej pandemii COVID-19 w 2020 roku bezpośrednio odbił się na działaniach prowadzonych
z partnerami zagranicznymi. Zmieniła się zarówno tematyka jak i formuła realizowanych przedsięwzięć.
Mimo tych utrudnień w ramach współpracy zagranicznej zrealizowano 30 projektów przy udziale partnerów
z 9 krajów, które dotyczyły głównie edukacji i spotkań młodzieży oraz ochrony zdrowia. Intensyfikacji uległy
kontakty medyczne z partnerami chińskimi i niemieckimi. Jubileusz 20-lecia współpracy z Komitatem Fejer
na Węgrzech został przeprowadzony zdalnie. Zorganizowano i przeprowadzono trzy konkursy: na najlepszą
inicjatywę międzynarodową zrealizowaną w roku 2019 – „Partnerstwo bez Granic”, otwarty konkurs na
realizację zadań samorządu województwa z zakresu współpracy międzynarodowej, a także Konkurs Wiedzy
o Republice Czeskiej.
Zadania z zakresu promocji regionu w dużej mierze skupiły się na walce z pandemią. Departament, oprócz
realizacji Konkursu „Opolska Marka 2019”, Święta Województwa Opolskiego w zmienionej formule i akcji
„Opolskie ze Smakiem”, zrealizował kampanię informacyjno-promocyjną projektu „Opolskie przeciw COVID19”, zaangażował się w realizację projektu „Opolskie przeciw COVID-19” oraz przeprowadził kampanię
informacyjno-promocyjną projektu „Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża”.
6.8. ROLNICTWO, ROZWÓJ WSI I OBSZARY WIEJSKIE Rolnictwo i rozwój wsiDziałania 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 terenów zielonych, 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

Program Odnowy Wsi to przede wszystkim działania na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych oraz
wspieranie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich. W 2020 roku w ramach dwóch otwartych
konkursów ofert udzielono dotacji w wysokości 419 870,53 zł na realizację 49 zadań promujących rozwój
obszarów wiejskich. Ze względu na sytuację epidemiczną w 2020 r. nie było możliwości przeprowadzenia
szkoleń, warsztatów, czy wyjazdów studyjnych. Zorganizowano dwa konkursy, które na stałe wpisały się
w kalendarz inicjatyw dla mieszkańców wsi tj.




2.

konkurs „Piękna Wieś Opolska 2020”, w którym wzięło udział 9 wsi w kategorii „Najpiękniejsza
wieś” oraz 6 projektów w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”. Najpiękniejszą Wsią 2020 r.
zostało sołectwo Dąbrowa. Łącznie wydatkowano kwotę 90 466,38 zł;
konkurs „Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa” w którym wzięło udział 8 wsi zgłaszając
najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Łącznie wydatkowano kwotę
20 306,81 zł.
Program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Opolskie rolnictwo ma duży potencjał i odgrywa znaczącą rolę w strukturze gospodarki 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 bardzo wysokie
plony podstawowych ziemiopłodów. W 2020 roku dofinansowano koszty związane z przeprowadzeniem
doświadczeń odmianowych dla zbóż ozimych i jarych oraz soi na kwotę 130 tys. zł.
3.
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Najważniejsze, wybrane przedsięwzięcia i zadania w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich









4.

Dziedzictwo Kulinarne Opolskie - SWO 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. grupy podmiotów zrzeszone są
w ramach sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie. W 2020 roku na rozwój sieci DKO przeznaczono
łącznie kwotę 24 500 zł. Do sieci należy obecnie 79 podmiotów. Ponadto w 2020 roku w ramach
otwartych konkursów udzielono dotacje w wysokości 123 554,94 zł na realizację 15 zadań
promujących dziedzictwo kulinarne regionu;
Produkty tradycyjne województwa opolskiego – SWO zgłasza produkty i potrawy do wpisania na
Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2020 r.
wpisano na nią 5 kolejnych produktów (masło czyszeckie, polewka z maślanki, zupa rakowa,
pranzunki, żur żyniaty). Obecnie na Liście znajduje się 69 opolskich produktów. Ponadto
zorganizowano konkurs online „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Opolskie ze smakiem” w dwóch
kategoriach: Przepisy ze starych zeszytów (14 zgłoszeń) oraz Stare przepisy w nowej odsłonie
(7 zgłoszeń). Nagrodami dla zwycięzców był zaproszenie do restauracji zrzeszonych w sieci
Dziedzictwo Kulinarne Opolskie, a dla wyróżnionych kosze prezentowe z produktami członków sieci
– 4 953,59 zł;
Imprezy i przedsięwzięcia promujące opolskie tradycje oraz regionalne przedsięwzięcia
o charakterze rolniczym – z uwagi na obowiązujące obostrzenia ZWO zdecydował o przeniesieniu
Dożynek Wojewódzkich na 2021 rok. Zrezygnowano także z wyjazdu i promocji województwa na
Dożynkach Prezydenckich w Spale. Nie odbyły się również cykliczne przedsięwzięcia z obszaru
rolnictwa tj. Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Zakrzowie, Regionalny Przegląd Koni w Porębie,
Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego podczas Opolagry. Departament uczestniczył w Dożynkach
Diecezjalnych na Górze Św. Anny, gdzie dla delegacji z koronami przygotowano kosze upominkowe;
Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - w 2020 roku środki na
dofinansowanie budowy i przebudowy 27 km dróg otrzymało 26 gmin na kwotę 3 971 783,64 zł.
Sześciu starostwom powiatowym dofinansowano zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia
ewidencji gruntów i spraw związanych z ochroną gruntów rolnych – w wysokości 142 062,31 zł.
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 2020 r. zakończyły się prace (rozpoczęte w 2018 r.) nad
opracowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału
województwa opolskiego na obwody łowieckie. W ramach prowadzonych prac w 2020 r.:
- przeprowadzono konsultacje projektu uchwały, w tym z organizacjami pozarządowymi
i uzyskano opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego;
- rozpatrzono 17 uwag jakie wpłynęły do projektu uchwały;
- uchwała w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia
obwodów łowieckich do kategorii została przyjęta przez Sejmik (uchwała nr XXIII/225/2020 z 27
października 2020 r.) i opublikowana 30 grudnia 2020 roku w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego poz. 3670;
 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 2020 roku przeprowadzono 18
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postępowań związanych z szacowaniem szkód łowieckich, w wyniku których wypłacono 13
poszkodowanym kwotę odszkodowań w wysokości 76 651,11 zł;
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, zobowiązanych do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach
rybackich na terenie województwa. W 2020 roku dokonano oceny prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej w obwodach: Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka Nr 3 i rzeki Odra nr 2;
Ochrona terenów zieleni ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r.
poz. 55.) – na podstawie art. 90 ust. 2 realizowane są zadania związane z wycinką drzew i krzewów,
na terenach będących własnością miasta, gdzie prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje
funkcję starosty. W 2020 roku przeprowadzono 234 postępowania administracyjne związane
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 dnia 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 XV/142/2020 z 25 lutego
2020 r. określił ogólną powierzchnie upraw konopi włóknistych w 2020 roku na terenie 71 gmin
woj. opolskiego. Ponadto wydano dla 7 podmiotów zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie skupu konopi włóknistych na terenie województwa;
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 w drodze decyzji administracyjnej na zmianę przeznaczenia na cele
nieleśne pozostałych gruntów leśnych. W 2020 roku przeprowadzono 16 postępowań
administracyjnych w tym zakresie.

PODSUMOWANIE
Rok 2020 z uwagi na stan epidemii znacznie ograniczył możliwości przeprowadzenia wielu przedsięwzięć.
Niemniej jednak zorganizowano dwa konkursy dla mieszkańców wsi, tj. konkurs „Piękna Wieś Opolska
2020” oraz „Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa”, którego laureat wojewódzkiej edycji - Wawelno został
nominowany do edycji krajowej 2021. Ponadto zorganizowano konkurs online „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo-Opolskie ze smakiem”, a na Listę Produktów Tradycyjnych wpisano 5 nowych produktów.
W ramach otwartych konkursów udzielono dotacji dla NGO na kwotę ponad 543 400 zł i była to kwota
o prawie 208 000 zł wyższa niż w 2019 r. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia nie odbyły się Dożynki
Wojewódzkie oraz cykliczne imprezy np. Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Zakrzowie czy Regionalny
Przegląd Koni w Porębie. Zrezygnowano z organizacji wyjazdów studyjnych oraz stacjonarnych szkoleń
i warsztatów. Zakończono rozpoczęte w 2018 r. prace związane z przygotowaniem projektu uchwały
Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie.
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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 SWO otrzymał kwotę 63 mln EUR (269,8 mln zł26). W 2020
roku województwo otrzymało dodatkowo środki w wysokości 5,3 mln EUR na działania wdrażane przez
samorząd oraz na działanie Leader.
Od początku realizacji zadań związanych z PROW 2014-2020 do końca 2020 roku ogłoszono 276 naborów,
wpłynęło 1 558 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę dofinansowania 440,6 mln zł, zawarto 792
umowy na kwotę dofinansowania 231,5 mln zł, na rzecz beneficjentów zlecono do wypłaty środki
w wysokości 141,7 mln zł. Przeznaczono je na m.in. na budowę i przebudowę dróg lokalnych, gospodarkę
wodno-ściekową czy zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej.
Na realizację działań w ramach PO RYBY na lata 2014-2020 SWO otrzymał kwotę 13,5 mln zł. Do końca 2020
r. ogłoszono 60 naborów wniosków, w ramach których wpłynęło 77 wniosków o dofinansowanie na kwotę
12,9 mln zł. Zawarto 63 umowy o wartości 11,5 mln zł, zlecono do wypłaty środki w wysokości 6,5 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

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), opracowany na podstawie
prawa unijnego, zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020. 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 również poprzez działanie LEADER - Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju (LSR) wzmacniając realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.
Schemat 1. Działania PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorząd Województwa Opolskiego

Działanie 7.

Działanie 4.
Inwestycje w środki trwałe:
•Scalanie gruntów

Podstawowe usługi
i odnowa miejscowości na
obszarach wiejskich
•Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych
•Gospodarka wodnościekowa
•Obiekty kultury lub
kształtowanie przestrzeni
publicznej
•Ochrona zabytków
•Targowiska

Działanie 19.
Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER:
•Wsparcie przygotowawcze
•Wdrażanie lokalnych strategi
i rozwoju
•Wdrażanie projektów
współpracy
•Wsparcie kosztów bieżących
i aktywizacji

Źródło: Opracowanie własne UMWO
26

Przeliczono wg kursu EBC z dnia 27 listopada 2020 r. 1 EUR=4,4907 PLN dla działań wdrażanych przez SWO, dla działania LEADER
1 EUR=4 PLN
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Działanie 4
 W ramach operacji Scalanie gruntów w 2020 r. rozliczono I etap projektu Powiatu Oleskiego na
kwotę 0,8 mln PLN. Pozostali beneficjenci rozliczenie projektów zaplanowali na lata 2021-2023.
 Działanie 7
 W ramach operacji Budowa i modernizacja dróg lokalnych w II naborze wniosków o przyznanie
pomocy, pod koniec 2020 r. do SWO wpłynęły 42 wnioski o wartości dofinansowania 33 mln PLN.
Trwa ich weryfikacja.
 W ramach operacji Gospodarka wodno-ściekowa zawarto 58 umów o łącznej wartości 74,7 mln
zł. Pozwoliło to na skanalizowanie 68 miejscowości na odcinku 177,9 km. Ponadto powstało 417
przydomowych i 7 oczyszczalni ścieków oraz uruchomiono 6 stacji uzdatniania wody. W roku
2020 podpisano 27 umów o przyznanie pomocy na kwotę 29,8 mln zł oraz rozliczono projekty
o łącznej wartości 13,3 mln zł.
 W ramach operacji Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne podpisano 36 umów na
kwotę 15 mln zł. W 2020 roku podpisano 25 umów o przyznanie pomocy na kwotę 10,2 mln zł,
oraz rozliczono projekty o łącznej wartości 2,4 mln zł.
 W ramach operacji dotyczącej Kształtowania przestrzeni publicznej dofinansowano 12 projektów
na kwotę 4,3 mln zł. Ze wsparcia skorzystało 17 miejscowości, w których odnowiono centra wsi
oraz zagospodarowane tereny rekreacyjne. W roku 2020 rozliczono projekty na łączną kwotę 3,3
mln zł.
 W ramach operacji Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego podpisano 4 umowy na
kwotę 1,7 mln zł. Realizacja inwestycji przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego
w 4 gminach województwa. W 2020 roku rozliczono projekty na kwotę blisko 1 mln zł.
 Działanie 19
W ramach poddziałania 19.2 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju do końca 2020 roku ZWO
zatwierdził do ogłoszenia 265 naborów wniosków, do UMWO złożono 1 236 wniosków
o przyznanie pomocy na kwotę 151,6 mln zł. Podpisano 623 umowy na kwotę 74,3 mln zł. Zlecono
do wypłaty środki w wysokości 64,2 mln zł.
W 2020 r. ZWO zatwierdził do ogłoszenia 26 naborów wniosków, do UMWO złożono 175
wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 21,5 mln zł. Podpisano 165 umów na kwotę 17,6 mln zł.
Zakończono realizację projektów o łącznej wartości ok. 12,3 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 i w 2020 roku

265 naborów

1 236 złożonych
wniosków
151,6 mln zł

zawarto
623 umowy
74,3 mln zł

zlecono do wypłaty
64,2 mln zł

2020 rok:
26 naborów

2020 rok:
175 złożonych wniosków
21,5 mln zł

2020 rok:
165 umów
17,6 mln zł

2020 rok:
12,3 mln zł (zakończoych)

Źródło: Opracowanie własne UMWO

Połowa środków finansowych w ramach tego poddziałania została przeznaczona na wsparcie
przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Dotychczas na ten cel wykorzystano 35,6 mln zł, dzięki
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którym utworzono 190 nowych i wsparto 111 istniejących przedsiębiorstw. Pomoc trafiła także
m. in. do 67 gmin, 38 parafii oraz 81 stowarzyszeń. Przykładowo są to projekty dotyczące:
 zachowania dziedzictwa lokalnego – remonty zabytkowych obiektów, głównie kościołów,
wydanie publikacji o tematyce związanej z lokalnym dziedzictwem;
 budowy i przebudowy obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznorekreacyjnej (place zabaw, boiska, sale spotkań, świetlice, zagospodarowanie terenów
zielonych);
 organizacji wystaw, koncertów i innych imprez promujących produkty i usługi lokalne.
Schemat 3. Wybrane efekty rzeczowe w ramach PROW na lata 2014-2020

stacje uzdatniania wody:
2 wybudowane
4 przebudowane

powstaną 4 nowe świetlice wiejskie
46 zostanie przebudowanych
17 zostanie doposażonych

utworzono targowisko

obiekty infrastruktury
rekreacyjno-sportowoturystycznej:
127 wybudowane
78 zmodernizowane

oczyszczalnie ścieków:
417 przydomowych
7 dużych

177,9 km sieci kanalizacyjnej

PROW
2014-2020

55,6 km dróg lokalnych

przedsiębiorstwa:
190 nowo utworzone,
111 istniejących

wyremontowano 79
zabytkowych obiektów

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 i 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, w tym kulinarnego, folkloru, zwyczajów i tradycji w kraju i za granicą, rozwoju turystyki
wiejskiej, w tym agroturystyki oraz aktywizacji i integracji społeczności wiejskiej. Obok działań
nakierowanych na rozwój obszarów wiejskich, realizowane są również przedsięwzięcia mające na celu
wsparcie rolnictwa, innowacji w rolnictwie i budowania współpracy sieciowej rolników.
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.
W 2020 r. zrealizowano czwarty konkurs na wybór operacji dla partnerów KSOW. Do Jednostki Regionalnej
KSOW Województwa Opolskiego wpłynęło 21 wniosków na łączną kwotę 692 501,69 zł. Ostatecznie
zrealizowano 10 projektów na kwotę 250 895,68 zł. Z uwagi na sytuację epidemiczną część partnerów
zrezygnowała z realizacji operacji bądź zmieniła zakres przedsięwzięć. Wsparcie otrzymały 4 gminy oraz
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6 organizacji pozarządowych. Zrealizowane zostały m.in. imprezy plenerowe promujące dziedzictwo
kulinarne, publikacje prezentujące zasoby kulturowe, turystyczne i przyrodnicze regionu oraz dziedzictwo
kulinarne, a także filmy promocyjne.
Ze środków KSOW w 2020 r. województwo opolskie zrealizowało projekty własne o łącznej wartości
229 945,32 zł z zakresu odnowy wsi, promocji i upowszechniania turystyki wiejskiej oraz dziedzictwa
kulturowego, w tym kulinarnego, jak:
 Konkurs Piękna Wieś Opolska 2020;
 Dwie publikacje: dotyczącą sołectw uczestniczących w Programie Odnowa Wsi oraz promującą
produkty tradycyjne regionu i Sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie;
 Cykl sześciu filmów promujących turystykę konną i dziedzictwo kulinarne pn. „Opolskie aktywnie
i smacznie”;
 9 warsztatów dla najmłodszych mieszkańców regionu pn. „Smacznie po nowemu, zdrowo po
staremu – czyli mój SPK – BOX”;
 Konferencja inaugurująca koncepcję rozwoju regionu w oparciu o zasoby turystyczne i kulinarne
pn. „Opolskie ze smakiem”.
Wspierając realizację lokalnych strategii rozwoju oraz umiejętności zarządczych LGD zorganizowano dwa
szkolenia z zakresu archiwizacji dokumentacji i rozliczania czasu pracy.
Wartość operacji KSOW zrealizowanych w 2020 r. w ramach Planu operacyjnego na lata 2020-2021
wyniosła 480 841 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.
Zakłada wsparcie w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, przetwórstwa i obrotu
produktami rybołówstwa. Zadania priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 powierzono SWO za pośrednictwem
Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”, obejmującej obszar 11 gmin, otrzymując do dyspozycji
kwotę 12 mln zł.
W styczniu 2020 r. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, jako jedna z 5 Rybackich Lokalnych
Grup Działania w kraju, została wybrana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do
otrzymania dodatkowych środków w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na realizację
priorytetu 4 Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich. Dodatkowe środki, które
otrzymała RLGD „Opolszczyzna” wynoszą 382 500 EUR. Łącznie dostępny limit wynosi 3 382 500 EUR, tj.
13,5 mln zł.
W zakresie poddziałania 4.2.1. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność - operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, w 2020 ogłoszono
9 naborów, w ramach których do SW wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę ponad 2,7 mln zł. Zawarto
15 umów, na łączną kwotę 3,1 mln zł. Zakończono realizację projektów o wartości 1,6 mln zł.
Połowa środków finansowych w ramach tego poddziałania, podobnie jak w PROW 2014-2020, została
przeznaczona na wsparcie przedsiębiorczości w dziedzinie rybołówstwa przemysłowego. Dotychczas
z terenu RLGD „Opolszczyzna” ze wsparcia skorzystało 10 przedsiębiorstw rybackich, realizując projekty
o łącznej wartości blisko 3,7 mln zł. Pomoc została przyznana także m. in. 9 gminom i 4 ośrodkom kultury,
a także Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu oraz Fundacji na Rzecz Zamku Książęcego
Niemodlin. Zakresy wsparcia zostały określone w LSR i obejmują zachowanie, ochronę oraz promocję
zasobów rybackich i akwakultury, a także wspieranie przedsiębiorczości i różnicowanie działalności
gospodarczej. Zrealizowano przedsięwzięcia polegające na:
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rewaloryzacji terenów przyległych do cieków wodnych, oczyszczeniu dna oraz rekultywacji
kanałów,
budowie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych,
rozwijaniu działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego poprzez budowę, rozbudowę,
remont, a także wyposażenie obiektów gospodarczych,
promocji zasobów rybackich i propagowaniu rybackiego dziedzictwa kulturowego, m.in. poprzez
organizację wystaw, budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów i ośrodków kultury.

W roku 2020 we współpracy z Rybacką Lokalną Grupą Działania „Opolszczyzna” wydano publikację pt.
„Ryby mają głos!”. Publikacja dostępna jest na stronie www.opolskie.pl.
PODSUMOWANIE
Pandemia COVID-19 nie wpłynęła znacząco na realizację zamierzonych działań w ramach PROW 2014-2020
oraz PO RYBY 2014-2020. W ramach operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa w 2020 roku podpisano 27
umów o wartości dofinansowania 29,8 mln zł. Na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w 2020
przeznaczono 10,2 mln zł (w ramach 25 umów). W ramach podejścia LEADER zawarto 165 umów na kwotę
17,6 mln zł.
Na rzecz beneficjentów w 2020 roku w ramach PROW 2014-2020 wypłacono łącznie 33,1 mln zł.
W zakresie poddziałania 4.2.1. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność w ramach PO RYBY 2014-2020 zawarto 15 umów, na łączną kwotę 3,1 mln
zł.
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, pochodzących 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. Zadania w tym zakresie realizuje Departament
Ochrony Środowiska (DOŚ).
1.

Wojewódzki plan gospodarki odpadami „Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego
na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” (WPG)

Obowiązujący „Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022
z uwzględnieniem lat 2023-2028” obejmuje pełną informację nt. głównych rodzajów odpadów
powstających w województwie, a w szczególności niebezpiecznych, komunalnych oraz innych rodzajów
odpadów z różnych dziedzin gospodarki. Formułuje także cele, których realizacja poprawi system
gospodarowania odpadami i określa działania inwestycyjne. 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 planu jest sporządzane sprawozdanie za 3 lata kalendarzowe, wg stanu na dzień 31 grudnia roku
kończącego ten okres. Sprawozdanie z realizacji WPG za lata 2017-2019 nie zostało opracowane, bowiem
termin na jego przygotowanie został zmieniony znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
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2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Zgodnie z obecnie obowiązującym przepisem
art. 227a. ust. 1 ustawy o odpadach zarząd województwa ma obowiązek przygotowania i przedłożenia
sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie z realizacji WPG za
okres sprawozdawczy 2017-2019 w terminie 16 miesięcy po upływie tego okresu sprawozdawczego, tj. do
30 kwietnia 2021 r.
Termin przygotowania sprawozdania został przesunięty ze względu na wprowadzenie nowego sposobu
sprawozdawania się podmiotów wytwarzających odpady i prowadzących działalność w zakresie
gospodarowania odpadami w nowo utworzonej Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami (BDO). Dodatkowo, w związku z pandemią, przesunięto termin przedkładania przez
podmioty sprawozdań, co uniemożliwiło dokonanie ich weryfikacji jako podstawy do przygotowania
sprawozdania z WPG.
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”
(POP)

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego opracowany jest w związku z wystąpieniem
w 2018 roku przekroczenia standardów jakości powietrza na terenie strefy opolskiej oraz strefy miasto
Opole, a także ze względu na konieczność wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 lutego
2018 r. w sprawie C-336/16. Integralną część POP stanowi Plan działań krótkoterminowych, który odnosi się
do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka
wystąpienia przekroczeń w zakresie występujących w danej strefie przekroczeń poziomu alarmowego,
dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Jako element polityki ekologicznej regionu ma
pomóc w osiągnięciu standardów jakości powietrza, a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców
województwa.
Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje problemy zdrowotne oraz rodzi określone koszty,
np.: konsultacji lekarskich, leków, hospitalizacji, jak również koszty absencji w pracy czy w szkole. Koszty te
określa się mianem pośrednich lub kosztów zewnętrznych złej jakości powietrza. Oszacowane roczne koszty
zewnętrzne skutków narażenia na występowanie podwyższonych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu
w skali województwa opolskiego opiewają na kwotę ok. 2,4 mld zł rocznie. Natomiast koszt inwestycji
redukcji emisji z sektora komunalno-bytowego, wyznaczony na podstawie koniecznej redukcji substancji
w Programie ochrony powietrza dla województwa opolskiego, oszacowano na łączną kwotę
ok. 229,5 mln zł (uwzględniając redukcję pyłu zawieszonego do poziomów dopuszczalnych) wydatkowaną
podczas całego okresu realizacji Programu. Wykonanie działań naprawczych zaplanowano do roku 2026.
POP dla województwa opolskiego został przyjęty uchwałą Nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa
Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa
opolskiego” (Dz. Urz. Województwa Opolskiego poz. 2186). W 2020 roku wykonano raport z wdrożenia
programu ochrony powietrza za rok 2019. Raport jest dostępny w DOŚ.
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3.

Program ochrony środowiska przed hałasem „Program ochrony środowiska przed hałasem dla
województwa opolskiego”

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego jest dokumentem strategicznomerytorycznym 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 (np. ograniczenia prędkości na wybranych odcinkach dróg, czy
budowę ekranów akustycznych).
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. 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 wszystkich powiatów.
4.

Program ochrony środowiska „Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata
2016-2020” (POŚ)

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 społecznogospodarczego, a także ma chronić i rozwijać walory środowiska.
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 POŚ 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. Koszt realizacji
działań przewidzianych w programie ochrony środowiska wynosi: 35 772,7 mln zł. Okres obowiązywania
programu ochrony środowiska obejmuje lata 2016-2020.
W 2020 r. podpisano umowę na sporządzenie nowego Programu ochrony środowiska dla województwa
opolskiego na lata 2021–2027 oraz Raportu z realizacji Programu za lata 2018-2020. Zostaną one
przedłożone Sejmikowi Województwa Opolskiego w 2021 r.
6.9.1. Realizacja polityki środków finansowych ochrony środowiska
Gromadzenie i redystrybucja przez marszałka województwa środków finansowych dotyczy:
1. Opłat za korzystanie ze środowiska za:
 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;
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 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 rejestru Bazy Danych Odpadowych tzw. BDO.
5. Opłaty recyklingowej za torby foliowe.
Tabela 30. Realizowane zadania związane z gromadzeniem i weryfikacją danych dotyczących opłat
Liczba spraw
Liczba spraw
Wskaźnik dynamiki
Lp.
Nazwa zadania – aspekt merytoryczny zakończonych zakończonych
rok 2019=100
w 2019 r.
w 2020 r.
[%]
Ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych
Weryfikacja sprawozdań z opłat za
1.
3358
3086
91,9
korzystanie ze środowiska
Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej
Weryfikacja sprawozdań z opłaty
2.
80
36*
45,0
produktowej - produkty**
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
3.
4.
5.

Weryfikacja sprawozdań z opłaty
produktowej - opakowania**
Udzielenie pomocy de minimis opakowania
Udzielenie pomocy de minimis –
publiczne kampanie edukacyjne (PKE)

287

34*

11,8

67

153

228,3

60

102

170,0

-

-

Ustawa o bateriach i akumulatorach
6.

Weryfikacja sprawozdań dot. baterii i
akumulatorów**

725

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych składanych do UMWO
* Podana ilość uwzględnia sprawy zakończone w 2020 r., ale dotyczące sprawozdań za lata ubiegłe.
** Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach od 1 stycznia 2020 r. dodano do bazy BDO (Baza danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) moduł sprawozdawczy, który wprowadził nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie
gospodarki odpadami; dotychczasowe obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie zostały zastąpione nowym rodzajem sprawozdania
-sprawozdaniem o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (informacje o nowym zadaniu
ujęto w części dot. systemu BDO).

Liczba prowadzonych spraw uzależniona jest wyłącznie od liczby złożonych sprawozdań i wniosków.
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Tabela 31. Redystrybucja środków pochodzących z opłat
Redystrybucja Redystrybucja
Wskaźnik
środków
środków
dynamiki rok
Lp.
Nazwa zadania – aspekt finansowy
w 2019 r.
w 2020 r.
2019=100
(zł)
(zł)
[%]
Ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych
Przekazane środki z tytułu ustawowego podziału
1.
wpływów otrzymanych z opłat za korzystanie ze
35 402 857
40 434 994
114,21
środowiska, w tym:
a. gminom
10 257 355
13 186 016
128,55
b. powiatom
3 510 418
4 026 467
114,70
c. Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i
13 452 242
14 534 330
108,04
Gospodarki Wodnej w Opolu
d. Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i
8 182 842
8 688 181
106,17
Gospodarki Wodnej w Warszawie
Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej
Przekazane środki do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie z tytułu ustawowego podziału
2.
81 790
595 456
728,03
wpływów otrzymanych z opłaty produktowej produkty w przypadku nieosiągnięcia wymaganego
poziomu odzysku i recyklingu.
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Przekazane środki do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie z tytułu ustawowego podziału
3.
wpływów otrzymanych z opłaty produktowej
90 294
54 165
59,98
i dodatkowej opłaty – opakowania w przypadku
nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku
i recyklingu.
Przekazane środki do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4.
15 008
2 348
15,64
w Warszawie na publiczne kampanie edukacyjne
wpłacone przez podmioty do marszałka.
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Przekazane środki do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie z tytułu ustawowego podziału
5.
wpływów otrzymanych z opłaty produktowej
1 093
1
0,09
w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu
odzysku i recyklingu za zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny.
Ustawa o bateriach i akumulatorach
Przekazane środki do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie z tytułu ustawowego podziału wpływów
6.
4 889
941
19,24
otrzymanych z opłaty produktowej w przypadku
nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku
i recyklingu za baterie i akumulatory.
Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
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7.

8.

9.

Przekazane środki do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie z tytułu ustawowego podziału
wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego
2 236
0
poziomu odzysku i recyklingu
odpadów
pochodzących
z
pojazdów
wycofanych
z eksploatacji.
Ustawa o odpadach
Przekazane po raz pierwszy w 2019 r. do budżetu
państwa środki z opłaty rejestrowej i rocznej – dot.
50 831
247 581
Baza Danych Odpadowych „BDO”
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Przekazane po raz pierwszy w 2019 r. do budżetu
państwa środki z opłaty recyklingowej - dot. toreb
1 526 745
4 376 599
foliowych

0

487,07

286,67

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych składanych do 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. Polega ona na konieczności uzyskania zgody organu ochrony środowiska w postaci decyzji
administracyjnej na emisję w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
W 2020 roku Marszałek Województwa Opolskiego realizował następujące zadania z wynikające z niżej
wymienionych ustaw:
Tabela 32. Realizowane zadania z zakresu ochrony środowiska
Lp.

1.

Nazwa zadania

Liczba spraw
zakończonych
w 2019 r.

Ustawa Prawo ochrony środowiska
Wydawanie (cofanie, wygaszanie) pozwoleń
zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów
59
i pyłów do powietrza.

Liczba spraw
zakończonych
w 2020 r.

Wskaźnik
dynamiki
rok 2019=100
[%]

48

81,3

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.

2

3

150,0

3.

Prowadzenie rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc
występowania substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska.

453

382

84,3

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.

408

426

104,4

102

5

6.

Opracowanie programów ochrony przed hałasem,
programów ochrony powietrza, planów działań
krótkoterminowych, przygotowanie sprawozdań
z realizacji.

24

28

Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych,
zatwierdzanie raportów z udoskonaleń metodyk
15
19
monitorowania emisji gazów cieplarnianych.

116,7

126,7

7.

Przyjmowanie
informacji
o
rzeczywistych
i planowanych zmianach zdolności produkcyjnej,
przyjmowanie
raportów
z
emisji
gazów
cieplarnianych.

9

23

255,5

8.

Analiza zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.

4

5

125,0

9.

Ustawa o odpadach i ustawa o odpadach wydobywczych
Prowadzenie baz danych.
3602
-*

-

10.

Powołanie komisji egzaminacyjnej oraz wydanie
świadectwa stwierdzające kwalifikacje w zakresie
gospodarowania odpadami, odpowiednie do
prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

4

5

125,0

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,
decyzje zmieniające częstotliwość monitoringu
składowiska.

62

37

59,7

12.

Programy
wydobywczymi

0

0

-

13.

Inne z ustawy o odpadach wydobywczych przeglądy
programów
gospodarowania
odpadami
wydobywczymi.

4

0

0,0

gospodarowania

odpadami

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMWO
*Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach baza WSO (Wojewódzki System Odpadowy) została zastąpiona bazą
BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). W 2020 r. do WSO nie wprowadzono danych. Od 1
stycznia 2020 r. dodano do bazy BDO moduł sprawozdawczy, który wprowadził nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie
gospodarki odpadami; dotychczasowe obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie zostały zastąpione nowym rodzajem sprawozdania
- sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (informacje o nowym zadaniu ujęto w części dot.
systemu BDO).

Liczba prowadzonych postępowań uzależniona jest wyłącznie od liczby złożonych wniosków.
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6.9.3. Realizacja polityki surowcowej
Tabela 33. Realizowane zadania wynikające z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
Liczba spraw
Liczba spraw
Lp.
Nazwa zadania
zakończonych zakończonych
w 2019 r.
w 2020 r.
Ustawa Prawo geologiczne i górnicze
Udzielanie
(zmiana,
przeniesienie,
wygaśniecie
1.
8
13
i cofnięcie) koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.
Wyrażanie opinii w sprawach koncesji udzielanych przez
2.
2
4
starostę.
3.
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych.
41
29
4.
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych.
34
40
Gromadzenie,
przechowywanie,
udostępnianie
5.
238
233
informacji geologicznej.
6.
Opłaty eksploatacyjne - weryfikacja informacji.
147
152
Wydawanie decyzji ustalających opłaty za eksploatacje
7.
43
43
kopalin.
Rozpatrywanie zmian do projektów zagospodarowania
8.
7
2
złóż.
9.
Wykup praw do informacji geologicznej.
6
7
10. Weryfikacja zestawień zmian zasobów złóż kopalin.
71
74
Analiza
i
opiniowanie
planów
i
studium
11.
83
152
zagospodarowania przestrzennego.
12. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.
762
681

Wskaźnik
dynamiki
rok 2019=100 [%]

162,5
200,0
70,7
117,6
97,9
103,4
100,0
28,6
116,7
104,2
183,1
89,4

Źródło: Opracowanie własne 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 jako organ 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 34. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami
Liczba spraw
Liczba spraw
Wskaźnik dynamiki
Lp.
Nazwa zadania
zakończonych w
zakończonych w
rok 2019=100 [%]
2019 r.
2020 r.
Ustawa o odpadach
1.
Wnioski dot. wpisu do rejestru BDO.
6345
4247
67
Wnioski dot. aktualizacji wpisu do rejestru
2.
509
1146
225
BDO.
Generowanie nowych danych dostępowych
3.
574
954
166
do rejestru BDO.
4.
Wnioski o wykreślenie z rejestru BDO.
35
8
23
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMWO

Najwięcej wniosków o wpis do rejestru BDO złożono w 2019 r., kiedy masowo składano wnioski w postaci
dokumentu papierowego przed końcem roku 2019, aby uniknąć dokonywania samodzielnego wpisu
w formie elektronicznej. Tak duża liczba złożonych wniosków spowodowała, że nie mogły one zostać
załatwione w tym samym roku i dlatego zostały z opóźnieniem zakończone w 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. wnioski składane są elektronicznie przez indywidualne konto utworzone w bazie BDO.
System uniemożliwia jednak zakończenie spraw w przypadku braku odpowiedzi ze strony wnioskującego na
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wezwanie organu. Jednym z głównych problemów w funkcjonowaniu BDO jest także brak profilów
zaufanych firm oraz niechęć do elektronicznego załatwiania spraw. To powoduje, że organy mają duże
problemy z zamykaniem spraw zgodnie z przepisami prawa. W wielu przypadkach efektem tego jest
rozpoczęcie procedury i niemożność jej skutecznego zakończenia.
Tabela 35. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem modułu sprawozdawczego w Bazie danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
Liczba spraw,
Liczba spraw
Wskaźnik dynamiki
Lp.
Nazwa zadania
które wpłynęły
zakończonych w
rok 2019=100 [%]
do BDO w 2020 r.
2020 r.
Ustawa o odpadach
Sprawozdania o produktach, opakowaniach
1.
i o gospodarowaniu odpadami z nich
1751
0
powstającymi
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach
2.
3708
0
i o gospodarowaniu odpadami
Sprawozdanie
wójta, burmistrza lub
3.
prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu
83
0
gospodarowania odpadami komunalnymi
Źródło: Opracowanie własne DOŚ na podstawie danych DOŚ

Administrator BDO uruchomił moduł sprawozdawczy, który umożliwia podmiotom realizację ustawowego
obowiązku i składanie za rok 2019 sprawozdań elektronicznie przez BDO. Sprawozdania o produktach,
opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi należało złożyć do 11 września 2020 r.
Natomiast sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz sprawozdania
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi - do 31 października 2020 r. Organom natomiast umożliwiono dostęp do modułu
sprawozdawczego w drugiej połowie listopada 2020 r. Późny termin dostępu do modułu, sprawy
organizacyjne i techniczne BDO uniemożliwiły rozpoczęcie realizacji zadania w 2020 r., stąd weryfikacja
sprawozdań nastąpi w 2021 roku.
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). Na dzień 31.12.2020 r. ZOPK zatrudniało 18 osób (17,25
etatu) oraz 2 osoby na umowę zlecenie (poza merytoryczne).
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 2020 roku były
to m.in.:
 „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych
w 2020 r.”;
 „Doposażenie ścieżki edukacyjnej na terenie PK „Góra Św. Anny”;
 „Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie Zespołu Opolskich Parków
Krajobrazowych”.
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Zostały one zrealizowane przy wsparciu WFOŚiGW w Opolu, a ich łączna wartość wyniosła 134 831,94 zł.
Ponadto ZOPK prowadzi edukację ekologiczną w formie zajęć terenowych i warsztatowych, konkursów,
festiwali, olimpiad, turniejów. W roku 2020 działalność ta była w dużym stopniu ograniczona ze względu na
pandemię COVID-19.
Ponadto województwo opolskie z udziałem ZOPK w 2020 r. prowadziło trzy projekty partnerskie z zakresu
ochrony przyrody i edukacji ekologicznej realizowane w ramach RPO WO 2014–2020, tj.:






„Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa
opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków
Krajobrazowych w Ładzy” – w 2020 r. zrealizowano zadania przez Województwo Opolskie i ZOPK na
łączną kwotę 256 579,87 zł;
„Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków
Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” – w 2020 r. zrealizowano zadania na
łączną kwotę 449 811,16 zł;
„Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych
w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” – w 2020 r. zrealizowano zadania na łączną
kwotę 121 536,78 zł.

6.9.6. Inne działania w zakresie ochrony środowiska – Program LIFE
W 2020 roku rozpoczęto realizację projektu pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza
w samorządach województwa opolskiego” o wartości ponad 3 mln EUR współfinansowanego ze środków
europejskich w ramach Programu LIFE oraz ze środków NFOŚiGW.
Do projektu przystąpiły 42 gminy i jako partner naukowy – Politechnika Opolska. Partnerami projektu
zostali również: ówczesne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, WFOŚiGW w Opolu oraz partnerzy zagraniczni
- Kraj Morawsko-Śląski i Kraj Ołomuniecki.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej
województwa opolskiego poprzez organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania jakością
powietrza w regionie oraz zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza.
W ramach projektu zostanie wypracowany m.in.:
 model zarządzania programem ochrony powietrza;
 wojewódzki system informowania o stanie jakości powietrza w czasie rzeczywistym obejmujący
co najmniej jeden punkt pomiarowy w każdej gminie;
 system informatyczny (IT) wspierający proces wymian źródeł ciepła oraz służący do monitorowania,
raportowania i aktualizowania POP, w tym rozszerzenie systemu IT o wojewódzką bazę wydanych
pozwoleń w zakresie limitów emisyjnych;
 system elektronicznej wymiany informacji (webservices) o wielkości napływów pomiędzy regionami
i transgranicznych;
 system współpracy zaangażowanych stron (platforma współpracy), tj. dzielenie się najlepszymi
praktykami i informacjami między organami dla zapewnienia jakości powietrza, w ramach której
planuje się cykliczne warsztaty urzędników w celu doskonalenia praktycznych kompetencji,
wymiany doświadczeń oraz doskonalenia systemu zarządzania oraz zbierania danych i postulatów
do aktualizacji wojewódzkiego programu ochrony powietrza;
 system dedykowanych, jednolitych standardów i narzędzi pracy – współpraca w ramach rządowego
projektu ZONE w zakresie m.in.: szczegółowej bazy danych o źródłach niskiej emisji (wojewódzka
baza kopciuchów) w ramach bazy danych CEEB.
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Projekt ma podnieść kompetencje osób zajmujących się tematyką ochrony powietrza w gminach
i powiatach m.in. poprzez ich udział w miesięcznym kursie przygotowawczym, seminariach
i dwusemestralnych studiach podyplomowych. Obejmie wszystkich koordynatorów POP gminnych
i powiatowych - ponad 86 osób. Spodziewany wynik: 40 certyfikowanych audytorów standardu
środowiskowego budynku mieszkalnego.
Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie jakości powietrza,
w tym m.in. szkolenia i konferencje, a także promocję w mediach lokalnych.
W ramach projektu w celu zbadania świadomości społecznej problemu niskiej emisji dwukrotnie zostaną
przeprowadzone badania - pierwsze do 31 maja 2021 r. oraz drugie - do 31 sierpnia 2022 r. Każdorazowo
badanie zostanie wykonane na próbie 1000 mieszkańców z wszystkich gmin województwa.
29 grudnia 2020 r. ZWO powołał Komitet Sterujący Projektem LIFE, złożony z: przedstawicieli województwa
opolskiego, 42 gmin i Politechniki Opolskiej, partnerów projektu – Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, reprezentacji czeskich krajów - Kraju Morawsko-Śląskiego i Kraju
Ołomunieckiego, a także: WFOŚiGW w Opolu, Opolskiego Alarmu Smogowego oraz przedsiębiorców Opolski Business Centre Club (BCC).
PODSUMOWANIE
Realizacja wielu zadań w obszarze kompetencyjnym DOŚ w związku z wprowadzeniem obostrzeń
związanych z pandemią COVID-19 była bardzo utrudniona. Niemniej jednak zadania z zakresu ochrony
środowiska niezbędne dla zapewnienia pomocy obywatelom były realizowane na bieżąco, tj. m.in.
procedowano:
 wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, decyzji o uznaniu
przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz decyzji o odmowie uznania przedmiotu lub
substancji za produkt uboczny;
 wydawanie decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych;
 przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie
oddziaływać na środowisko.
Na bieżąco prowadzono także wpisy do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami, będącego integralną częścią Bazy danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), by umożliwić przedsiębiorcom prowadzenie
działalności gospodarczej.
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 oraz tworzą rezerwę na realizacji określonych celów w przyszłości.
Według stanu na koniec 2020 roku województwo opolskie posiadało grunty wraz z zabudowaniami
o powierzchni 1 638,5148 ha o łącznej wartości 1 258 362,07 tys. zł. W stosunku do roku 2019 stan
nieruchomości będących w posiadaniu województwa opolskiego zwiększył się o 5,7315 ha o wartości 201
104,11 tys. zł. Województwo posiada mienie nabyte z mocy prawa, na mocy decyzji uznaniowych, umów
kupna, zamiany oraz darowizny. Nieruchomości oddane są przede wszystkim w trwały zarząd
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samorządowym jednostkom organizacyjnym, w nieodpłatne użytkowanie SP ZOZ-om, w użytkowanie
wieczyste gruntu instytucjom kultury. Nieruchomości zbędne, które nie mogą zostać zagospodarowane na
potrzeby jednostek wojewódzkich, były sprzedawane w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej na
potrzeby innych jednostek samorządu terytorialnego.
Województwo jest również wspólnikiem spółek kapitałowych. Wartość nominalna jego udziałów
w spółkach prawa handlowego na koniec 2020r. wynosiła 147.301.000,00 zł i w porównaniu do stanu
na koniec 2019 roku spadła o 9,6%.
Projekty inwestycyjne realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej
 W 2020 r. zakończono zadanie np. „Wykonanie instalacji zasilania nowego agregatu
prądotwórczego wraz z adaptacją pomieszczenia”, którego celem było zapewnienie pełniejszego
wykorzystania potencjału zamku jako obiektu hotelowego. Jego wartość wynosiła 220 662 zł
(budżet województwa);
 Ponadto w 2020 r. realizowane były projekty wieloletnie, finansowane ze środków unijnych, które
zadania zakończą się w 2021 r:
 Jednym z nich jest projekt pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo
przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. Projekt ten
współfinansowany jest ze środków RPO WO na lata 2014 – 2020, a jego wartość wynosi
5 660 177 zł. Ma on na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności
społeczności lokalnej za otaczające środowisko przyrodnicze. Obejmuje m.in.
międzypokoleniowe lekcje o bioróżnorodności (w 2020 r. czasowo zawieszone z powodu
sytuacji epidemicznej). Ponadto w parku oraz przy stawie Kalusznik odnawiane są nawierzchnie
dla ruchu pieszego i kołowego. Zakończenie projektu planowanej jest na 2022 rok.
 Drugim zadaniem współfinansowanym ze środków unijnych, z Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska 2014-2020 Przekraczamy granice, jest „Śląsk bez granic III- zamki
i pałace”. Celem projektu, którego wartość wynosi w części województwa 11,6 mln zł, jest
zwiększenie liczby odwiedzających region transgraniczny oraz poprawa sytuacji na
transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej
atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu. W 2020 roku w zamku rozpoczęto renowację
elewacji, tarasu i izolację fundamentów, wymianę oświetlenia zewnętrznego oraz odnowę
stolarki okiennej i drzwiowej. Kolejno planuje się rewitalizację fontanny, remont kanałów
parkowych oraz wymianę ogrodzenia. Przewidywany termin zakończenia projektu to 2022 rok.
Ponadto ze środków własnych rozpoczął się remont III piętra, gdzie powstaną dodatkowe
pokoje hotelowe oraz częściowa renowacja stolarki wewnętrznej tj. zabytkowej boazerii.
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6.11.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Współpraca SWO z organizacjami pozarządowymi wynika z ustawowych zadań własnych samorządu
określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2019 r., poz. 688).
1. Program Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi
Szczegóły współpracy na 2020 r. są określone w Programie Współpracy Samorządu Województwa
Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2020 roku (dalej Programie), stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/109/2019 Sejmiku
Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2019 r. Celem głównym Programu jest zwiększenie
zaangażowania samorządu i sektora pozarządowego w obszarze współpracy międzysektorowej na rzecz
mieszkańców województwa. W 2020 roku na realizację Programu przeznaczono łącznie 12 569 780,44 zł.
Współpraca finansowa SWO z podmiotami Programu w 2020 r. opierała się na realizacji zadań publicznych:
 w ramach otwartych konkursów ofert przekazano łącznie 11 222 010,35 zł (z czego 1 195 799,69 zł
w ramach realizacji programów wieloletnich);
 w ramach trybu pozakonkursowego przekazano łącznie 835 822,59 zł;
 opłat składek członkowskich w łącznej wysokości 511 947,5 zł.
W związku z pandemią choroby COVID 19 oraz wprowadzanymi na poziomie krajowym obostrzeniami duża
część zaplanowanych działań nie mogła się odbyć.
Ograniczenia w działalności związane z pandemią w dużym stopniu odcisnęły swoje piętno na działalności
podmiotów III sektora. Dwóch otwartych konkursów ofert nie udało się przeprowadzić, w wielu konkursach
zwracano przyznane środki w związku z niemożnością zrealizowania zadań. Dla wielu organizacji zwrot
środków oznacza realną groźbę likwidacji. To, jak pandemia odbiła się na podmiotach III sektora pokazują
sprawozdania z działalności Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego (FM SWO) czy Forum
Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego (FS SWO).
2.

Współpraca SWO z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi (OSP)

W 2020 roku współpracę z środowiskami OSP ograniczyła pandemia COVID-19. ZWO przekazał OSP
867 614,00 zł, a w ramach dotacji w trybie otwartych konkursów ofert i trybie pozakonkursowym. Ponadto
OSP otrzymywały sprzęt oraz odzież specjalistyczną w związku z obchodami jubileuszy istnienia
województwa opolskiego oraz w trakcie przekazywania nowych samochodów pożarniczych.
W ramach współpracy z DZP przekazano pakiety z zestawami środków ochrony osobistej dla wszystkich
jednostek OSP w województwie opolskim. Był to jeden z elementów projektu unijnego „Opolskie przeciw
COVID-19”. Całkowity koszt wszystkich zestawów wyniósł 1 777 871,04 zł.
3.

Współpraca SWO z Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego

Członkowie FM SWO wspierają młodzieżowe rady miast w tworzeniu dobrych praktyk, prowadzą warsztaty
nt. mediów społecznościowych. Uczestniczą we wszystkich uroczystościach i projektach organizowanych
przez SWO, współpracują z Forum Seniorów oraz nawiązują i utrzymują relacje z młodzieżowymi radami
samorządów lokalnych.
Po zakończeniu działalności II kadencji FM SWO przeprowadzono rekrutację do III. kadencji. Rozpoczęła się
ona oficjalnie w połowie czerwca 2020 r. Wybrano 24 członków z uwzględnieniem podziału na 12
powiatów. W pierwszym roku działalności III. kadencji FMSWO, w związku z pandemią COVID-19, większość
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zadań prowadzona była zdalnie. Jednak nie wszystkie plany udało się zrealizować. Prace FMSWO skupiły się
przede wszystkim wokół opracowania oraz wdrażania Strategii dla Młodzieży, organizacji II. Opolskiego
Kongresu Młodzieży, webinariów oraz współpracy międzywojewódzkiej. Najczęściej poruszaną tematyką
były wyzwania dla edukacji i młodzieży w czasie pandemii.
4.

Współpraca SWO z Forum Seniorów Województwa Opolskiego

Członkowie FS SWO 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 SWO. Współpracują także z FM SWO oraz utrzymują
relacje z organizacjami senioralnymi.
W 2020 członkowie FS SWO spotkali się czterokrotnie (30 stycznia, 27 lutego, 24 września, 14 października).
Ponadto odbyły się trzy spotkania Zespołów:
 10 stycznia - spotkanie z WUP dot. projektu pilotażowego „Siła Wieku”;
 27 lutego - spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania rekomendacji dot. polityki senioralnej
województwa opolskiego;
 10 czerwca – spotkanie Zespołu ds. edukacji dot. opracowania regulaminu i tematu II edycji
senioralnego konkursu literackiego.
Przedstawiciele FS SWO uczestniczyli w dwóch spotkaniach nt. polityki senioralnej na szczeblu krajowym:
 31 stycznia – posiedzenie Zespołu ds. partycypacji osób starszych przy Radzie Działalności Pożytku
Publicznego;
 1 października – posiedzenie plenarne Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Utrzymujący się przez większość roku stan zagrożenia epidemicznego spowodował, że do skutku nie doszły
liczne inicjatywy planowane na 2020 rok m.in. wyjazd delegacji FS SWO do województwa lubuskiego oraz
pomorskiego celem wymiany dobrych praktyk czy udział w Ogólnopolskim Forum Rad Seniorów
w Krakowie. Nie odbyła się także planowana na 20 marca konferencja senioralna z udziałem seniorami
z regionów partnerskich z Czech i Ukrainy.
5. Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji
W 2020 roku odbyło się pięć posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV
kadencji (RDPP WO). Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego RDPP WO podejmowała uchwały
w trybie obiegowym, oddając głosy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
RDPP WO w trybie stacjonarnym oraz obiegowym podjęła szereg uwchwał, w tym m.in w sprawie:
 zaopiniowania projektu sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa
Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku
Publicznego w 2019 roku;
 zaopiniowania projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego: w sprawie ustanowienia
szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa
Opolskiego "Złota Maska"; Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 20202023, podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich
do kategorii, a także w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”;
 zaopiniowania projektu Programów Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego
na rok 2021 oraz lata 2021 – 2025;
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wskazania przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego do
Kapituły Konkursu „Opolska Niezapominajka 2019”.

6. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Opolu.
W roku 2020 przewodniczenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) objęła strona
samorządowa. Funkcję Przewodniczącego pełnił Pan Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego.
W 2020 roku odbyły się dwa posiedzenia plenarne i cztery posiedzenia prezydium WRDS. Tematyka spotkań
była różnorodna i poświęcona m.in. strategii rozwoju województwa, regionalnej strategii innowacji,
regionalnemu programowi operacyjnemu, zagdanieniom neutralności klimatycznej, współpracy między
pracodawcami a szkołami branżowymi, rozwiązaniom zawartym w tzw. Tarczach antykryzysowych na
terenie województwa opolskiego.
W strukturze Opolskiej WRDS funkcjonują cztery Zespoły problemowe:
 Zespół ds. edukacji, prawa i rynku pracy;
 Zespół ds. polityki regionalnej i gospodarki;
 Zespół ds. infrastruktury transportowej, gospodarki wodnej i ochrony środowiska;
 Zespół ds. polityki zdrowotnej i społecznej.
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania Zespołu ds. edukacji, prawa i rynku pracy
poświęcone dyskusji na temat projektu Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla
Województwa Opolskiego na 2020 rok oraz sytuacji młodocianych pracowników szkół zawodowych
w czasie pandemii COVID-19.
Ponadto w 2020 roku przeprowadzono następujące konkursy okolicznościowe:




Konkurs „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2019”;
Konkurs „Opolska Niezapominajka 2019” - dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa
Opolskiego 2019 roku;
Konkurs literacki: „XX wiek w moich wspomnieniach”.

Rozdanie nagród w konkursach, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, zaplanowano na II
kwartał 2021 r.
PODSUMOWANIE
Działalność BDO skoncentrowana była na wsparciu organizacji pozarządowych w pandemii COVID-19.
Uruchomiono usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie wykładni przepisów rządowych tarcz
antykryzysowych. Zwiększono nabór ofert w trybie pozakonkursowym, po raz pierwszy przeprowadzono
dwie edycje otwartego konkursu ofert na wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne trzeciego sektora.
Dystrybuowano środki ochrony osobistej organizacjom z regionu, w szczególności senioralnym oraz
kombatanckim, a także OSP z regionu. Diagnozowano także potrzeby szkoleniowe członków organizacji
pozarządowych w celu właściwego ukierunkowania nowego projektu (pierwszego partycypacyjnego
projektu wsparcia na rzecz kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej) pt. „Europejski Budżet
Obywatelski”.
Swoją działalność były zmuszone ograniczyć Fora Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego
i Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego. Większość aktywności przeniosła się do Internetu.
Pierwsze zdalne posiedzenia w 2020 r. odbyła również Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa
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Opolskiego. W mocno ograniczonym zakresie w drugiej połowie roku działała również Wojewódzka Rada
Dialogu Społecznego.
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
samorządu województwa koncentrowała się na przedsięwzięciach badawczych, profilaktycznych oraz
edukacyjnych – tych ostatnich realizowanych on-line lub poprzez massmedia. Działania ukierunkowane były
m.in. na wzmacnianie kompetencji kadr instytucji stykających się z problematyką uzależnień oraz
wspieraniem podmiotów lecznictwa odwykowego w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.
Dla skutecznej profilaktyki uzależnień istotne jest rozpoznawanie różnych aspektów problematyki
alkoholowej i narkotykowej, stąd też w sierpniu 2019 r. rozpoczęła się realizacja wstępnych etapów
projektu badawczego dotyczącego zachowań problemowych młodzieży województwa opolskiego. W 2020
r. zespół badaczy z UO przeprowadził badania jakościowe w szkołach ponadpodstawowych i przygotował
raport z tych badań. Wyniki przedstawiono podczas webinariów 26 października oraz 27 listopada 2020 r.
Poniżej zaprezentowane są dwa slajdy z
prezentacji przedstawionej podczas webinariów.
Zachowania problemowe młodzieży w
województwie opolskim (2019-2020)
Źródło: Slajd pochodzi z prezentacji przedstawionej podczas
webinariów w ZOOM w dniach 26 października 2020 r. i 27
listopada 2020 r. pt. Zachowania problemowe młodzieży w
województwie opolskim (2019-2020) raport z badania
jakościowego. Autorzy i prelegenci: Marcin Deutschmann,
Magdalena Piejko-Płonka, Karolina Trościanka, Michał
Wanke, Dariusz Zawora (prelegenci podkreśleni)

Zachowania problemowe młodzieży w
województwie opolskim (2019-2020)
Źródło: Slajd pochodzi z prezentacji przedstawionej
podczas webinariów w ZOOM w dniach 26 października
2020 r. i 27 listopada 2020 r. pt. Zachowania problemowe
młodzieży w województwie opolskim (2019-2020) raport z
badania jakościowego. Autorzy i prelegenci: Marcin
Deutschmann, Magdalena Piejko-Płonka, Karolina
Trościanka, Michał Wanke, Dariusz Zawora (prelegenci
podkreśleni)
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Podstawą skutecznej profilaktyki uzależnień jest wzmacnianie czynników chroniących i osłabianie,
niwelowanie, czynników zagrażających (czynników ryzyka).
Na początku 2021 r. zrealizowano badanie pt. „Profilaktyka uzależnień w gminach województwa opolskiego
w 2020 r.” Zespół badaczy, podobnie jak w latach poprzednich, badał realizację oraz planowanie działań
z zakresu profilaktyki uzależnień w gminach województwa opolskiego oraz opracował raport z badania.
Wykres 3: Odsetek gmin województwa opolskiego realizujących rekomendowane programy profilaktyczne w latach
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Źródło: Raport z realizacji oraz planowania działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, alkoholu oraz
uzależnień behawioralnych w gminach województwa opolskiego w 2017-2020, opr. M. Wanke, D. Zawora, Opole marzec 2021 r.

Tabela 36: Wpływ pandemii COVID-19 na działania profilaktyczne w gminach województwa opolskiego w roku 2020
(rozkłady procentowe)
Twierdzenie/odpowiedź
Pandemia uniemożliwiła realizację
profilaktyki uzlaeżnień w naszej gminie.
Ze względu na pandemię zmniejszono
nakłady finansowe na profilaktykę
uzależnień.
Ze względu na pandemię, dostęp do
odbiorców działań profilaktycznych był
utrudniony.
Ze wgędu na pandemię, angażowanie
realizatorów działąń profilaktycznych
stało się zbyt trudne.
W trakcie pandemi w gminie inne
działania niż profilaktyka uzależnień są
priorytetowe.
Zmiany w funckjonowaniu szkół
uniemożliwiły realizację działań
profilaktycznych.
W gminie brakuje wiedzy, jak realizować
działania profilaktyczne w czasie
pandemii.
W gminie zrealizowano wiecej niż
zwykle działań profilaktycznych w spoób
zdalny.
Jakość działań profilaktycznych w czasie
pandemi znacznie się obniżyła.
Profilaktyka w trakcie pandemii jest
jeszcze bardziej potrzebna.
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Źródło: Raport z realizacji oraz planowania działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, alkoholu oraz
uzależnień behawioralnych w gminach województwa opolskiego w 2017-2020, opr. M. Wanke, D. Zawora, Opole marzec 2021 r.
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Wyniki badań pokazały, że pandemia COVID-19 ograniczyła aktywność profilaktyczną gmin. O ile ilościowy
spadek realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych nie jest zbyt drastyczny, to wskazany
w tabeli negatywny wpływ pandemii na profilaktykę jest bardzo poważny i wieloaspektowy. Rodzi to nowe
wyzwania dla profilaktyki uzależnień.
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 20182025 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 2020 roku wydatkowano łącznie 152 594 zł, w tym:
 60 360 zł stanowiły dotacje dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na
realizację zadań wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia oraz na kształcenie
i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;


23 854 zł na realizację 5 przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych dla ok. 150 osób - m.in. uczniów
i słuchaczy ZSM w Prudniku, kuratorów sądowych, przedstawicieli gmin, powiatów oraz szkół
ponadpodstawowych, a także członków Opolskiej Rady Zdrowia Psychicznego. W ramach edukacji
profilaktycznej przygotowano i opublikowano artykuły dotyczące problematyki alkoholowej,
narkotykowej oraz HIV/AIDS w Nowej Trybunie Opolskiej - w wersji papierowej oraz na portalu
nto.pl;



33 350 zł na realizację dwóch projektów profilaktycznych – Szkoła Wiodąca oraz Szkoła
Profesjonalnej Profilaktyki - z udziałem ok. 490 osób;



35 030 zł na realizację badania zachowań problemowych młodzieży województwa opolskiego oraz
badania aktywności gmin województwa opolskiego związanej z profilaktyką używania substancji
psychoaktywnych w 2020 r. Przewidywana jest kontynuacja badań w 2021 r.

PODSUMOWANIE
Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na realizację przedsięwzięć w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień utrudniając i częściowo ograniczając ich realizację. W odpowiedzi na zaistniałą
sytuację rozpoczęto realizację przedsięwzięć edukacyjno-profilaktycznych online, taki charakter mają
również i będą miały przedsięwzięcia badawcze. W praktyce cała aktywność związana z partnerami
zewnętrznymi realizowana jest w trybie zdalnym. Nowe przedsięwzięcia planowane w 2021 r.
przygotowywane są w sposób elastyczny w zakresie formy, przy założeniu, by mogły także identyfikować
i odpowiadać na problemy związane z pandemią.
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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 obszarze wielokulturowości regionu jest, powołany w 2019 roku, pełnomocnik Zarządu
Województwa Opolskiego ds. wielokulturowości.
Wielokulturowy charakter województwa tworzy różnorodna etnicznie i narodowo ludność regionu.
Zamieszkują je dwie wymienione w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych mniejszości:
najliczniejsza w Polsce mniejszość niemiecka, mniejszość romska oraz pozostałe wymienione poniżej:






mniejszość niemiecka zamieszkująca głównie centralną i wschodnią i północnowschodnią część
województwa (wg. NSP 2011 78 tys.);
mniejszość romska, zamieszkująca przede wszystkim główne miasta regionu, wg NSP 2011 to ok. 1 tys.
mieszkańców;
Kresowianie i ich potomkowie, zamieszkujący głównie obszar północny, zachodni i południowy regionu
oraz miasta Opole i Kędzierzyn-Koźle - stanowią ok. 30% mieszkańców województwa;
grupa górali żywieckich - niewielka grupa występująca głównie w południowo-zachodniej części
regionu;
od 2015 roku nieprzerwanie przybywa do regionu duża liczba cudzoziemców. Nadal w głównej mierze
jest to migracja zarobkowa, głównie z Ukrainy, Indii, Filipin, Uzbekistanu i Białorusi.

W 2020 r. pandemia COVID-19 znacznie ograniczyła działalność większości organizacji mniejszościowych,
a nawet całkowicie ją uniemożliwiła. Wybrane działania, które mimo obostrzeń zrealizowano, to m.in.:
Działania mniejszości niemieckiej:
 konkursy dla dzieci i młodzieży realizowane w trybie online i przy pomocy nagrań wideo;
 koncerty powiatowe i adwentowe, które zastąpiono nagraniami udostępnionymi na kanale YouTube
SKGD/TSKN;
 kursy języka niemieckiego prowadzone w trybie online;
 niemieckojęzyczna szkółka piłkarska Miro, która prowadziła zajęcia sportowe zarówno w trybie online
jak i stacjonarnym;
 animatorki dedykowanego seniorom projektu „Opolski senior” w czasie lockdownu świadczyły pomoc
sąsiedzką i szyły maseczki;
 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim, które zrealizowano w trybie hybrydowym;
 obchody jubileuszu 30-lecia TSKN wymagały reorganizacji. Odbyły się jednak debaty, przygotowano
i pokazano wystawę plenerową poświęconą 30-leciu TSKN, wydano album 30-lecia oraz rozmowy
jubileuszowe, w kołach terenowych powstało wiele wydawnictw okolicznościowych. Członkowie
i kierownicy zespołów artystycznych spotykali się w trybie hybrydowym;
 przygotowano pomieszczenia i wystawę stałą dla Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego
Niemców, które swoją siedzibę będzie miało w Opolu.
Mniejszość romska:
 korzystała głównie ze wsparcia w ramach Programu integracji społeczności romskiej w RP, składając
wnioski jako stowarzyszenia oraz z pozyskanych w ten sposób środków przez samorządy;
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działalność świetlic romskich ograniczona była do sporadycznych spotkań oraz organizacji zajęć dla
małych grup dzieci. W województwie działa sześcioro asystentów romskich, wspierających edukację
dzieci romskich;
 odbyły się dwie imprezy: Dzień Kultury i Tradycji Romskiej w Prudniku oraz Międzynarodowy Dzień
Romów w Kędzierzynie-Koźlu.
Zarówno organizacje Kresowian, jaki Górali, bardzo ograniczyły swoją działalność z uwagi na obostrzenia
sanitarne. Oprócz spotkań i wykładów z początku roku (styczeń, luty) nie odbyły się żadne tradycyjne,
coroczne imprezy kulturalne organizowane zarówno przez same stowarzyszenia, jak również przez
samorządy.
PODSUMOWANIE
W 2020 r. z inicjatywy pełnomocnika ZWO ds. wielokulturowości przeprowadzono 3 debaty internetowe
dotyczące 15-lecia funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych etnicznych oraz języku
regionalnym, skupiając łącznie ok. 200 widzów. Przeprowadzono także serię warsztatów z komunikacji
międzykulturowej w wybranych szkołach średnich, w których wzięło udział 230 osób. Kontynuowano prace
nad sporządzeniem Regionalnego planu działania na rzecz imigrantów, w ramach których opracowano
analizę SWOT oraz uzyskano dane dot. cudzoziemców bezpośrednio z 71 gmin województwa. Organizacje
mniejszościowe korzystały z organizowanych przez UMWO konkursów. Jednym z nich jest konkurs
skierowany do organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, w którym dofinansowanie uzyskało 16
projektów. Wydatki na zadania w obszarze wielokulturowości w 2020 roku wyniosły 10 266,66 zł.
6.14.

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Planowanie operacyjne
UMWO realizuje zadania obronne na podstawie „Planu operacyjnego funkcjonowania UMWO w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Plan został opracowany przez
Marszałka Województwa i zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego na podstawie otrzymanych wypisów
z „Planu operacyjnego funkcjonowania Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO).
Po analizie otrzymanych zadań operacyjnych utworzono TRZO dla UMWO i jego departamentów oraz dla
WSJO realizujących zadania obronne. Zadania te obejmują:
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Zadania w zakresie 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 jego terenie utworzono w UMWO Punkt kontaktowy HNS, który m.in. aktualizuje bazę podmiotów
leczniczych oraz bazę 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 ZDW 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 - w UMWO opracowano „Plan szkolenia obronnego UMWO na 2020
rok”. W oparciu o opracowany plan organizowane jest szkolenie obronne dla kierowniczej kadry oraz
dla pracowników realizujących zadania obronne.
Zadania w zakresie reklamowania - prowadzenie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej
służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny z urzędu oraz na wniosek osób, które
są niezbędne do realizacji zadań obronnych. 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, zawierającą dane
dotyczące działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w danym roku kalendarzowym.
Zadania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego - marszałek województwa
w planach oraz dokumentach strategii rozwoju regionu 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 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.
6.15.

INFORMATYZACJA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Okres pandemii nie wpłynął znacząco na realizację przez UMWO bieżących zadań w przedmiotowym
obszarze. Służby informatyczne są w stanie zapewnić wszystkim pracownikom możliwość świadczenia pracy
zdalnej. Od początku pandemii, momentami blisko 450 osób pracowało poza siedzibą UMWO.
Ograniczeniem dla pracowników w zdalnej pracy może być jedynie brak wystarczająco stabilnego dostępu
do internetu w miejscu zamieszkania. Przy organizacji pracy zdalnej zapewniony jest co najmniej taki sam
poziom bezpieczeństwa jak przy pracy stacjonarnej.
Praca zdalna pracowników UMWO oraz podmiotów współpracujących zmieniła znacząco sposób
komunikacji. Narzędzia do spotkań zdanych, które do tej pory były jedynie sferą sci-fi, stały się codziennym
narzędziem pracy i komunikacji. Komórka odpowiedzialna za sprawy informatyczne dostarcza narzędzia,
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które w sposób jak najbardziej intuicyjny i naturalny, umożliwiają „przewrót technologiczny” w UMWO.
Jego fundamentem jest niewątpliwie system EZD, bez którego praca zdalna w nie byłaby możliwa.
Z perspektywy czasu wypracowane mechanizmy spotkań wideokonferencyjnych sprawdzają się
i pracownicy doceniają oszczędności czasu przy ich użyciu.
W 2020 roku udzielono wparcia wdrożeniowego systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją
EZD PUW w innych urzędach administracji publicznej (Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego) oraz w jednostkach
organizacyjnych UMWO (WUP w Opolu oraz OCRG). Przeprowadzono szereg szkoleń kadry zarządzającej
tymi jednostkami. Dzięki nawiązanej współpracy przedstawiciele zewnętrznych jednostek uzyskali bieżącą
pomoc w procesie wdrażania systemu oraz wiedzę w zakresie dobrych praktyk dotyczących jego obsługi.
UMWO uczestniczył w pilotażu wdrożenia systemu w charakterze czynnego obserwatora w Radzie
Użytkowników EZD RP oraz koordynował pracę testerów z dziesięciu urzędów marszałkowskich, które
uzyskały dostęp do instancji testowej EZD RP. Jako jednostka biorąca udział w pilotażu, UMWO prowadził
testy prototypu systemu EZD RP, pomagał wzbogacić go o funkcje potrzebne samorządom, co wpłynie na
ustalenie ostatecznego kształtu i zakresu funkcjonalności systemu EZD RP.
7.

MARSZAŁKOWSKI
BUDŻET
OBYWATELSKI
WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO – WSPÓLNE GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA

Budżet obywatelski to jedno z najefektywniejszych narzędzi zwiększających zaangażowanie mieszkańców
regionu w działalność samorządu 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. Roczna
kwota budżetu to 3 000 000 zł. 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.
Skala zainteresowania mieszkańców w zgłoszenie, wybór oraz wdrożenie wybranych zadań jest ogromna.
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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.
Dotychczas zrealizowano 63 projekty w ramach
wszystkich edycji MBO. W ramach ostatniej – 3
edycji, w 2021 roku do realizacji lub częściowej
realizacji pozostało 12 projektów. Przedłużenie
wdrażania ostatniej edycji Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego związane jest z sytuacją
epidemiczną, wywołaną pandemią choroby COVID19. W związku z powyższym zdecydowano o
zakończeniu realizacji wszystkich projektów z
końcem 2020 roku i ponownym uruchomieniu
konkursów/podpisaniu porozumień w ramach
zadań publicznych, które nie zostały w całości
zrealizowane, lub też ich realizacja została
wstrzymana.

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.

7.1. Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego 2020 III EDYCJA
W 2020 r., zgodnie z harmonogramem MBO, uruchomiono procedury umożliwiające realizacje zadań,
jednak z uwagi na stan epidemii w kraju i w regionie, po konsultacjach z realizatorami zadań, ustalono, że
istnieje ryzyko ich niewykonania. Zdecydowano, że w 2020 roku zakończy się realizacja 13 projektów
realizowanych w ramach III edycji MBO na łączną kwotę 2 085 95,96 zł. W 2021 roku wymagana jest
kontynuacja 12 projektów na łączną kwotę nie większą niż 873 313,87 zł. Poniżej przedstawiono
zestawienie projektów w ramach III edycji MBO.
Tabela 37. SUBREGION: m. Opole i Powiat Opolski
Lp.

1

Zasięg / dep.
odp. / sposób
realizacji
Powiatowy
opolski
DKS JST

2

Subregionalny
DKS OKO

3

Powiatowy
opolski
DKS JST

Tytuł zadania

Kwota przeznaczona na
realizację zadania

Stan realizacji
na koniec 2020 roku

Kwota zarezerwowana
na 2021 rok

Z muzyką na Ty - wspólnie
odkrywamy świat
dźwięków

97 000,00 zł

Zakończenie projektu
w 2020 roku

-

Dzieci dzieciom - koncert
muzyki bajkowej i
filmowej

Wydatkowano 82 492,00
zł
150 000,00 zł

planowana realizacja
zadania w 2021 roku –
nowy konkurs

67 508,00 zł

Wydatkowano
86 089,65 zł
Muzyka łączy pokolenia

100 000,00 zł

planowana realizacja
zadania w 2021 roku –
nowe porozumienie

13 910,35 zł
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Lp.

Zasięg / dep.
odp. / sposób
realizacji

Tytuł zadania

Kwota przeznaczona na
realizację zadania

Stan realizacji
na koniec 2020 roku

Kwota zarezerwowana
na 2021 rok

Wydatkowano
61 437,81 zł
4

Subregionalny
DKS OKO

5

Powiatowy
opolski
DKS OKO

Aktywna integracja
- łączy nas ODRA

149 500,00 zł

planowana realizacja
zadania w 2021 roku –
nowy konkurs

88 062,19 zł

Wydatkowano
90 898,08 zł
Aktywni przekraczają
granice

Łącznie:
Źródło: opracowanie własne UMWO

100 000,00 zł

planowana realizacja
zadania w 2021 roku –
nowy konkurs

9 101,92 zł

596 500,00 zł

320 917,54 zł

178 582,46 zł

Tabela 38. SUBREGION: Powiaty Nyski i Brzeski
Lp.
1

Zasięg / dep.
odp. / sposób
realizacji
Subregionalny
DKS JST

Tytuł zadania

Kwota przeznaczona na
realizację zadania

Dziś Orlik klubowy, jutro
stadion narodowy - III edycja

150 000,00 zł

150 000,00 zł

96 300,00 zł

Stan realizacji
na koniec 2020 roku
Zakończenie projektu
w 2020 roku
Wydatkowano
90 959,59 zł

Kwota zarezerwowana
na 2021 rok
-

2

Subregionalny
DKS OKO

W JEDNOŚCI SIŁA - organizacja
wyjazdów edukacyjnych,
kulturalnych oraz imprezy
kulturalnej dla mieszkańców
powiatu nyskiego i brzeskiego

3

Powiatowy
nyski
DEP RZPWE

ROZWIJAMY RAZEM
7 ZMYSŁÓW U DZIECI

4

Powiatowy
nyski
DKS JST

Od Juniora do Seniora aktywnie spędzaj czas
2. edycja

100 000,00 zł

5

Powiatowy
nyski
BDO OKO

"Lokalni - Aktywni" wspólne
spędzanie czasu bezpieczeństwo - rywalizacja integracja mieszkańców
gminy Nysa

100 000,00 zł

Konkurs przeniesiony
na 2021 rok

100 000,00 zł

596 300,00 zł

332 237,59 zł

264 062,41 zł

Łącznie:
Źródło: Opracowanie własne UMWO
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planowana realizacja
zadania w 2021 roku –
nowy konkurs
Wydatkowano
86 278,00 zł
kontynuacja zadania
w 2021 roku

59 040,41 zł

10 022,00 zł

Wydatkowano
5 000,00 zł
planowana realizacja
zadania w 2021 roku –
nowe porozumienie

95 000,00 zł

Tabela 39. SUBREGION: Powiaty Kluczborski, Namysłowski i Oleski
Zasięg / dep.
odp. / sposób
realizacji
Powiatowy
kluczborski
DZD

Kwota przeznaczona na
realizację zadania

Stan realizacji
na koniec 2020 roku

Kwota zarezerwowana
na 2021 rok

Akcja dla Serca 3

100 000,00 zł

Zakończenie projektu
w 2020 roku

-

2

Powiatowy
oleski
DZD OKO

"Nadzieja na lepsze jutro" rehabilitacja i terapia
psychologiczna dla dzieci
i ich rodzin - II EDYCJA

99 999,15 zł

Zakończenie projektu
w 2020 roku

-

3

Subregionalny
DKS OKO

…Musztra Paradna
Wizytówką Naszego Regionu

150 000,00 zł

Zakończenie projektu
w 2020 roku

-

4

Powiatowy
oleski
DKS OKO

…Baw się razem z nami,
baw się z orkiestrami

100 000,00 zł

Zakończenie projektu
w 2020 roku

-

Subregionalny
DKS OKO

…I GRA MUZYKA ! czyli cykl
integrujących warsztatów
muzycznych i koncertów
Olesno / Kluczbork /
Namysłów 2020

Lp.

1

5

Tytuł zadania

Łącznie:

Wydatkowano
118 310,00 zł
150 000,00 zł

planowana realizacja
zadania w 2021 roku –
nowy konkurs

31 690,00 zł

599 999,15 zł

568 309,15 zł

31 690,00 zł

Źródło: Opracowanie własne UMWO

Tabela 40. SUBREGION: Powiaty Głubczycki, Krapkowicki i Prudnicki
Lp.
1

2

3

Zasięg / dep.
odp. / sposób
realizacji
Subregionalny
DKS JST
Powiatowy
głubczycki
DKS OKO
Powiatowy
krapkowicki
DKS OKO

Kwota przeznaczona na
realizację zadania

Stan realizacji
na koniec 2020 roku

Kwota zarezerwowana
na 2021 rok

Głubczycko-Prudnickie
Zawody Wędkarskie

150 000,00 zł

Zakończenie projektu
w 2020 roku

-

Szkolimy przyszłych
mistrzów

100 000,00 zł

Zakończenie projektu
w 2020 roku

-

Muzykowanie od podstaw

70 000,00 zł

Zakończenie projektu
w 2020 roku

-

Tytuł zadania

4

Subregionalny
DEP OKO

Ekologiczny styl życia edukacja ekologiczna
w gminie Głubczyce
i w gminie Prudnik

5

Powiatowy
głubczycki
DZD JST

Aktywizacja seniorów
na wsi

Łącznie:
Źródło: Opracowanie własne UMWO

Wydatkowano
0,00 zł
150 000,00 zł

planowana realizacja
zadania w 2021 roku –
nowy konkurs
Wydatkowano
0,00 zł

150 000,00 zł

99 000,00 zł

planowana realizacja
zadania w 2021 roku –
nowe porozumienie
320 000,00 zł

99 000,00 zł

569 000,00 zł

249 000,00 zł
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Tabela 41. SUBREGION: Powiaty Strzelecki i Kędzierzyńsko-Kozielski
Lp.

Zasięg / dep. odp. /
sposób realizacji

1

Powiatowy
strzelecki
BDO OKO

2

Powiatowy
kędzierzyńsko-kozielski
DKS OKO

3

Subregionalny
DKS OKO

4

Powiatowy
strzelecki
DKS OKO

5

Subregionalny
BDO OKO

Tytuł zadania
Sport elementem
tradycji pożarniczej
Wydarzenia sportowe
i rekreacyjne kluczem
na aktywne
społeczeństwo
Nade wszystko muzyki!
Koncerty orkiestr
z Kędzierzyna-Koźla
i Jemielnicy
Aktywna kulturalnie
społeczność lokalna.
Muzycznej edukacji
ciąg dalszy
Organizacja obozów dla
dzieci i młodzieży oraz
zawodów sportowopożarniczych

Łącznie:
Źródło: Opracowanie własne UMWO

8.

Kwota przeznaczona
na realizację zadania

Stan realizacji
na koniec 2020 roku

Kwota
zarezerwowana
na 2021 rok

99,838 tys. zł

Zakończenie projektu
w 2020 roku

-

99 967,00 zł

Zakończenie projektu
w 2020 roku

-

149 977,00 zł

Zakończenie projektu
w 2020 roku

100 000,00 zł

Zakończenie projektu
w 2020 roku

-

149 979,00 zł

Konkurs przeniesiony
na 2021 rok

149 979,00 zł

599 761,00 zł

449 782,00 zł

149 979,00 zł

-

MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA – INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Projekt pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 (MIS) polega na udzielaniu JST
pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa na dofinansowanie zadań własnych
gmin w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. Jej regulamin
został przyjęty w grudniu 2019 r. uchwałą ZWO.
O pomoc finansową mogą starać się wszystkie sołectwa
w województwie poprzez swoje urzędy gmin. Pełen
cykl pomocy finansowej trwa 3 lata (2020-2022) z
podziałem na poszczególne edycje ogłaszane każdego
roku. Pierwsza edycja odbyła się w 2020 r. Z dotacji
przewidzianych w 3 letnim okresie, każde z sołectw
może skorzystać tylko raz. Liczba złożonych we
wniosku, w danym roku, przez gminę zadań może
obejmować nie więcej niż 1/3 liczby sołectw
znajdujących się na terenie danej gminy.
Wsparcie obejmie wszystkie sołectwa i służyć ma dobru
wszystkich
ich
mieszkańców.
Łączna
kwota
zaplanowana w budżecie województwa w 3 letnim
dofinansowaniu wynosi 5 400 000 zł. Wnioskowana
kwota dotacji w ramach projektu dla jednego sołectwa
nie może być większa niż 5 000 zł. Warunkiem
otrzymania pomocy na realizację zadania jest wkład
własny gminy na poziomie min. 20% kwoty
dofinansowania.
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Mapa 2. Województwo opolskie w podziale
na
powiaty.
Liczba
sołectw
w
poszczególnych
powiatach,
liczba
zgłoszonych zadań i zrealizowanych zadań w
ramach MIS w I edycji

Źródło: opracowanie własne UMWO

Spośród ok. 1020 sołectw w województwie opolskim w rocznym etapie przewiduje się udział 1/3 sołectw,
co stanowi ok. 340 sołectw rocznie mogących uczestniczyć w projekcie.
8.1 I edycja MIS – 2020 r.
Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach MIS na rok 2020 przeprowadzono w okresie od 10 grudnia
2019 r. do 31 stycznia 2020 roku.
W pierwszym roku realizacji projektu MIS ze wsparcia skorzystało 68 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
województwa opolskiego (na 68 uprawnionych), tj. podpisało umowy na
realizację 346 zadań sołeckich z dofinansowaniem o łącznej wysokości 1 727
481,73 zł.
Z powodu m.in. pandemii część zadań została odwołana i 24 sołectwa z 18
gmin zostały przeniesione na kolejny rok – 2021. Ostatecznie w 2020 r.
zrealizowano zadania w 322 sołectwach z dofinansowaniem w wysokości 1 591 600,49 zł, w tym:
 zadania o charakterze majątkowym: 318 309,52zł;
 zadania o charakterze bieżącym: 1 273 290,97zł.
Zakres zadań sołeckich był bardzo szeroki. Dzięki MIS powstały nowe altany, wiaty i place zabaw wraz
z urządzeniami do ćwiczeń, przeprowadzono remonty sal wiejskich, zagospodarowano przestrzeń publiczną,
wyposażono świetlice i zakupiono sprzęt do organizacji wydarzeń integracyjnych, funkcjonowania
i bezpieczeństwa sołectw. Wszystkie zrealizowane zadania i inicjatywy służą mieszkańcom oraz rozwojowi
i integracji społeczności lokalnych. Na ten cel w 2020 r. z budżetu województwa opolskiego przeznaczono
1 591 600,49 zł z wkładem własnym gmin wartość zrealizowanych zadań przekroczyła 3 000 000 zł.
Uzyskane efekty MIS pokazały słuszność jej realizacji, ponieważ to m.in. projekty lokalne sprzyjają
tworzeniu przestrzeni publicznych dla miejscowych wspólnot, rozwijają, a w rezultacie zwiększają
zaangażowanie, aktywizuja i sprzyjają umacnianiu kontaktów społecznych oraz więzi i przynależności
terytorialnej i kulturowej.
Wykres 4. Zestawienie zakresu 322 zadań sołeckich zrealizowanych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
(MIS) w 2020 roku na terenach wiejskich.

Źródło: opracowanie własne UMWO
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9.

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

W 2020 r. Sejmik Województwa Opolskiego obradował łącznie 12 razy. Podczas sesji Sejmiku podjęto
łącznie 140 uchwał.
Informację dotyczącą realizacji uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego w 2020 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 ZWO, wynikających z:
 uchwał podjętych przez Sejmik Województwa Opolskiego w 2020 roku – zadania w tabeli zaznaczono
kolorem niebieskim,
 uchwał podjętych przez Sejmik Województwa Opolskiego w latach wcześniejszych, których realizacja
przypadła na 2020 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 2020 roku. Zgodnie z układem zaprezentowanym w części głównej Raportu w podsumowaniu ujęto
najważniejsze informacje o działaniach ZWO 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 2020 roku
przedstawiała się następująco:
 przeprowadzono 236 naborów (w tym 60 w procedurze pozakonkursowej); kwota alokacji
przeznaczona na nabory wyniosła 3 998,1 mln zł;
 złożono 318 wniosków; ich wartość wyniosła 472,2mln zł;
 podpisano 244 umowy o wartości UE 568,8 mln zł;
 wartość wypłaconych środków EFRR/EFS wyniosła 739,4 mln zł;
 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 607,8 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 2020
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.



2,1 mld zł na ponad 998 projektów służących opolskim rodzinom





rozpatrzono ponad 42 tys. wniosków, 2 734 w 2020 r.
ponad 90 tys. sztuk wydanych kart, 4 829 w 2020 r.
216 partnerów łącznie od początku funkcjonowania inicjatywy, 9 nowych w 2020 r.



28,86 km nowych i wyremontowanych dróg w województwie, w tym nowe mosty
i skrzyżowania, w ramach RPO WO 2014-2020
łączna wartość nakładów poniesionych na przedsięwzięcia drogowe w 2020 roku to
109 849 983,31 zł







29 przewoźników drogowych otrzymało dopłaty na łączną kwotę ponad 18, 1 mln zł
umowa z POLREGIO sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie
kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 na kwotę 695 672 206,14 zł.
ok. 44,6 mln zł na funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych w 2020 r.
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rozpoczęcie projektu „Opolskie na rowery” - przygotowanie i realizacja koncepcji
rozwoju ścieżek rowerowych w województwie opolskim wraz z kampanią
edukacyjną” o wartości ponad 2,5 mln zł





dotacje na działania w obszarze kultury – 479 600 zł
małe granty – 121 250 zł dla 16 podmiotów
ochrona zabytków – 389 000,00 zł (22 dotacje)




38 240 841 zł na wojewódzkie samorządowe instytucje kultury
3 900 690 zł na instytucje współprowadzone (Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych)




nakłady na kulturę fizyczną – ponad 5,3 mln zł
organizacje pozarządowe otrzymały ponad 4, 4 mln zł, a dofinansowano 155 zadań

 423821 zł dla organizacji pozarządowych na 27 zadań w zakresie turystyki
i krajoznawstwa
 utworzenie nowego szlaku turystycznego pn. Opolski Szlak Winnic
 realizacja filmów promocyjnych „Opolskie w siodle” i „Opolskie ze smakiem”
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ok. 2,2 mln zł dla wojewódzkich podmiotów ochrony zdrowia na wspófinansowanie
wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020
ok. 5,1 mln zł w ramach dotacji na pozostałe zadania inwestycyjne oraz zakup
aparatury medycznej
1,3 mln zł dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
ponad 77,7 ml zł łącznie na 2 projekty wspierające szpitale w walce z pandemią
COVID-19
stypendia dla studentów kierunków lekarskich - łączny koszt programu wyniesie
ok. 600 tys. zł.

465 tys. zł na zakup ambulansu bariatrycznego dla Opolskiego Centrum
Ratownictwa Medycznego (OCRM)








ok. 3, 7 mln zł na wsparcie osób starszych i samotnych - kurier społeczny
i dożywianie - w ramach walki z COVID-19 w ramach projektu pn. „Nie Sami Dzielni”
ponad 2 mln zł na wsparcie w walce z COVID-19 w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny
i dziecka”
wsparcie DPS-ów – ponad 10,7 mln zł

ponad 5,8 mln zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ponad 1,1 mln zł na inwestycje w DPS-ach (na potrzeby osób niepełnosprawnych





ponad 8,1 mln zł na projekt „Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża”
ponad 16,4 mln zł na projekt „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża”
7,5 mln zł na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej
w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” oraz 0,5 mln zł
dla szkół specjalnych w ramach „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”




80,2 mln zł z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy
34,5 mln zł w ramach PO WER 2014-2020 na aktywizację osób młodych tj. w wieku
15-29 lat, m.in. pozostających bez pracy, imigrantów, reemigrantów, itp.
ponad 1,5 mln zł na projekt „Opolskie dla rodziców i dzieci II” oraz ponad 0,5 mln zł
na projekt „Opolskie dla rodziców i dzieci III”















13 inicjatyw zrealizowanych przez Biura Województwa Opolskiego w Brukseli
i Moguncji
realizacja projektu „Opolskie przeciw COVID-19” wraz z kampanią edukacyjnopromocyjną
realizacja projektu Opolskie ze smakiem, który promuje żywność wysokiej jakości
oraz poszanowanie tradycyjnego sposobu jej wytwarzania
419 870,53 zł na Program Odnowy Wsi
Dokonano nowego podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
3 971 783,64 zł na budowę i przebudowę 27 km dróg dojazdowych do gruntów
rolnych
29,8 mln zł na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
10 mln zł na projekty w ramach Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne na
obszarach wiejskich
17,6 mln zł na realizację projektów w ramach inicjatywy LEADER
3,1 mln zł z PO Ryby 2014-2020 m.in. na inwestycje z sektora rybackiego
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ponad 40,4 mln zł przekazanych z tytułu ustawowego podziału wpływów
otrzymanych z opłat za korzystanie ze środowiska, z czego ponad 14,5 mln zł trafiło
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ponad 13 mln do jst
rozpoczęto realizację Programu LIFE, wartego ponad 3 mln EUR





pod koniec 2020 roku województwo opolskie posiadało grunty wraz
z zabudowaniami o powierzchni 1 638,5148 ha o łącznej wartości 1 258 362,07 zł.
Wartość nominalna jego udziałów w spółkach prawa handlowego wynosiła
147 301 000 zł.





na realizację Programu Współpracy SWO z organizacjami pozarządowymi
przeznaczono łącznie 12 569 780,44 zł, w tym w trybie konkursowym:
11 222 010,35 zł i pozakonkursowym: 835 822,59 zł oraz na opłaty członkowskie:
511 947,5 zł
dodatkowo na współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi przekazano
867 614,00 zł





profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień – łącznie na ten cel wydano
152 594 zł, z czego 60 360 zł dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach
Małych

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,
 projekty niezrealizowane w 2020 roku z uwagi na sytuację epidemiczną, będą
kontynuowane w 2021 roku,
 w 2020 roku zrealizowano 13 projektów na łączną kwotę 2 085 95,96 zł.



łączna kwota w 3 letnim dofinansowaniu (2020-2022) wyniesie 5 400 00 zł
dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć 5 000 zł

I edycja MIS:

346 zgłoszonych zadań sołeckich w 68 gminach wiejskich i miejsko-wiejskich,

322 zrealizowane zadania w 322 sołectwach w 68 gminach wiejskich i miejskowiejskich,

1 591 600,49 zł dofinansowania z budżetu województwa opolskiego,

wartość zrealizowanych zadań łącznie z wkładem własnym gmin przekroczyła
3 000 000 zł.
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NASZE DZIAŁANIA W 2020 ROKU:










szybkie i zdecydowane działania ZWO umożliwiające wprowadzenie zmian do RPO WO 2014-2020 oraz
wielu realizowanych projektów w celu niesienia pomocy mieszkańcom regionu w walce ze skutkami
pandemii COVID-19:
 wsparcie finansowe i rzeczowe opolskich podmiotów leczniczych na niespotykaną dotąd skalę w ramach
projektów: Opolskie przeciw COVID-19 oraz Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19;
 granty na kapitał obrotowy oraz dodatkowe zasilenie Fuduszu Pożyczkowego przy Opolskim
Regionalnym Funduszu Rozwoju środkami na pożyczki dla przedsiębiorców w celu przeciwdziałania
negatywnym skutkom pandemii COVID-19;
 zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzenia nauki zdalnej w ramach
projektów: Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża oraz Op@lskie dla podstawówek – zdalne
nauczanie zbliża;
 pomoc osobom starszym i niesamodzielnym w ramach projektu Nie-Sami-Dzielni w postacu Kuriera
Społecznego, dowożenie posiłków i dystrybucja środków ochrony osobistej;
 wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i pieczy zastępczej w ramach projektu Bliżej
rodziny i dziecka m.in. poprzez e-korepetycje, pomoc psychologiczną i zakup sprzętu do nauki zdalnej;
ciągłość działania i sprawne funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych w wyjątkowych warunkach pandemii;
wysoka pozycja województwa opolskiego w rankingu regionów najsprawniej wydatkujących środki
europejskie;
inwestycje nowych firm, które zamierzają utworzyć ponad sześćset miejsc pracy;
zapewnienie stabilnego i bezpiecznego systemu połączeń kolejowych na najbliższe 10 lat dzięki
umowie z POLREGIO Sp. z.o.o;
przygotowanie projektu nowej Strategii Opolskie 2030 przy dużym zaangażowaniu społecznym;
prace nad przygotowaniem programu regionalnego na perspektywę finansową 2021-2027 pn.
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027;
rozpoczęcie prac nad kompleksowym systemem dróg rowerowych w regionie w ramach projektu
Opolskie na rowery.

WYZWANIA NA TERAZ I NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ:









możliwe osłabienie regionalnej gospodarki i mniejsze zainteresowanie inwestorów
w wyniku pandemii COVID-19;
długotwała izolacja dzieci i młodzieży wynikająca z nauki zdalnej i jej wpływ na poziom edukacji oraz
bezpieczeństwo psychiczne;
zdrowie psychiczne mieszkańców regionu związane ze skutkami pandemii COVID-19 (utrata pracy,
zmniejszenie dochodów, izolacja, niepewność jutra);
wykorzystanie warunków demograficznych regionu do rozwijania np. srebrnej gospodarki, budowania
przyjaznego klimatu dla cudzoziemców i zwiększania otwartości na imigrantów;
wykorzystanie doświadczeń wynikających z pracy zdalnej do dalszego usprawniania funkcjonowania
administracji samorządowej;
zmiany klimatyczne i przeciwdziałanie ich skutkom (m.in. walka z zanieczyszczeniem powietrza,
zabezpieczenie przeciwpowodziowe, edukacja ekologiczna);
niestabilne prawo i częste jego zmiany;
niepewność polityki rządu wobec samorządów województw.
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Załącznik nr 1
do Raportu o stanie Województwa Opolskiego za 2020r.

REALIZACJA UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2020 R.
Lp.

Zadanie

Sposób realizacji /opis działania

DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU
1.

Nazwa zadania:
Marszałkowska Inicjatywa
Opolskie 2020-2022.

Sołecka

–

Zadania realizowane na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w 2020 r.*

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XV/147/2020 z 25 lutego 2020
r. w sprawie udzielenia z budżetu
Województwa
Opolskiego
pomocy
finansowej
jednostkom
samorządu
województwa opolskiego w formie dotacji
celowej na dofinansowanie zadań w
ramach
Marszałkowskiej
Inicjatywy
Sołeckiej - Opolskie w latach 2020-2022.
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Na podstawie uchwały udzielono z budżetu
Województwa Opolskiego pomocy finansowej
jednostkom
samorządu
województwa
opolskiego w formie dotacji celowej na
dofinansowanie
zadań
w
ramach
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie
w
latach
2020-2022,
udzielanej
na
dofinansowanie zadań własnych gminy
w zakresie
realizacji
małych
projektów
lokalnych na terenach wiejskich w łącznej
wysokości 1 727 481,73 zł na rok 2020.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy
finansowej oraz zasady rozliczania środków,
zostały określone w umowach zawartych
pomiędzy
Województwem
Opolskim
a jednostkami
samorządu
województwa
opolskiego
wymienionymi
w
„Liście
Wnioskodawców MIS” stanowiącej załącznik do
w/w uchwały.
W okresie od marca do czerwca 2020 r.
podpisano 68 umów na realizację 346 zadań
sołeckich i przekazano pomoc finansową.
Realizacji zadań w ramach projektu MIS trwała
do 31 października 2020r., a następnie
rozliczenie pomocy finansowej na podstawie
złożonych sprawozdań końcowych gmin za
2020 rok. Ostatecznie zrealizowano zadania
przez 322 sołectwa spośród 346 zgłoszonych.
Z przyczyn niedających się przewidzieć
w momencie
wypełniania
wniosku
i podpisywania umowy (w tym z powodu stanu
epidemicznego, związanego z ryzykiem
zarażenia wirusem SARS-CoV-2), część zadań
została odwołana i 24 sołectwa z 18 gmin
zostały przeniesiona na kolejny rok – 2021,
a środki finansowe zwrócone do budżetu
Województwa Opolskiego na podstawie
zawartych aneksów do umów.
W ramach przedsięwzięcia MIS w 2020 r. do
31 grudnia 2020r. kwota udzielonej dotacji na
realizację zadań w 322 sołectwach wyniosła
1 591 600,49 zł.

DEPARTAMENT FINANSÓW

Zadania realizowane na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w 2020 r.*

1.

Nazwa zadania:
Udzielanie ulg dotyczących należności
pieniężnych
z
tytułu
oddania
nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytko-wanie, za okres stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVIII/166/2020 z 26 maja
2020 r. w sprawie określenia zasad
udzielania ulg dotyczących należności
pieniężnych
z
tytułu
oddania
nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie, przypadających za okres
stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, jednak nie dłużej niż za
okres do dnia 31 grudnia
2020 r.,
Województwu Opolskiemu lub jego
jednostkom organizacyjnym.

2

Nazwa zadania:
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania
finansowego Województwa Opolskiego za
2019 rok oraz sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok.

Jednostki
organizacyjne
województwa
opolskiego udzieliły do końca 2020 roku ulg
dotyczących należności pieniężnych z tytułu
oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie, za okres stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii na łączną
kwotę 73 662 zł.

Roczne sprawozdanie finansowe Województwa
Opolskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019 rok zostało
rozpatrzone i zatwierdzone przez Sejmik
Województwa.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIX/175/2020 z 23 czerwca
2020 r. w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego Województwa Opolskiego za
2019 rok wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2019 rok.
3.

Nazwa zadania:
Udzielenie
Zarządowi
absolutorium
z tytułu wykonania budżetu.
Podstawa prawna;
Uchwała Nr XIX/176/2020 z 23 czerwca
2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Województwa Opolskiego
z tytułu wykonania budżetu Województwa
Opolskiego za rok 2019.

4.

Nazwa zadania:
Ustalenie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIX/179/2020 z 23 czerwca
2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej.

5.

Nazwa zadania:
Uchwalenie
Wieloletniej

Prognozy

Na podstawie art. 18 pkt. 10 ustawy
o samorządzie województwa oraz art. 271 ust.
1 ustawy o finansach publicznych Sejmik
Województwa Opolskiego udzielił absolutorium
Zarządowi Województwa Opolskiego z tytułu
wykonania budżetu Województwa Opolskiego
za rok 2019.

Zgodnie z przyjętym trybem przygotowano
projekt uchwały budżetowej na 2021 r. oraz
będą
przygotowane
projekty
uchwał
budżetowych na lata następne.
Uchwała w trakcje realizacji.

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2021-2030
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Finansowej dla Województwa Opolskiego.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXV/259/2020 z 22 grudnia
2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Województwa
Opolskiego na lata 2021-2030.
6.

Nazwa zadania:
Uchwalenie
budżetu
Opolskiego.

jest realizowana w 2021 roku i w latach
następnych.
Uchwała w trakcje realizacji.

Uchwała budżetowa jest realizowana w 2021 r.
Województwa

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXV/260/2020 z 22 grudnia
2020 r. w sprawie uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2021 rok.

Zadania realizowane w roku 2020 na podstawie Uchwał
Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w latach
wcześniejszych

7.
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1.

Nazwa zadania:
Udzielanie ulg dotyczących należności
pieniężnych
z
tytułu
oddania
nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie, za okres stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXV/264/2020 z 22 grudnia
2020 r. w sprawie określenia zasad
udzielania ulg dotyczących należności
pieniężnych
z
tytułu
oddania
nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie, przypadających za okres
stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, jednak nie dłużej niż za
okres od dnia wejścia w życie uchwały do
31 grudnia 2021 r., Województwu
Opolskiemu
lub
jego
jednostkom
organizacyjnym.
Nazwa zadania:
Realizacja
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Województwa Opolskiego na
lata 2020-2023.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIII/117/2019 z 17 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Województwa
Opolskiego na lata 2020-2023.

Uchwała realizowana w 2021 r. Urząd
Marszałkowski oraz jednostki organizacyjne
województwa opolskiego będą mogły stosować
ulgi dotyczące należności pieniężnych z tytułu
oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie, za okres stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii do końca
2021 r.

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2020-2023
była w trakcie roku zmieniana uchwałami
Sejmiku:
Nr XV/143/2020 z 25 lutego 2020 r.,
Nr XVI/150/2020 z 31 marca 2020 r.,
Nr XVII/157/2020 z 28 kwietnia 2020 r.,
Nr XVIII/164/2020 z 26 maja 2020 r.,
Nr XIX/180/2020 z 23 czerwca 2020 r. ,
Nr XX/191/2020 z 28 lipca 2020 r.,
Nr XXI/199/2020 z 8 września 2020 r.,
Nr XXII/219/2020 z 29 września 2020 r.,
Nr XXIII/228/2020 z 27 października 2020 r.,
Nr XXIV/252/2020 z 24 listopada 2020 r.,
Nr XXV/262/2020 z 22 grudnia 2020 r.
Stan realizacji przedsięwzięć wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
został przedstawiony w Sprawozdaniu Zarządu
Województwa Opolskiego z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2020 r.

2.

Nazwa zadania:
Realizacja
budżetu
Opolskiego na 2020 r.

Województwa

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIII/118/2019 z 17 grudnia
2019 r. w sprawie uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2020 rok.

3.

Nazwa zadania:
Badanie
rocznego
sprawozdania
finansowego Województwa Opolskiego
za 2019 rok.

Zadania realizowane na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa
Opolskiego podjętych w 2020 r.*

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIII/119/2019 z 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”.

Uchwalony budżet Województwa Opolskiego
na 2020 rok był w trakcie roku zmieniany
uchwałami Sejmiku:
Nr XV/144/2020 z 25 lutego 2020 r.,
Nr XVI/151/2020 z 31 marca 2020 r.,
Nr XVII/158/2020 z 28 kwietnia 2020 r.,
Nr XVIII/165/2020 z 26 maja 2020 r.,
Nr XIX/181/2020 z 23 czerwca 2020 r.,
Nr XX/192/2020 z 28 lipca 2020 r.,
Nr XXI/200/2020 z 8 września 2020 r.,
Nr XXII/220/2020 z 29 września 2020 r.,
Nr XXIII/229/2020 z 27 października 2020 r.,
Nr XXIV/253/2020 z 24 listopada 2020 r. ,
Nr XXV/263/2020 z 22 grudnia 2020 r.
Realizacja budżetu została przedstawiona
w Sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2020 r.
Badanie rocznego sprawozdania finansowego
Województwa Opolskiego za 2019 r.
przeprowadziła
Kancelaria
AudytorskoKonsultingowa „AUDSULTING” Edward Wolnik
z Bydgoszczy.
Sprawozdanie
zostało
zatwierdzone przez Sejmik Województwa
23 czerwca 2020 r.
Uchwała w trakcje realizacji.

BIURO SKARBU WOJEWÓDZTWA
1.

Nazwa zadania:
Zbywanie
nieruchomości
województwa opolskiego.

z zasobu

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XV/146/2020 z 25 lutego
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości
za cenę niższą niż wartość rynkowa
(sprzedaży z bonifikatą).

2.

Nazwa zadania:
Zbywanie
nieruchomości
województwa opolskiego.

z zasobu

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIX/177/2020 z 23 czerwca

Uchwała dotyczy działki zabudowanej nr 39/8
obr. Ligota Górna.
Aktem notarialnym Rep. A nr 4092/2020 z 24
kwietnia 2020 r, Województwo Opolskie
zawarło z Gminą Kluczbork umowę sprzedaży
nieruchomości położonej w Ligocie Górnej, gm.
Kluczbork, składającej się z działki nr 39/8 o
pow. 0,1425 ha, zabudowanej budynkiem
biurowo-magazynowym zaplecza technicznego
dla
zbiornika
retencyjnego
Kluczbork
o powierzchni zabudowy 114 m2, ujętej
w księdze wieczystej OP1U/00089378/7.
Sprzedaż nastąpiła w trybie bezprzetargowym
za cenę 313 736,50 złotych. Strona kupująca
poniosła także koszty sporządzenia operatu
szacunkowego w kwocie 2 800 zł.
Akt notarialny Rep. A 9674/2020 z 10 września
2020 r.
Decyzją Nr 5/2020 Zarządu Województwa
Opolskiego z 13 lipca 2020 r. został wygaszony
trwały zarząd nieruchomości zajętej pod drogę
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2020r. w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w drodze umowy darowizny
nieruchomości stanowiącej własność
Województwa Opolskiego na rzecz Gminy
Strzelce Opolskie.

wojewódzką nr 426, oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 1667/9
z karty mapy 7 o powierzchni 0,2008 ha, obręb
Strzelce Opolskie. Uchwała została przekazana
do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu.

DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
1.

Nazwa zadania:
Realizacja
zadań
Marszałkowskiego
Obywatelskiego.

w

ramach
Budżetu

Zgodnie z podjętą uchwałą 11 marca 2020 r.
podpisano porozumienie z Gminą Chrząstowice
dotyczące realizacji przedmiotowego zadania.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIV/128/2020 z 28 stycznia
2020 r. w sprawie powierzenia Gminie
Chrząstowice
realizacji
zadania
pn. „Z muzyką na Ty – wspólnie
odkrywamy świat dźwięków” w ramach III
edycji
Marszałkowskiego
Budżetu
Obywatelskiego
Województwa
Opolskiego.

Zadania realizowane na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w 2020 r.*

2.

Nazwa zadania:
Realizacja
zadań
Marszałkowskiego
Obywatelskiego.

w

ramach
Budżetu

Zgodnie z podjętą uchwałą 19 lutego 2020 r.
podpisano porozumienie z Gminą Pakosławice.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIV/129/2020 z 28 stycznia
2020 r. w sprawie powierzenia Gminie
Pakosławice realizacji zadania pn. „Dziś
Orlik klubowy, jutro stadion narodowy – III
edycja”
w
ramach
III
edycji
Marszałkowskiego
Budżetu
Obywatelskiego
Województwa
Opolskiego.
3.

Nazwa zadania:
Realizacja
zadań
Marszałkowskiego
Obywatelskiego.

w

ramach
Budżetu

Zgodnie z podjętą uchwałą 2 marca 2020 r.
podpisano
porozumienie
z
Powiatem
Głubczyckim.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIV/130/2020 z 28 stycznia
2020 r. w sprawie powierzenia Powiatowi
Głubczyckiemu
realizacji
zadania
pn.
„Głubczycko-Prudnickie
Zawody
Wędkarskie” w ramach III edycji
Marszałkowskiego
Budżetu
Obywatelskiego
Województwa
Opolskiego.
4.

Nazwa zadania:
Realizacja
zadań
Marszałkowskiego
Obywatelskiego.

w

ramach
Budżetu

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIV/131/2020 z 28 stycznia
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Zgodnie z podjętą uchwałą 22 czerwca 2020 r.
podpisano porozumienie Gminą Prószków.

5.

6.

2020 r. w sprawie powierzenia Gminie
Prószków realizacji zadania pn. „Muzyka
łączy pokolenia” w ramach III edycji
Marszałkowskiego
Budżetu
Obywatelskiego
Województwa
Opolskiego.
Nazwa zadania:
Realizacja
zadań
w
ramach
Marszałkowskiego
Budżetu
Obywatelskiego.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIV/132/2020 z 28 stycznia
2020 r. w sprawie powierzenia Gminie
Skoroszyce realizacji zadania pn. „Od
Juniora do Seniora - aktywnie spędzaj czas
- 2. edycja” w ramach III edycji
Marszałkowskiego
Budżetu
Obywatelskiego
Województwa
Opolskiego.
Nazwa zadania:
Zmiana statutu Teatru im. Jana
Kochanowskiego w Opolu.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIV/134/2020 z 28 stycznia
2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
nadania statutu Teatrowi im. Jana
Kochanowskiego w Opolu.

7.

8.

Nazwa zadania:
Zmiana statutu Filharmonii
im. Józefa Elsnera w Opolu.

Opolskiej

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIV/135/2020 z 28 stycznia
2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
nadania statutu Filharmonii Opolskiej
im. Józefa Elsnera w Opolu.
Nazwa zadania:
Zmiana statutu Filharmonii Opolskiej
im. Józefa Elsnera w Opolu.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XV/148/2020 z 25 lutego
2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
nadania statutu Filharmonii Opolskiej im.
Józefa Elsnera w Opolu.

Zgodnie z podjętą uchwałą 21 lutego 2020 r.
podpisano porozumienie z Gminą Skoroszyce.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego
17 lutego 2020 r., poz. 593 i weszła w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Uchwałę uchylono ze względu na błędny zapis
w treści uchwały.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego dnia
3 marca 2020 r., poz. 718 i weszła w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
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9.

10.

Nazwa zadania:
Stypendia
Marszałka
Województwa
Opolskiego dla osób zajmujących się
twórczością
artystyczną,
upowszechnianiem kultury oraz opieką
nad zabytkami – „Marszałkowskie
Talenty“.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVIII/167/2020 z 26 maja
2020 r. w sprawie szczegółowych
warunków
i
trybu
przyznawania
stypendiów Marszałka Województwa
Opolskiego dla osób zajmujących się
twórczością
artystyczną,
upowszechnianiem kultury oraz opieką
nad zabytkami – „Marszałkowskie
Talenty”
Nazwa zadania:
Udzielenie pomocy finansowej Miastu
Opole z przeznaczeniem na modernizację
Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego
im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVIII/168/2020 z 26 maja
2020r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
Miastu
Opole
z
przeznaczeniem
na
modernizację
Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego
im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu.

11.

Nazwa zadania:
Nabór wniosków na realizację zadań
publicznych Województwa Opolskiego w
roku
2020
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.

Po przyjęciu uchwały rozpoczęto procedurę
naboru wniosków. Marszałek Województwa
Opolskiego, po zapoznaniu się z listą
rankingową oraz protokołem z prac komisji, w
drodze decyzji administracyjnych, przyznał 8
stypendiów. Województwo Opolskie zawarło 8
umów na realizację projektów stypendialnych
z osobami, które otrzymały stypendia, na łączną
kwotę 60 800 zł.

Z uwagi na informację od wnioskodawcy
(Miasta Opola) o braku rozstrzygnięć
przetargowych w Opolu i przesunięcie na
kolejny rok terminów realizacji inwestycji,
pomoc finansowa nie doszła do skutku w roku
2020.
Zabezpieczono środki na realizację inwestycji
w budżecie na rok 2021, po otrzymaniu
wniosku sprawa będzie rozpatrywana i
procedowana ponownie.

Na podstawie uchwały przyznane zostały
dotacje na realizację 23 zadań na łączną kwotę
400 000 zł.
Województwo Opolskie zawarło 22 umowy
z beneficjentami na łączną kwotę 389 000 zł, na
podstawie których przekazywano środki
finansowe.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIX/186/2020 z 23 czerwca
2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru
wniosków i udzielenia dofinansowania na
realizację
zadań
publicznych
Województwa Opolskiego w roku 2020
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.
12.
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Nazwa zadania:
Program
Opieki
nad
Zabytkami
Województwa Opolskiego na lata 20202023.

Przyjęto Program Opieki nad Zabytkami
Województwa Opolskiego na lata 2020-2030.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XX/190/2020 z 28 lipca 2020
r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki
nad Zabytkami Województwa Opolskiego
na lata 2020-2023.
13.

Nazwa zadania:
Przygotowanie sprawozdania za lata
2018-2019 z realizacji Programu Opieki
nad Zabytkami Województwa Opolskiego
na lata 2016-2019.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIV/246/2020 z 24 listopada
2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
za lata 2018-2019 z realizacji Programu
Opieki nad Zabytkami Województwa
Opolskiego na lata 2016-2019.

14.

Nazwa zadania:
Udzielenie pomocy finansowej Gminie
Nysa na realizację zadania „Prace
konserwatorskie, restauratorskie oraz
roboty budowlane przy kościele pw. św.
Jerzego w Hajdukach Nyskich”.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIV/247/2020 z 24 listopada
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Nysa z przeznaczeniem
na
realizację
zadania
„Prace
konserwatorskie, restauratorskie oraz
roboty
budowlane
przy
kościele
pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich”.

15.

Nazwa zadania:
Zmiana statutu Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu.

5 sierpnia 2020 r. Program Opieki nad
Zabytkami Województwa Opolskiego na lata
2020-2023 został przesłany do gmin i powiatów
Województwa Opolskiego.

Sprawozdanie za lata 2018-2019 z realizacji
Programu Opieki nad Zabytkami Województwa
Opolskiego na lata 2016-2019 zostało
przekazane
Opolskiemu
Wojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabytków oraz przesłane do
Ministerstwa
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego.

Na podstawie uchwały 2 grudnia 2020 r. została
zawarta umowa z Gminą Nysa, na podstawie
której została przekazana pomoc finansowa z
przeznaczeniem na realizację zadania pn.
„Prace konserwatorskie restauratorskie oraz
roboty budowlane przy kościele pw. św.
Jerzego w Hajdukach Nyskich”.

30 grudnia 2020 r. powyższa uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i weszła w życie
z dniem 13 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXV/256/2020 z 22 grudnia
2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu.
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Zadania realizowane w roku 2020
na podstawie Uchwał Sejmiku
Województwa
Opolskiego
podjętych
w
latach
wcześniejszych

16.

Nazwa zadania:
Aneks nr 1 do umowy z dnia 28 grudnia
2017 r. w sprawie prowadzenia, jako
wspólnej instytucji kultury – Centralnego
Muzeum Jeńców Wojennych.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIV/251/2020 z 24 listopada
2020 r. w sprawie przyjęcia aneksu nr 1
do umowy z 28 grudnia 2017 r. w sprawie
prowadzenia, jako wspólnej instytucji
kultury – Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych.

Aneks nr 1 do umowy z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie
prowadzenia,
jako
wspólnej
instytucji kultury – Centralnego Muzeum
Jeńców
Wojennych
został
podpisany
27 listopada 2020 r. przez przedstawicieli:
Województwa Opolskiego i Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

BIURO DIALOGU I PARTNERSTWA OBYWATELSKIEGO

Zadania realizowane na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w 2020 r.*

1.

Nazwa zadania:
Przyjęcie
Programu
Współpracy
Samorządu Województwa Opolskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na lata 2021-2025.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIV/248/2020 z 24 listopada
2020 r. w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Samorządu Województwa
Opolskiego
z
Organizacjami
Pozarządowymi
oraz
Podmiotami
Prowadzącymi
Działalność
Pożytku
Publicznego na lata 2021-2025.

2.

Nazwa zadania:
Przyjęcie
Programu
Współpracy
Samorządu Województwa Opolskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na 2021 rok.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIV/249/2020 z 24 listopada
2020 r. w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Samorządu Województwa
Opolskiego
z
Organizacjami
Pozarządowymi
oraz
Podmiotami
Prowadzącymi
Działalność
Pożytku
Publicznego na 2021 rok.
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Na podstawie uchwały departamenty i biura
merytoryczne UMWO oraz Regionalny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Opolu realizują
współpracę finansową oraz współpracę
pozafinansową z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w latach 2021-2025 r.,
Uchwała została zamieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej Samorządu Województwa
Opolskiego oraz na stronach internetowych
UMWO w zakładce organizacje pozarządowe,
celem
umożliwienia
przedstawicielom
organizacji pozarządowych oraz podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego
zapoznanie się z dokumentem i jego
stosowanie.
Na podstawie uchwały departamenty i biura
merytoryczne UMWO oraz Regionalny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Opolu realizują
współpracę finansową oraz współpracę
pozafinansową z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2021 r.,
Uchwała została zamieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej Samorządu Województwa
Opolskiego oraz na stronach internetowych
UMWO w zakładce organizacje pozarządowe,
celem
umożliwienia
przedstawicielom
organizacji pozarządowych oraz podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego
zapoznanie się z dokumentem i jego
stosowanie.

Zadania
realizowane
w
roku
2020
na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa
Opolskiego podjętych w latach wcześniejszych

1.

Nazwa zadania:
Przyjęcie
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 26 listopada
2019 r. w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Samorządu Województwa
Opolskiego
z
Organizacjami
Pozarządowymi
oraz
Podmiotami
Prowadzącymi
Działalność
Pożytku
Publicznego na 2020 rok.

Na podstawie Uchwały departamenty i biura
merytoryczne UMWO oraz Regionalny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Opolu realizują
współpracę finansową oraz współpracę
pozafinansową z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2020 r.,
Uchwała została zamieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej Samorządu Województwa
Opolskiego oraz na stronach internetowych
UMWO w zakładce organizacje pozarządowe,
celem
umożliwienia
przedstawicielom
organizacji pozarządowych oraz podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego
zapoznanie się z dokumentem i jego
stosowanie.

Zadania realizowane na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w 2020 r.*

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1.

2.

Nazwa zadania:
Powierzenie Gminie Głubczyce zadania
„Aktywizacja seniorów na wsi” w ramach
III edycji Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego
Województwa
Opolskiego.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIV/133/2020 z 28 stycznia
2020 r. w sprawie powierzenia realizacji
zadania „Aktywizacja seniorów na wsi”
Gminie Głubczyce, w ramach III edycji
Marszałkowskiego
Budżetu
Obywatelskiego
Województwa
Opolskiego.
Nazwa zadania:
Powołanie Rady Społecznej Klinicznego
Centrum
Ginekologii,
Położnictwa
i Neonatologii w Opolu.

Umowa dotyczy powierzenia realizacji ww.
zadania Gminie Głubczyce została podpisana
przez obie strony. Jednak jej dalsze
procedowanie na wniosek ww. gminy zostało
wstrzymane do czasu zakończenia pandemii
COVID-19.

Zgodnie z podjętą uchwałą wprowadzono
zmiany w składzie Rady Społecznej ww.
jednostki.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIV/136/2020 z 28 stycznia
2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XIV/155/2016 Sejmiku Województwa
Opolskiego w sprawie powołania Rady
Społecznej
Klinicznego
Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii
w Opolu.
3.

Nazwa zadania:
Zmiana
statutu
Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Opolskie Centrum Onkologii im. prof.
Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Uchwała została opublikowana 6 marca 2020 r.
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego pod poz. 804.
Pismami z 17 marca 2020 r. oraz 25 maja 2020
r. jednostka poinformowała o wdrożeniu
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4.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XV/140/2020 z 28 lutego
2020 r. w sprawie zmiany statutu
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum
Onkologii
im.
prof.
Tadeusza
Koszarowskiego
w Opolu.

uchwały w jednostce oraz o planowanym
złożeniu wniosku do Rejestru Podmiotów
Wykonujących
Działalność
Leczniczą
o
dokonanie wpisu zmian w księdze rejestrowej
Jednostki.
Na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu opublikowana została zmiana tekstu
jednolitego statutu.

Nazwa zadania:
Zmiana statutu Klinicznego Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii
w Opolu.

Uchwała została opublikowana 6 kwietnia 2020
r. w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego pod poz. 1106.
Pismem z 23 kwietnia 2020 r. jednostka
poinformowała
o
wdrożeniu
uchwały
w jednostce, tj. złożeniu wniosku do Sądu
Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego o zmianę danych
podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej (KRS-Z22) w zakresie zmiany
statutu oraz w związku ze zmianą w statucie zmiany kierownika samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej. Aktualny Statut
został zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej Klinicznego
Centrum.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVI/153/2020 z 31 marca
2020 r. w sprawie zmiany statutu
Klinicznego
Centrum
Ginekologii,
Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

5.

Nazwa zadania:
Określenie zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
osób
niepełnosprawnych i wysokości środków
PFRON przeznaczonych na te zadania,
przypadających według algorytmu w 2020
roku dla Województwa Opolskiego.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVI/156/2020 z 31 marca
2020 r. w sprawie określenia zadań z
zakresu
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej osób niepełnosprawnych i
wysokości
środków
PFRON
przeznaczonych
na
te
zadania,
przypadających według algorytmu w 2020
roku dla Województwa Opolskiego.

6.
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Nazwa zadania:
Zmiana
statutu
Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Opolskie Centrum Onkologii im. prof.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/156/2020 Sejmiku
Województwa Opolskiego z 31 marca 2020 r.
W sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych i wysokości środków
PFRON przeznaczonych na te zadania,
przypadających według algorytmu w 2020 roku
dla Województwa Opolskiego, zmienioną
Uchwałą
Nr
XIX/183/2020
Sejmiku
Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca
2020 r., środki PFRON w wysokości 5 872
144,00 zł zostały przeznaczone w 2020 roku na
następujące zadania:
1. dofinansowanie
kosztów
tworzenia
i działania zakładów aktywności zawodowej
w wys. 3 825 000 zł,
2. zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
osób
niepełnosprawnych
fundacjom
i organizacjom pozarządowym w wysokości
871 084 zł,
3. dofinansowanie
robót
budowlanych
w obiektach
służących
rehabilitacji,
w związku
z
potrzebami
osób
niepełnosprawnych w wys. 1 176 060 zł.
Uchwała została opublikowana 5 maja 2020 r.
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego pod poz. 1362.
Pismem z 25 maja 2020 r. jednostka

Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.
Podstawa prawna:
Uchwała nr XVII/159/2020 z 28 kwietnia
2020 r. w sprawie zmiany statutu
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum
Onkologii
im.
prof.
Tadeusza
Koszarowskiego
w Opolu.

7.

Nazwa zadania:
Zmiana Uchwały Nr XVI/156/2020
z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych
i wysokości
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te
zadania,
przypadających
według
algorytmu w 2020 roku dla Województwa
Opolskiego.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIX/183/2020 z 23 czerwca
2020 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVI/156/2020 Sejmiku Województwa
Opolskiego z dnia 31 marca 2020 r.
W sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te
zadania,
przypadających
według
algorytmu w 2020 roku dla Województwa
Opolskiego.

8.

Nazwa zadania:
Wyrażenie zgody na przedłużenie
obowiązywania umowy nr IPS.AJ.40321/2020
o
dofinansowanie
robót
budowlanych w obiektach służących
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych z 22 kwietnia 2020 r.,
zawartej
pomiędzy
Województwem
Opolskim a Powiatem Głubczyckim Domem Pomocy Społecznej w Klisinie,
na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.

poinformowała
o
wdrożeniu
uchwały
w jednostce oraz o złożeniu wniosku
o dokonanie zmian w Rejestrze Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody
Opolskiego, w księdze rejestrowej Opolskiego
Centrum Onkologii w Opolu w zakresie zmian, o
których mowa w uchwale Nr XV/140/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego z 25 lutego
2020 r. oraz uchwale Nr XVII/159/2020 Sejmiku
Województwa Opolskiego z 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum
Onkologii w Opolu.
Na stronie internetowej BIP Opolskiego
Centrum
Onkologii
w
Opolu
została
zamieszczona ww. zmiana tekstu jednolitego
statutu.
W związku z rezygnacją Domu Pomocy
Społecznej dla Kombatantów w Opolu z
realizacji zadania pn. „Remont łazienek z
dostosowaniem
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych”
zmniejszono
kwotę
przeznaczoną na dofinansowanie w 2020 r.
robót budowlanych w obiektach służących
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych o 199 993 zł i przeznaczono
ją w 2020 r. na zlecanie zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom
pozarządowym.

14 lipca 2020 r. został podpisany aneks nr 1 do
umowy
nr
IPS.AJ.4032-1/2020
o
dofinansowanie
robót
budowlanych
w
obiektach służących rehabilitacji, w związku z
potrzebami osób niepełnosprawnych z 22
kwietnia 2020 r., zawartej pomiędzy
Województwem
Opolskim
a
Powiatem
Głubczyckim - Domem Pomocy Społecznej w
Klisinie – przedłużający termin wykonania
zadania do 17 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIX/184/2020 z 23 czerwca
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2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przedłużenie obowiązywania umowy
nr IPS.AJ.4032-1/2020 o dofinansowanie
robót budowlanych w obiektach służących
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych z 22 kwietnia 2020 r.,
zawartej
pomiędzy
Województwem
Opolskim a Powiatem Głubczyckim Domem Pomocy Społecznej w Klisinie, na
okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
9.

Nazwa zadania:
Zmiana statutu Klinicznego Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii
w Opolu.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XX/194/2020 z 28 lipca 2020
r. w sprawie zmiany statutu Klinicznego
Centrum
Ginekologii,
Położnictwa
i Neonatologii w Opolu.

10.

Nazwa zadania:
Udzielenie pomocy finansowej Gminie
Bircza, położonej w Powiecie Przemyskim
w
Województwie
Podkarpackim,
na realizację zadania pn. „Pomoc
finansowa
na
działania
związane
z usuwaniem skutków klęski żywiołowej –
ulewnych opadów deszczu oraz powodzi
w czerwcu 2020 r”.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXI/197/2020 z 8 września
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Bircza, położonej
w Powiecie Przemyskim w Województwie
Podkarpackim.

11.

Nazwa zadania:
Udzielenie pomocy finansowej Gminie
Dubiecko,
położonej
w
Powiecie
Przemyskim
w
Województwie
Podkarpackim, na realizację zadania
pn. „Pomoc finansowa na działania
związane z usuwaniem skutków klęski
żywiołowej – ulewnych opadów deszczu
oraz powodzi w czerwcu 2020 r”.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXI/198/2020 z 8 września
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Dubiecko, położonej
w Powiecie Przemyskim w Województwie
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Uchwała została opublikowana 29 lipca 2020 r.
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego pod poz. 2142.
Pismem z 19 sierpnia 2020 r. Kliniczne Centrum
poinformowało
o
wdrożeniu
uchwały
w jednostce, tj. złożeniu wniosku do Sądu
Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego o zmianę danych
podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej (KRS-Z22) w zakresie zmiany
statutu.
Aktualny
Statut
został
zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Klinicznego Centrum.
5 października 2020 r. została podpisana
umowa pomiędzy Województwem Opolskim a
Gminą Bircza dotycząca udzielenia Gminie
pomocy finansowej na realizację zadania pn.
„Pomoc finansowa na działania związane z
usuwaniem skutków klęski żywiołowej –
ulewnych opadów deszczu oraz powodzi
czerwcu 2020 r.”, w wyniku czego została
przekazana Gminie Bircza dotacja w kwocie
50 000 zł.

1 października 2020 r. została podpisana
umowa pomiędzy Województwem Opolskim a
Gminą Dubiecko dotycząca udzielenia Gminie
pomocy finansowej na realizację zadania pn.
„Pomoc finansowa na działania związane z
usuwaniem skutków klęski żywiołowej –
ulewnych opadów deszczu oraz powodzi w
czerwcu 2020 roku”, w wyniku czego została
przekazana Gminie Dubiecko dotacja w kwocie
50 000 zł.

Podkarpackim.
12.

Nazwa zadania:
Powołanie
Rady
Społecznej
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Powołano nową Radę Społeczną.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXI/203/2020 z 8 września
2020 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej
Wojewódzkiego
Ośrodka
Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu.
13.

14.

Nazwa zadania:
Powołanie Rady Społecznej Klinicznego
Centrum
Ginekologii,
Położnictwa
i Neonatologii w Opolu.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXI/204/2020 z 8 września
2020 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej
Klinicznego
Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii
w Opolu.
Nazwa zadania:
Powołanie
Rady
Społecznej
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. św. Jadwigi w Opolu.

Powołano nową Radę Społeczną.

Powołano nową Radę Społeczną.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXI/205/2020 z 8 września
2020 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej
Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. św. Jadwigi
w Opolu.
15.

Nazwa zadania:
Powołanie Rady Społecznej Ośrodka
Leczenia Odwykowego w Woskowicach
Małych.

Powołano nową Radę Społeczną.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXI/206/2020 z 8 września
2020 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej
Ośrodka
Leczenia
Odwykowego w Woskowicach Małych.
16.

Nazwa zadania:
Powołanie
Rady
Społecznej
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum
Onkologii
im.
Prof.
Tadeusza
Koszarowskiego w Opolu.

Powołano nową Radę Społeczną.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXI/207/2020 z 8 września
2020 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego
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Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie
Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza
Koszarowskiego w Opolu.
17.

Nazwa zadania:
Powołanie
Rady
Społecznej
Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa
Józefa Nathana w Branicach.

Powołano nową Radę Społeczną.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXI/208/2020 z 8 września
2020 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej Specjalistycznego Szpitala
im. Ks.
Biskupa
Józefa
Nathana
w Branicach.
18.

Nazwa zadania:
Powołanie Rady Społecznej Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Głuchołazach.

Powołano nową Radę Społeczną.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXI/209/2020 z 8 września
2020 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej
Zakładu
OpiekuńczoLeczniczego Samodzielnego Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
w Głuchołazach.
19.

Nazwa zadania:
Przedłużenie obowiązywania umowy
nr IPS.AJ.4032-3/2020 o dofinansowanie
robót budowlanych w obiektach służących
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXII/210/2020 z 29 września
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przedłużenie obowiązywania umowy
nr IPS.AJ.4032-3/2020 o dofinansowanie
robót budowlanych w obiektach służących
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych z 4 maja 2020 r.,
zawartej
pomiędzy
Województwem
Opolskim a Powiatem Prudnickim –
Domem Pomocy Społecznej w Prudniku na
okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.

20.

Nazwa zadania:
Udzielenie pomocy finansowej Gminie
Głuchołazy
na
realizację
zadania
pn. „Pomoc finansowa na działania
związane z usuwaniem skutków ulewnych
opadów deszczu oraz powodzi 1 września
2020 r.”
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXII/213/2020 z 29 września
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
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19 października 2020 r. został podpisany aneks
nr 1 do umowy nr IPS.AJ.4032-3/2020
o dofinansowanie
robót
budowlanych
w obiektach służących rehabilitacji, w związku
z potrzebami osób niepełnosprawnych z 4 maja
2020 r., zawartej pomiędzy Województwem
Opolskim a Powiatem Prudnickim – Domem
Pomocy Społecznej w Prudniku, wydłużający
termin wykonania zadania do 17 grudnia 2021
r.

5 października 2020 r. została podpisana
umowa pomiędzy Województwem Opolskim a
Gminą Głuchołazy dotycząca udzielenia Gminie
pomocy finansowej na realizację zadania pn.
„Pomoc finansowa na działania związane
z usuwaniem skutków ulewnych opadów
deszczu oraz powodzi w dniu 1 września 2020
r.”, w wyniku czego została przekazana Gminie
Głuchołazy dotacja w kwocie 100 000 zł.

finansowej Gminie Głuchołazy.
21.

Nazwa zadania:
Udzielenie pomocy finansowej Gminie
Nysa na realizację zadania pn. „Pomoc
finansowa
na
działania
związane
z usuwaniem skutków ulewnych opadów
deszczu oraz podtopień 1 września
2020 r.”
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXII/214/2020 z 29 września
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Nysa.

22.

Nazwa zadania:
Zmiana statutu Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXII/218/2020 z 29 września
2020 r. w sprawie zmiany statutu
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

23.

Nazwa zadania:
Powołanie Rady Społecznej Opolskiego
Centrum
Ratownictwa
Medycznego
w Opolu.

W dniu 5 października 2020 r. została
podpisana umowa pomiędzy Województwem
Opolskim a Gminą Nysa dotycząca udzielenia
Gminie pomocy finansowej na realizację
zadania pn. „Pomoc finansowa na działania
związane z usuwaniem skutków ulewnych
opadów deszczu oraz podtopień w dniu 1
września 2020 r.”, w wyniku czego została
przekazana Gminie Nysa dotacja w kwocie
100 000 zł.

Zmiana podyktowana jest utworzeniem
w Przychodni Orzeczniczo-Konsultacyjnej nowej
komórki organizacyjnej pn. Poradnia medycyny
pracy, która zostanie wydzielona z części
poradni konsultacyjnej medycyny pracy,
w związku z realizacją szerokiego wachlarza
zadań finansowanych z różnych źródeł.

Powołano nową Radę Społeczną.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIII/226/2020 z 27
października 2020 r. w sprawie powołania
Rady Społecznej Opolskiego Centrum
Ratownictwa Medycznego w Opolu.
24.

Nazwa zadania:
Określenie zasad przyznawania przez
Województwo Opolskie stypendium dla
studentów kształcących się na kierunku
lekarskim.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego
30 października 2020 r., poz. 2892 i weszła
w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIII/230/2020 z 27
października 2020 r. w sprawie określenia
zasad przyznawania przez Województwo
Opolskie stypendium dla studentów
kształcących się na kierunku lekarskim.
25.

Nazwa zadania:
Zmiana statutu Klinicznego Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii
w Opolu.
Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/245/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
zmiany statutu Klinicznego Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w

Uchwała została opublikowana 30 października
2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego pod poz. 2893.
Pismem z 7 grudnia 2020 r. Kliniczne Centrum
poinformowało
o
wdrożeniu
uchwały
w jednostce, tj. złożeniu wniosku do Sądu
Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego o zmianę danych
podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
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Opolu.

oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej (KRS-Z22) w zakresie zmiany
statutu.
Aktualny
Statut
został
zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Klinicznego Centrum.
DEPARTAMENT EDUKACJI I RYNKU PRACY

1.

Nazwa zadania:
Podjęcie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół
Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XV/137/2020 z 25 lutego
2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji
Zespołu
Szkół
Medycznych
w Kędzierzynie-Koźlu.

Zadania realizowane na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w 2020 r.*

2.

Nazwa zadania:
Określenie zasad, warunków i trybu
udzielania stypendiów w ramach
programu
pomocy
stypendialnej
„Wspieramy najlepszych III“.

Trudności w naborach do szkół publicznych
znajdujących się w Zespole Szkół Medycznych
w Kędzierzynie-Koźlu,
spowodowały
konieczność podjęcia uchwały o zamiarze
likwidacji szkoły z końcem roku szkolnego,
przez organ prowadzący szkołę. W przypadku
braku naboru w okresie letnim 2020 r. ZSM
w Kędzierzynie-Koźlu zostałby zlikwidowany
z dniem 31 sierpnia 2020 r. Nabór słuchaczy
w okresie letnim okazał się wystarczający, aby
pozostawić szkołę i kontynuować kształcenie
słuchaczy od 1 września 2020 r.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego
6 kwietnia 2020 r. i weszła w życie 14 dni od
publikacji.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVI/155/2020 z 31 marca
2020 r. w sprawie zasad, warunków
i trybu udzielania stypendiów w ramach
programu
pomocy
stypendialnej
realizowanego w ramach projektu pn.
„Wpieramy
najlepszych
III”
realizowanego w ramach poddziałania
9.1.5 RPO WO 2014-2020.
3.

Nazwa zadania:
Określenie
kryteriów
i
tryby
przyznawania nagród dla nauczycieli
szkół,
dla
których
organem
prowadzącym
jest
Województwo
Opolskie.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
i została przekazana do placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest
Województwo Opolskie, w celu realizacji.
Uchwała została zrealizowana.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIX/178/2020 z 23 czerwca
2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów
i tryby
przyznawania
nagród
dla
nauczycieli szkół, dla których organem
prowadzącym
jest
Województwo
Opolskie.
4.

Nazwa zadania:
Określenie zasad, warunków i trybu
udzielania stypendiów w ramach
programu
pomocy
stypendialnej
„Wspieramy najlepszych III“.
Podstawa prawna:
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Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego
8 września 2020r. Weszła w życie 14 dni od
publikacji, z mocą obowiązującą od naboru
wniosków stypendialnych na rok szkolny
2020/2021.

Uchwała Nr XXI/195/2020 z 8 września
2020 r. 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.
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI

Zadania realizowane na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w 2020 r.*

1.

Nazwa zadania:
Zmiana wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XV/145/2020 z 25 lutego
2020 r. w sprawie zmiany Uchwały
nr XXI/182/2004 Sejmiku Województwa
Opolskiego z 25 maja 2004 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego.

2.

Nazwa zadania:
Pozbawienie
drogi
wojewódzkich.

kategorii

dróg

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVI/152/2020 z 31 marca
2020 r. w sprawie pozbawienia drogi
kategorii dróg wojewódzkich.

3.

Nazwa zadania:
Pozbawienie kategorii drogi wojewódzkiej
odcinka
drogi
wojewódzkiej
o proporcjonalnej długości do odcinka
drogi krajowej.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVI/154/2020 z 31 marca
2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii
drogi wojewódzkiej odcinka drogi
wojewódzkiej o proporcjonalnej długości
do odcinka drogi krajowej.

Zmiana wysokości opłat za zajęcie pasa
drogowego podyktowana jest zmianą ustawy
z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i
sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2410). Stawki opłat po zmianie mieszczą się
w granicach ustalonych w art. 40 ust. 8 ustawy
z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Uchwała została przekazana do stosowania
Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i weszła
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Na mocy uchwały droga wojewódzka nr 465
Żelazna - rzeka Odra - Dobrzeń Mały została
pozbawiona kategorii dróg wojewódzkich, gdyż
jest drogą niespełniającą wymogów definicji
drogi wojewódzkiej. Gmina Dobrzeń Wielki oraz
Gmina Dąbrowa podjęły uchwały zaliczające
odcinki przedmiotowej drogi przebiegające
przez teren gmin do kategorii dróg gminnych.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą
obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.
Po oddaniu do użytkowania przez GDDKiA
O/Opole obwodnicy Myśliny, Województwo
Opolskie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy
o drogach publicznych przejęło odcinek
dotychczasowej drogi krajowej nr 46.
Przedmiotowy odcinek nie spełnia kryteriów
dla dróg wojewódzkich tj. nie stanowi
połączenia między miastami oraz nie ma
znaczenia dla województwa. Nie jest to również
ciąg drogowy o znaczeniu obronnym. Na mocy
art. 10 ust. 5a ustawy o drogach publicznych
odcinek drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej
długości do odcinka drogi krajowej zastąpionej
nowo wybudowanym odcinkiem drogi został na
mocy ww. uchwały pozbawiony kategorii drogi
wojewódzkiej. Uchwała została opublikowana
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego i weszła w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
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4.

Nazwa zadania:
Wydanie opinii o pozbawieniu dróg
kategorii dróg krajowych.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVIII/162/2020 z 26 maja
2020 r. w sprawie wydania opinii
o pozbawieniu dróg kategorii dróg
krajowych.

5.

Nazwa zadania:
Wydanie opinii o zaliczeniu dróg do
kategorii dróg krajowych.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVIII/163/2020 z 26 maja
2020 r. w sprawie wydania opinii
o zaliczeniu dróg do kategorii dróg
krajowych.

6.

Nazwa zadania:
Zaliczenie dróg
wojewódzkich.

do

kategorii

dróg

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIX/182/2020 z 23 czerwca
2020 r. w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii dróg wojewódzkich.
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Minister Infrastruktury zwrócił się do Sejmiku
Województwa Opolskiego z prośbą o opinię
dotyczącą projektu rozporządzenia w sprawie
pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych tj.
DK 42 – odcinek drogi w Kluczborku, DK 45 –
odcinek drogi w Kluczborku, DK 45 – odcinek
drogi w Opolu. Pozbawienie kategorii dróg
krajowych ww. odcinków dróg jest związane
z zamiarem przejęcia przez GDDKiA Obwodnicy
Kluczborka oraz oddaniem do użytkowania
odcinka Obwodnicy Piastowskiej w Opolu.
Gmina Kluczbork i Miasto Opole wyraziły
pozytywną
opinię
w odniesieniu
do zaproponowanych
zmian
w układzie
komunikacyjnym. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.
Minister Infrastruktury zwrócił się do Sejmiku
Województwa Opolskiego z prośbą o opinię
dotyczącą projektu rozporządzenia w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych tj.
Odcinka drogi gminnej – Miejska Obwodnica
Kluczborka, odcinka drogi gminnej – Miejska
Obwodnica Kluczborka, odcinka drogi –
Obwodnica Piastowska. Zmiany kategorii dróg
wyeliminują duże natężenie ruchu (zwłaszcza
pojazdów ciężarowych) z centrum Kluczborka
oraz z dzielnic Zaodrze, Półwieś w m. Opole.
Gmina Kluczbork i Miasto Opole wyraziły
pozytywną
opinię
w
odniesieniu
do
zaproponowanych
zmian
w
układzie
komunikacyjnym. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.
Z chwilą oddania do użytkowania obwodnicy
Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 423,
pozbawiony
kategorii
dróg
wojewódzkich i zaliczony do kategorii dróg
powiatowych został odcinek DW 423 od
miejscowości Chorula do miejscowości Gogolin,
Celem zapewnienia ciągłości przebiegu drogi
wojewódzkiej nr 424, po jej dawnym śladzie
(wspólnym z byłą DW 423) niezbędnym stało
się zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich
odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania ul. 3
Maja z ul. Gogolińską w miejscowości Malnia do
ul. Malińskiej w miejscowości Gogolin. Powiat
Krapkowicki
wyraził
wolę
pozbawienia
przedmiotowego odcinka kategorii dróg
powiatowych. Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 3
udp pozbawienie drogi dotychczasowej
kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia
drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w
sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do
nowej kategorii. Stąd koniecznym jest zaliczenie
do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi
pozbawionego
przez
Radę
Powiatu
Krapkowickiego
do
kategorii
dróg

powiatowych.
Minister
Infrastruktury
i Minister
Obrony
Narodowej
wyrazili
pozytywne
stanowisko
względem
proponowanych zmian. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Opolskiego
z
mocą
obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.
7.

Nazwa zadania:
Pozbawienie odcinka drogi wojewódzkiej
kategorii dróg wojewódzkich.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XX/188/2020 z 28 lipca
2020 r. w sprawie pozbawienia odcinka
drogi wojewódzkiej nr 435 kategorii dróg
wojewódzkich.

8.

Nazwa zadania:
Zaliczenie odcinka drogi krajowej do
kategorii dróg wojewódzkich.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XX/189/2020 z 28 lipca
2020 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi
krajowej nr 45 do kategorii dróg
wojewódzkich.

9.

Nazwa zadania:
Udzielenie pomocy finansowej Gminie
Reńska Wieś.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXII/212/2020 z 29 września
2020 r. w sprawie wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej Gminie
Reńska Wieś.

Uchwała
została
podjęta
w
związku
z koniecznością dokonania zmian w układzie
komunikacyjnym na terenie Opola. Miasto
Opole oddało do użytkowania I etap
Obwodnicy Piastowskiej w Opolu od
ul. Powstańców Warszawskich do węzła
Niemodlińska. W konsekwencji przebieg drogi
krajowej nr 45 został przeniesiony na nowo
wybudowaną obwodnicę, następnie łączyć się
będzie z ul. Wojska Polskiego w celu
zapewnienia ciągłości DK 45. Pozbawienie
kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi
nr 435 (od węzła Niemodlińska do ul. Wojska
Polskiego) ma na celu jego włączenie w ciąg
DK 45.
Uchwała
została
opublikowana
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego z mocą obowiązywania od
1 stycznia 2021 r.
Uchwała została podjęta na wniosek Miasta
Opola, które zwróciło się do Zarządu
Województwa Opolskiego w sprawie zaliczenia
ulic: Hallera, Domańskiego i Partyzanckiej do
kategorii dróg wojewódzkich oraz włączenia
ww. ulic w ciąg istniejącej drogi wojewódzkiej
nr 459. Dotychczas DW 459 kończyła się na
obwodnicy północnej miasta Opola. Zmiana ta
wynikała w głównej mierze z faktu oddania
przez Miasto Opole do użytkowania I etapu
Obwodnicy
Piastowskiej
w
Opolu.
W konsekwencji przebieg drogi krajowej nr 45
został przeniesiony na nowo wybudowaną
obwodnicę. Po włączeniu ulic: Partyzanckiej,
Domańskiego i Hallera w ciąg DW 459
zapewniona zostanie ciągłość przebiegu dróg
wojewódzkich na terenie Opola. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Opolskiego
z
mocą
obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.
Podpisano umowę dotyczącą udzielenia
pomocy finansowej Gminie Reńska Wieś na
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej – ul. Pawłowicka i ul. Kozielska
w Reńskiej Wsi – dokumentacja”. Zgodnie
z zapisami umowy dotacja została przekazana
do 14 grudnia 2020 r.
Zaawansowanie prac oraz przedstawione
dokumenty pozwoliły rozliczyć w 2020 roku
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50% planowanej kwoty tj. 100 000 zł.
10.

Nazwa zadania:
Ustalenie stawki opłaty za korzystanie
przez operatorów publicznego transportu
zbiorowego i przewoźników drogowych
z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest
Województwo Opolskie.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXII/211/2020 z 29 września
2020 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXV/322/2012 Sejmiku Województwa
Opolskiego z 28 grudnia 2012 r. w sprawie
ustalenia stawki opłaty za korzystanie
przez operatorów publicznego transportu
zbiorowego i przewoźników drogowych z
przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest
Województwo Opolskie.

11.

Nazwa zadania:
Powierzenie Województwu Śląskiemu
zadania
organizacji
publicznego
transportu zbiorowego w kolejowych
przewozach pasażerskich i przyjęcia od
Województwa
Śląskiego
zadania
organizacji
publicznego
transportu
zbiorowego w kolejowych przewozach
pasażerskich.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIV/254/2020 z 24 listopada
2020 r.
w
sprawie
powierzenia
w rozkładach jazdy pociągów 2020/2021,
2021/2022 i 2022/2023 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.

12.
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Nazwa zadania:
Przekazanie skargi Komercyjne Linie
Autobusowe LUZ Sp. z o.o. z siedzibą
w Opolu na Uchwałę Nr XXV/322/2012
Sejmiku
Województwa
Opolskiego
z 28 grudnia 2012 r.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIV/255/2020 z 24 listopada
2020 r. w sprawie przekazania skargi
Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z
o.o. z siedzibą w Opolu na uchwałę

Zmiana uchwały polegała na wprowadzeniu
zapisów ustalających osobną stawkę opłaty za
zatrzymywanie
operatorów
publicznego
transportu zbiorowego i przewoźników
drogowych na przystankach komunikacyjnych
w zależności od wielkości środka transportu.
Wprowadzono dwie opłaty za jedno
zatrzymanie środka transportu na przystanku
komunikacyjnym w zależności od wielkości
środka transportu tj. 0,04 zł za jedno
zatrzymanie
dla
środka
transportu
przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu
nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą, oraz
0,05 zł za jednio zatrzymanie dla środka
transportu przeznaczonego konstrukcyjnie do
przewozu powyżej 23 osób łącznie kierowcą.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i weszła
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Na podstawie podjętej uchwały zostało zawarte
porozumienie z Województwem Śląskim
dotyczące wzajemnego powierzenia zadań w
zakresie organizacji publicznego transportu
zbiorowego
w
kolejowych
przewozach
pasażerskich na liniach komunikacyjnych:
Kędzierzyn-Koźle – Racibórz, Opole –
Częstochowa i Kluczbork – Lubliniec. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i weszła w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Odpowiedź Marszałka wraz z przedmiotową
skargą przekazano do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Opolu 26 listopada
2020 r.

nr XXV/322/2012 Sejmiku Województwa
Opolskiego z 28 grudnia 2012 r. w sprawie
ustalenia stawki opłaty za korzystanie
przez operatorów publicznego transportu
zbiorowego i przewoźników drogowych
z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest
Województwo
Opolskie,
do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu.

Zadania realizowane w roku 2020 na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w latach wcześniejszych*

1.

Nazwa zadania:
Powierzenie realizacji zadań w ciągu dróg
wojewódzkich.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XI/105/2019 z 29 października
2019 r. w sprawie powierzenia realizacji
zadania w ciągu drogi wojewódzkiej
Gminie Prószków.

2.

Nazwa zadania:
Powierzenie realizacji zadania w ciągu
dróg wojewódzkich.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXVII/401/2018 z 30 stycznia
2018 r. w sprawie powierzenia realizacji
zadania w ciągu drogi wojewódzkiej
Gminie Komprachcice.

3.

4.

Nazwa zadania:
Powierzenie realizacji zadania w ciągu
drogi wojewódzkiej.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XLIII/450/2018 z 19 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”.
Nazwa zadania:
Powierzenie realizacji zadania w ciągu
drogi wojewódzkiej.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XLIII/451/2018 z 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

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą
Nr 1808/2019 z 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. 3 grudnia 2019 r. zawarto
porozumienie
pomiędzy
Województwem
Opolskim a Gminą Prószków w sprawie jw.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą
Nr 6099/2018 z 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”. 24 września
2018 r. zawarto porozumienie pomiędzy
Województwem
Opolskim
a
Gminą
Komprachcice.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą
Nr 6217/2018 z 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”.
15 października
2018
roku
zawarto
porozumienie
pomiędzy
Województwem
Opolskim a Gminą Prószków.
Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą
Nr 11/2018 z 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”.
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Opolskich”.
5.

Nazwa zadania:
Powierzenie realizacji zadania w ciągu
drogi wojewódzkiej.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXVII/303/2017 z 28 marca
2017 r. w sprawie powierzenia realizacji
zadania w ciągu drogi wojewódzkiej
Gminie Strzeleczki.

6.

Nazwa zadania:
Powierzenie realizacji zadania w ciągu
drogi wojewódzkiej.
Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXXIII/378/2017
z 30 października 2017 r. w sprawie
powierzenia realizacji zadania w ciągu
drogi wojewódzkiej Gminie Prószków.

7.

Nazwa zadania:
Powierzenie realizacji zadania w ciągu
drogi wojewódzkiej.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXIII/377/2017 z 30
października
2017 r.
w
sprawie
powierzenia realizacji zadania w ciągu
drogi wojewódzkiej Gminie Lewin Brzeski.

8.

Nazwa zadania:
Powierzenie realizacji zadania w ciągu
drogi wojewódzkiej.

Zadania
realizowane
.na
podstawie Uchwał Sejmiku
Województwa
Opolskiego
podjętych
w
2020
rokupodjętych w 2019 r.*

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXXIII/376/2017
z 30 października 2017 r. w sprawie
powierzenia realizacji zadania w ciągu
drogi wojewódzkiej Gminie Popielów.
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Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą
Nr 3958/2018 z 20 czerwca 2017 r. przyjął
projekt porozumienia w sprawie powierzenia
Gminie
Strzeleczki
realizacji
zadania
pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 409 na odcinku Steblów (od
granicy gminy) – Moszna”. 20 czerwca 2017 r.
zawarto
porozumienie
pomiędzy
Województwem Opolskim a Gminą Strzeleczki.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą
Nr 4933/2017 z 20 czerwca 2017 r. przyjął
projekt porozumienia w sprawie powierzenia
Gminie
Prószków
realizacji
zadania
pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie
miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe.
23 stycznia 2018 r. zawarto porozumienie
pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą
Prószków.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą
Nr 5016/2018 z 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”. 6 lutego 2018 r. zawarto
porozumienie
pomiędzy
Województwem
Opolskim a Gminą Lewin Brzeski.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą
Nr 4970/2018 z 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”. 29
stycznia 2018 roku zawarto porozumienie
pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą
Popielów.
Zadanie w trakcie realizacji.

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ
1.

Nazwa zadania:
Ustalenie zasad, trybu i harmonogramu
opracowania strategii rozwoju
województwa.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XV/141/2020 z 21 lutego 2020
r. w sprawie zmiany uchwały

Zasady, tryb i ramowy harmonogram
opracowania obowiązują w całym okresie prac
nad strategią, których zakończenie planowane
jest w III kwartale 2021 roku uchwaleniem przez
Sejmik Województwa Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego Opolskie 2030.
Szczegółowy harmonogram prac nad określa
Zarząd Województwa Opolskiego w drodze
uchwały.

Nr IV/33/2019 Sejmiku Województwa
Opolskiego z 26 lutego 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr IV/65/2011 Sejmiku
Województwa Opolskiego z 22 lutego
2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu
i harmonogramu opracowania strategii
rozwoju województwa opolskiego.

Zadanie w trakcie realizacji.

DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1.

Nazwa zadania:
Uprawa maku i konopi włóknistych na
terenie województwa opolskiego.

Zadania realizowane na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w 2020 r.*

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XV/142/2020 z 25 lutego 2020
r. w sprawie określenia ogólnej
powierzchni przeznaczonej pod uprawy
maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji
tych upraw w 2020 r. na terenie
województwa opolskiego.
2.

Nazwa zadania:
Podział
województwa
łowieckie.

na

obwody

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/225/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
podziału
województwa
opolskiego
na obwody łowieckie oraz zaliczenia
obwodów łowieckich do kategorii.
3.

Nazwa zadania:
Podział
województwa
na
obwody
łowieckie.
Rozpatrzenie
uwag
wniesionych do projektu uchwały.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego 5 marca
2020 r. poz. 771.
Informację o opublikowaniu ww. uchwały
przekazano do wszystkich gmin pismem
nr DRW-I.7160.1.11.2019.MKC z 11 marca 2020
r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego
30 grudnia 2020 r. pod poz. 3670, zamieszczona
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz
na
stronie
internetowej
Samorządu
Województwa Opolskiego - opolskie.pl

Uchwała zamieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Samorządu Województwa Opolskiego opolskie.pl

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/231/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
nieuwzględnienia uwag Nadleśniczego
Nadleśnictwa Lubliniec wniesionych do
projektu uchwały Sejmiku Województwa
Opolskiego
w
sprawie
podziału
województwa opolskiego na obwody
łowieckie oraz zaliczenia obwodów
łowieckich do kategorii.
4.

Nazwa zadania:
Podział
województwa
na
obwody
łowieckie.
Rozpatrzenie
uwag
wniesionych do projektu uchwały.

Uchwała zamieszczona na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie
internetowej
Samorządu
Województwa
Opolskiego - opolskie.pl

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/232/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
nieuwzględnienia uwag Nadleśniczego
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Nadleśnictwa
Prudnik
wniesionych
do projektu
uchwały
Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie
podziału
województwa
opolskiego
na obwody łowieckie oraz zaliczenia
obwodów łowieckich do kategorii.
5.

Nazwa zadania:
Podział
województwa
na
obwody
łowieckie.
Rozpatrzenie
uwag
wniesionych do projektu uchwały.

Uchwała zamieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Samorządu Województwa Opolskiego opolskie.pl

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/233/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
nieuwzględnienia uwagi Nadleśniczego
Nadleśnictwa Olesno wniesionej do
projektu uchwały Sejmiku Województwa
Opolskiego
w
sprawie
podziału
województwa opolskiego na obwody
łowieckie oraz zaliczenia obwodów
łowieckich do kategorii.
6.

Nazwa zadania:
Podział
województwa
na
obwody
łowieckie.
Rozpatrzenie
uwag
wniesionych do projektu uchwały.

Uchwała zamieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Samorządu Województwa Opolskiego opolskie.pl

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/234/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
nieuwzględnienia uwag Pani Iwony
(zanonimizowano)
wniesionych
do projektu
uchwały
Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie
podziału
województwa
opolskiego
na obwody łowieckie oraz zaliczenia
obwodów łowieckich do kategorii.

7.

Nazwa zadania:
Podział
województwa
na
obwody
łowieckie.
Rozpatrzenie
uwag
wniesionych do projektu uchwały.

Uchwała zamieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Samorządu Województwa Opolskiego opolskie.pl

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/235/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
nieuwzględnienia uwagi Pana Wojciecha
(zanonimizowano) wniesionej do projektu
uchwały
Sejmiku
Województwa
Opolskiego
w
sprawie
podziału
województwa opolskiego na obwody
łowieckie oraz zaliczenia obwodów
łowieckich do kategorii.
8.
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Nazwa zadania:
Podział
województwa
na
obwody
łowieckie.
Rozpatrzenie
uwag
wniesionych do projektu uchwały.

Uchwała zamieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Samorządu Województwa Opolskiego opolskie.pl

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/236/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
nieuwzględnienia
uwagi
Zastępcy
Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie
wniesionej do projektu uchwały Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie
podziału
województwa
opolskiego
na obwody łowieckie oraz zaliczenia
obwodów łowieckich do kategorii.
9.

Nazwa zadania:
Podział
województwa
na
obwody
łowieckie.
Rozpatrzenie
uwag
wniesionych do projektu uchwały.

Uchwała zamieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Samorządu Województwa Opolskiego opolskie.pl

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/237/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
nieuwzględnienia uwag Pani Bożeny
(zanonimizowano)
wniesionych
do
projektu uchwały Sejmiku Województwa
Opolskiego
w
sprawie
podziału
województwa opolskiego na obwody
łowieckie oraz zaliczenia obwodów
łowieckich do kategorii.
10.

Nazwa zadania:
Podział
województwa
na
obwody
łowieckie.
Rozpatrzenie
uwag
wniesionych do projektu uchwały.

Uchwała zamieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Samorządu Województwa Opolskiego opolskie.pl

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/238/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
nieuwzględnienia
uwagi
Łowczego
Okręgowego
Zarządu
Okręgowego
Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu
wniesionej do projektu uchwały Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie
podziału
województwa
opolskiego
na obwody łowieckie oraz zaliczenia
obwodów łowieckich do kategorii.
11.

Nazwa zadania:
Podział
województwa
na
obwody
łowieckie.
Rozpatrzenie
uwag
wniesionych do projektu uchwały.

Uchwała zamieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Samorządu Województwa Opolskiego opolskie.pl

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/239/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
nieuwzględnienia uwagi Pana Janusza
(zanonimizowano) wniesionej do projektu
uchwały
Sejmiku
Województwa
Opolskiego
w
sprawie
podziału
województwa opolskiego na obwody
łowieckie oraz zaliczenia obwodów
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łowieckich do kategorii.
12.

Nazwa zadania:
Podział
województwa
na
obwody
łowieckie.
Rozpatrzenie
uwag
wniesionych do projektu uchwały.

Uchwała zamieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Samorządu Województwa Opolskiego opolskie.pl

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/240/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
nieuwzględnienia uwagi Pana Gerarda
(zanonimizowano) wniesionej do projektu
uchwały
Sejmiku
Województwa
Opolskiego
w
sprawie
podziału
województwa opolskiego na obwody
łowieckie oraz zaliczenia obwodów
łowieckich do kategorii.
13.

Nazwa zadania:
Podział
województwa
na
obwody
łowieckie.
Rozpatrzenie
uwag
wniesionych do projektu uchwały.

Uchwała zamieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Samorządu Województwa Opolskiego opolskie.pl

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/241/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
nieuwzględnienia uwag Państwa Iwony
i Bartosza(zanonimizowano) wniesionych
do
projektu
uchwały
Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie
podziału
województwa
opolskiego
na obwody łowieckie oraz zaliczenia
obwodów łowieckich do kategorii.
14.

Nazwa zadania:
Podział
województwa
na
obwody
łowieckie.
Rozpatrzenie
uwag
wniesionych do projektu uchwały.

Uchwała zamieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Samorządu Województwa Opolskiego opolskie.pl

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/242/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
nieuwzględnienia uwag Pani Iwony
(zanonimizowano)
i
Pani
Poli
(zanonimizowano)
wniesionych
do projektu
uchwały
Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie
podziału
województwa
opolskiego
na obwody łowieckie oraz zaliczenia
obwodów łowieckich do kategorii.
15.

Nazwa zadania:
Podział
województwa
na
obwody
łowieckie.
Rozpatrzenie
uwag
wniesionych do projektu uchwały.
Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/243/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
nieuwzględnienia uwag Pani Iwony
(zanonimizowano)
i
Pani
Idy
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Uchwała zamieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Samorządu Województwa Opolskiego opolskie.pl

(zanonimizowano)
wniesionych
do projektu
uchwały
Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie
podziału
województwa
opolskiego
na obwody łowieckie oraz zaliczenia
obwodów łowieckich do kategorii.

Zadania realizowane w roku
2020 na podstawie Uchwał
Sejmiku
Województwa
Opolskiego podjętych w
latach wcześniejszych*

Zadania realizowane na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w 2020 r..*

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA
1.

Nazwa zadania:
Wskazanie
miejsca
magazynowania
nielegalnych
transportów
odpadów
w wojewódzkim
planie
gospodarki
odpadami.
Uaktualnienie
zapisów
planu
inwestycyjnego będącego załącznikiem do
wojewódzkiego
planu
gospodarki
odpadami.
Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/227/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXVII/306/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego z 28
marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu
gospodarki odpadami dla województwa
opolskiego na lata 2016-2022 z
uwzględnieniem lat 2023-2028”.

2.

Nazwa zadania:
Opracowanie
„Programu
ochrony
powietrza dla województwa opolskiego”.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XX/193/2020 z 28 lipca 2020
r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony
powietrza dla województwa opolskiego”.

Uchwała stanowi uaktualnienie zapisów planu
inwestycyjnego, który jest załącznikiem do
„Planu gospodarki odpadami dla województwa
opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem
lat 2023-2028“ oraz dopisanie informacji
w zakresie wskazania miejsca magazynowania
nielegalnych transportów odpadów.
Informacja o podjętej uchwale została
przekazana organom kontrolującym transporty
odpadów oraz staroście odpowiedzialnemu za
utworzenie
miejsca
magazynowania
zatrzymanych
transportów
odpadów.
Informacja o podjętej uchwale została
umieszczona na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej
Samorządu
Województwa
Opolskiego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego
5 sierpnia 2020 r., poz. 2186 i weszła w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Uchwała zamieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Samorządu Województwa
Opolskiego.
Zadanie w trakcie realizacji.

3.

Nazwa zadania:
Udzielenie pomocy finansowej Gminie
Niemodlin.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXI/196/2020 z 8 września
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Niemodlin.

Udzielono
pomocy
finansowej
Gminie
Niemodlin - podpisano umowę, przekazano
środki finansowe i rozliczono pomoc.

1.

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

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
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zintegrowanej i wystarczającej sieci
instalacji gospodarowania odpadami,
spełniających
wymagania
ochrony
środowiska.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXVII/306/2017 z 28 marca
2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu
gospodarki odpadami dla województwa
opolskiego
na
lata
2016-2022
z uwzględnieniem lat 2023-2028”.

2.

Nazwa zadania:
Realizacja Programu ochrony środowiska
przed
hałasem
dla
województwa
opolskiego.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr VIII/76/2019 z 18 czerwca
2019 r. w sprawie „Programu ochrony
środowiska
przed
hałasem
dla
województwa opolskiego”.

3.

Nazwa zadania:
Opracowanie
programu
ochrony
środowiska dla województwa opolskiego
na lata 2016-2020.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIII/265/2016 z 20 grudnia
2016 r. w sprawie przyjęcia Programu
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gospodarki odpadami opracował za lata 20142016 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.
Zarząd
Województwa
Opolskiego
nie
opracował
sprawozdania
z
realizacji
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za
lata 2017-2019, według stanu na dzień 31
grudnia 2019 r., w związku ze zmianą przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Zgodnie z
art. 227a. ust. 1 ustawy o odpadach zarząd
województwa przygotowuje i przedkłada
sejmikowi województwa oraz ministrowi
właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie
z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami za okres sprawozdawczy obejmujący
lata 2017-2019 w terminie 16 miesięcy po
upływie tego okresu sprawozdawczego tj. do 30
kwietnia 2021 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
Z realizacji programu ochrony środowiska przed
hałasem są sporządzane raporty przez
zarządców dróg i linii kolejowych, następnie
przekazywane do Marszałka Województwa
Opolskiego. Na ich podstawie sporządzane jest
sprawozdanie z programu ochrony środowiska
przez
hałasem.
Sprawozdanie
z zadań
zrealizowanych w roku 2019 r. przedłożono
Zarządowi Województwa Opolskiego.
W kolejnym programie ochrony środowiska
przed hałasem (tj. po roku 2023) opracowane
zostanie podsumowanie efektów całego
programu ochrony środowiska przed hałasem.
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.
Zadanie w trakcie realizacji.
Z realizacji programu ochrony środowiska
zarząd województwa sporządza raporty, które
przedkłada sejmikowi województwa. Raporty
z realizacji programu zawierają informacje
dotyczące realizacji postanowień programu,
ocenę stanu środowiska, ocenę stanu realizacji
zadań oraz osiągnięcia celów. W 2021 r. Zarząd
Województwa
Opolskiego
przedłoży

ochrony środowiska dla województwa
opolskiego na lata 2016-2020.

sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego
programu ochrony środowiska m.in. za rok
2020.

BIURO SEJMIKU
1.

Nazwa zadania:
Zatwierdzenie planów pracy Komisji
Stałych Sejmiku Województwa Opolskiego
na 2020 rok.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIV/126/2020 z 28 stycznia
w sprawie zatwierdzenia planów pracy
Komisji Stałych Sejmiku Województwa
Opolskiego na 2020 rok.

Zadania realizowane na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w 2020 r.*

2.

Nazwa zadania:
Uchwalenie planu kontroli Komisji
Rewizyjnej
Sejmiku
Województwa
Opolskiego na 2020 rok.

Plan
pracy
Komisji
Stałych
Sejmiku
Województwa Opolskiego na 2020 rok
przekazano Departamentom i Biurom Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
celem
przygotowania
poszczególnych
materiałów. Uchwałę na bieżąco realizowano
w roku 2020 przez komisje merytoryczne
Sejmiku Województwa Opolskiego.

Realizację planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Sejmiku Województwa Opolskiego w 2020 roku
wraz z wprowadzoną zmianą powierzono ww.
Komisji.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIV/127/2020 z 28 stycznia
2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XIII/125/2020 Sejmiku Województwa
Opolskiego z 19 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej
Sejmiku
Województwa
Opolskiego na 2020 rok.
3.

4.

Nazwa zadania:
Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany
przepisów prawa miejscowego, cywilnego,
gospodarczego i podatkowego.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XV/138/2020 z 25 lutego 2020
r. w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej zmiany przepisów prawa
miejscowego, cywilnego, gospodarczego
i podatkowego.
Nazwa zadania:
Rozpatrzenie skargi na działanie Muzeum
Śląska Opolskiego.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XV/139/2020 z dnia 25 lutego
2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
działanie Muzeum Śląska Opolskiego.

5.

Nazwa zadania:
Zmiana uchwały Nr XIII/125/2019 Sejmiku
Województwa Opolskiego z 17 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia planu
kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku
Województwa Opolskiego na 2020 rok.

Sejmik
Województwa
Opolskiego
po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji nie uwzględnił wniosków
zawartych w petycji w części dotyczącej zmiany
przepisów prawa miejscowego. W części
dotyczącej zmiany przepisów prawa cywilnego,
gospodarczego i podatkowego petycja została
przekazana właściwemu organowi.

Sejmik
Województwa
Opolskiego
po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w tejże sprawie, uznał
skargę za nieuzasadnioną.

Realizację planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Sejmiku Województwa Opolskiego w 2020 roku
wraz z wprowadzoną zmianą powierzono
ww. Komisji.

Podstawa prawna:
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Uchwała Nr XVI/149/2020 z 31 marca
2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XIII/125/2019 Sejmiku Województwa
Opolskiego z 17 grudnia 2019 r. w
sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej
Sejmiku
Województwa
Opolskiego na 2020 rok.
6.

Nazwa zadania:
Odwołanie Członka Zarządu Województwa
Opolskiego.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVIII/160/2020 z 26 maja
2020 r. w sprawie odwołania Członka
Zarządu Województwa Opolskiego.

7.

8.

Nazwa zadania:
Wybór Członka Zarządu Województwa
Opolskiego.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVIII/161/2020 z 26 maja
2020 r. w sprawie wyboru Członka
Zarządu Województwa Opolskiego.
Nazwa zadania:
Odwołanie Wiceprzewodniczącego Komisji
Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVIII/169/2020 z 26 maja
2020
r.
w
sprawie
odwołania
wiceprzewodniczącego komisji.

9.

Nazwa zadania:
Odwołanie
radnego
z członkostwa
w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVIII/170/2020 z 26 maja
2020 r. w sprawie odwołania radnego
z członkostwa w komisji.

10.

Nazwa zadania:
Powołanie Komisji doraźnej Sejmiku
Województwa Opolskiego i określenie jej
przedmiotu działania.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVIII/171/2020 z 26 maja
2020 r. w sprawie powołania Komisji
doraźnej
Sejmiku
Województwa
Opolskiego i określenie jej przedmiotu
działania.

11.
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Nazwa zadania:
Wybór członków Komisji doraźnej Sejmiku
Województwa
Opolskiego
ds.
opracowania
zmian
w
Statucie

Mocą rzeczowej uchwały, w wyniku głosowania
tajnego, na podstawie protokołu Komisji
Skrutacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały, odwołano Pana Stanisława Rakoczego
z dniem 31 maja 2020 r. z członkostwa
w Zarządzie Województwa Opolskiego.

Mocą rzeczowej uchwały, w wyniku głosowania
tajnego, na podstawie protokołu Komisji
Skrutacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały, stwierdzono wybór Pana Antoniego
Konopki z dniem 1 czerwca 2020 r. na Członka
Zarządu Województwa Opolskiego.

W związku ze złożoną rezygnacją odwołano,
w wyniku
jawnego
głosowania
zwykłą
większością głosów, z dniem 31 maja 2020 r.
radnego
Antoniego
Konopkę
z funkcji
wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa,
Środowiska i Rozwoju Wsi.

W związku z wyborem na Członka Zarządu
Województwa Opolskiego Antoniego Konopki,
z dniem 31 maja 2020 r. w wyniku jawnego
głosowania zwykłą większością głosów,
odwołano radnego z funkcji członka Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.

Zgodnie z zapisami niniejszej uchwały, Sejmik
Województwa Opolskiego powołał Komisję
doraźną ds. opracowania zmian w Statucie
Województwa Opolskiego, której przedmiotem
działania jest opracowanie zmian w Statucie
Województwa Opolskiego.

Zgodnie
z zapisami
niniejszej
uchwały,
stwierdzono wybór niższej wskazanych radnych
do Komisji doraźnej Sejmiku Województwa
Opolskiego ds. opracowania zmian w Statucie
Województwa Opolskiego:

Województwa Opolskiego.

12.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVIII/172/2020 z 26 maja
2020 r. w sprawie wyboru członków
Komisji doraźnej Sejmiku Województwa
Opolskiego ds. opracowania zmian
w Statucie Województwa Opolskiego.
Nazwa zadania:
Wybór
przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego Komisji doraźnej
Sejmiku Województwa Opolskiego ds.
opracowania
zmian
w
Statucie
Województwa Opolskiego.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVIII/173/2020 z 26 maja
2020
r.
w
sprawie
wyboru
przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego Komisji doraźnej
Sejmiku Województwa Opolskiego ds.
opracowania
zmian
w
Statucie
Województwa Opolskiego.

13.

Nazwa zadania:
Udzielenie
Zarządowi
Województwa
Opolskiego wotum zaufania.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIX/174/2020 z 23 czerwca
2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi
Województwa
Opolskiego
wotum
zaufania.

14.

Nazwa zadania:
Rozpatrzenie
skargi
na
działanie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIX/185/2020 z 23 czerwca
2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
na działanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Opolu.







Rafała Bartka
Łukasza Dymka
Edyty Goli
Martyny Nakonieczny
Jolanty Wilczyńskiej.

W wyniku jawnego głosowania zwykłą
większością głosów do Komisji doraźnej
Sejmiku
Województwa
Opolskiego
ds.
opracowania zmian w Statucie Województwa
Opolskiego, stwierdzono wybór:
 Jolantę Wilczyńską na przewodniczącego
Komisji.
 Martynę Nakonieczny na
wiceprzewodniczącego Komisji.

Sejmik
Województwa
Opolskiego
po rozpatrzeniu Raportu o stanie Województwa
Opolskiego za 2019 rok oraz przeprowadzonej
debacie, udzielił Zarządowi Województwa
Opolskiemu wotum zaufania.

Sejmik
Województwa
Opolskiego
po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w tejże sprawie, uznał
skargę za nieuzasadnioną.

15.

Nazwa zadania:
Przyjęcie zmian do Statutu Województwa
Opolskiego.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIX/187/2020 z 23 czerwca
2020 r. w przyjęcia zmian do Statutu
Województwa Opolskiego w Opolu.

Zgodnie z zapisami niniejszej uchwały, Sejmik
Województwa Opolskiego przyjął projekt zmian
do
Statutu
Województwa
Opolskiego.
Proponowane zmiany zostały opracowane
i przygotowane przez Komisję doraźną ds.
opracowania zmian w Statucie Województwa
Opolskiego. Przedmiotowa uchwała została
przekazana Prezesowi Rady Ministrów celem
uzgodnienia, zgodnie z zapisami ustawy o
samorządzie województwa.

16.

Nazwa zadania:
Wybór kandydata na przedstawiciela
Sejmiku
Województwa
Opolskiego
w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody.

Zgodnie z zapisami niniejszej uchwały, Sejmik
Województwa Opolskiego jako swojego
przedstawiciela do Regionalnej Rady Ochrony
Przyrody wskazał Panią Darię Pawlak.
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Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXI/201/2020 z 8 września
2020 r. w sprawie wyboru kandydata
na przedstawiciela Sejmiku Województwa
Opolskiego w Regionalnej Radzie Ochrony
Przyrody.
17.

Nazwa zadania:
Przyjęcie zmian do Statutu Województwa
Opolskiego.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXI/202/2020 z 8 września
2020 r. w przyjęcia zmian do Statutu
Województwa Opolskiego.

18.

Nazwa zadania:
Rozpatrzenie skargi na działanie Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Opolu.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXII/215/2020 z 29 września
2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
działanie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Opolu.

19.

Nazwa zadania:
Wybór członków Komisji Stałych Sejmiku
Województwa Opolskiego.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXII/216/2020 z 29 września
2020 r. w sprawie wyboru członków
Komisji Stałych Sejmiku Województwa
Opolskiego.

20.

Nazwa zadania:
Wybór
przewodniczących
i wiceprzewodniczących Komisji Stałych
Sejmiku Województwa Opolskiego.

Projekt
przedmiotowej
uchwały
został
uzgodniony z Prezesem Rady Ministrów.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego
11 września 2020 r. poz. 2519 i weszła w życie
w terminie 14 dni od dnia opublikowania.

Sejmik
Województwa
Opolskiego
po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w tejże sprawie, uznał
skargę za nieuzasadnioną.

Uchwała o charakterze proceduralnym, zgodnie
z którą radni województwa opolskiego wyrazili
wolę pracy w określonej stałej komisji
merytorycznej
Sejmiku
Województwa
Opolskiego.

Uchwała o charakterze proceduralnym, zgodnie
z którą dokonano wyboru przewodniczących
i wiceprzewodniczących Komisji Stałych Sejmiku
Województwa Opolskiego.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXII/217/2020 z 29 września
2020
r.
w
sprawie
wyboru
przewodniczących
i
wiceprzewodniczących Komisji Stałych
Sejmiku Województwa Opolskiego.
21.

Nazwa zadania:
Rozpatrzenie skargi na działalność dyrekcji
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/221/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność dyrekcji
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

22.
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Nazwa zadania:
Rozpatrzenie
skargi
na
działanie
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
w Opolu.

Sejmik
Województwa
Opolskiego
po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w tejże sprawie, uznał
skargę za nieuzasadnioną.

Sejmik
Województwa
Opolskiego
po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w tejże sprawie, uznał
skargę za nieuzasadnioną.

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/222/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia
skargi
na
działanie
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
w Opolu.
23.

Nazwa zadania:
Rozpatrzenie
skargi
na
działanie
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
w Opolu.

Sejmik
Województwa
Opolskiego
po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w tejże sprawie, uznał
skargę za nieuzasadnioną.

Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/223/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia
skargi
na
działanie
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
w Opolu.
24.

Nazwa zadania:
Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia
przez Sejmik Województwa Opolskiego
uchwały
w
sprawie
przyjęcia
„Samorządowej Karty Praw Rodzin“.
Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/224/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia
przez Sejmik Województwa Opolskiego
uchwały
w
sprawie
przyjęcia
„Samorządowej Karty Praw Rodzin“.

25.

26.

Nazwa zadania:
Podjęcie przez Sejmik Województwa
Opolskiego uchwały w sprawie przyjęcia
„Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego
w sprawie racjonalnej i bezpiecznej
realizacji zmian w ochronie zdrowia
psychicznego“.
Podstawa prawna:
Uchwała
Nr
XXIII/244/2020
z 27 października 2020 r. w sprawie
przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa
Opolskiego w sprawie racjonalnej
i bezpiecznej realizacji zmian w ochronie
zdrowia psychicznego“.
Nazwa zadania:
Rozpatrzenie
skargi
na
działanie
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
w Opolu.

Sejmik
Województwa
Opolskiego
po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w tejże sprawie, nie
uwzględnia wniosku zawartego w petycji
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie
przyjęcia „Samorządowej karty praw Rodzin“.

Zgodnie z zapisami uchwały, przedmiotowy
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.

Sejmik
Województwa
Opolskiego
po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w tejże sprawie, uznał
skargę za nieuzasadnioną.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIV/250/2020 z 24 listopada
2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
na działanie Opolskiego Centrum Rozwoju
Gospodarki w Opolu.
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27.

Nazwa zadania:
Rozpatrzenie
skargi
na
działanie
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
w Opolu.

Sejmik
Województwa
Opolskiego
po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w tejże sprawie, uznał
skargę za nieuzasadnioną.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXV/257/2020 z 22 grudnia
2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
na działanie Opolskiego Centrum Rozwoju
Gospodarki w Opolu.
28.

Nazwa zadania:
Rozpatrzenie
skargi
na
Województwa Opolskiego.

Marszałka

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXV/258/2020 z 22 grudnia
2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
Marszałka Województwa Opolskiego.
29.

Nazwa zadania:
Uchwalenie
planu
pracy
Sejmiku
Województwa Opolskiego na 2021 rok.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXV/261/2020 z 22 grudnia
2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy
Sejmiku Województwa Opolskiego na
2021 rok.

30.

Nazwa zadania:
Uchwalenie planu kontroli Komisji
Rewizyjnej
Sejmiku
Województwa
Opolskiego na 2021 rok.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXV/265/2020 z 22 grudnia
2020 r. w sprawie uchwalenia planu
kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku
Województwa Opolskiego na 2021 rok.
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Sejmik
Województwa
Opolskiego
po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w tejże sprawie, uznał
skargę za nieuzasadnioną.

Przedmiotową
uchwałę
przekazano
departamentom
i
biurom
Urzędu
Maszkowskiego Województwa Opolskiego
celem
przekazywania
poszczególnych
materiałów. Uchwałę na bieżąco będą
realizowały komisje merytoryczne Sejmiku
Województwa Opolskiego.

Realizację planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Sejmiku Województwa Opolskiego na 2021 rok
powierzono przedmiotowej Komisji.

Załącznik 2
do Raportu o stanie Województwa Opolskiego za 2020r

Wskaźniki SRWO 2020

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wartość dla
Polski w
ostatnim
dostępnym
roku
badanego
okresu

Wartość/trend
w roku
docelowym
(2020)

Źródło

GUS

CEL STRATEGICZNY 1: Konkurencyjny i stabilny rynek pracy
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64

1 lata
2 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 lat i

%

63,3

63,5

63,9

64,0

65,8

67,7

69,1

71,0

73,1

72,5

-

73

wzrost

%

48,2

48,4

49,2

48,5

49,8

50,8

51,9

53,4

54,2

53,3

-

54,4

wzrost

- wyższe

74,8

74,5

73,7

74,2

74,6

77,0

77,7

77,6

78,8

79,2

78,6

wzrost

- policealne i średnie zawodowe

59,8

59,0

58,2

58,2

58,8

57,4

60,5

58,9

59,6

56,7

59,6

wzrost

- średnie ogólnokształcące

40,6

42,4

45,5

45,2

44,6

45,6

46,5

51,5

53,6

52,2

49,9

wzrost

- zasadnicze zawodowe

57,1

57,6

57,8

56,4

55,7

56,1

56,6

57,9

57,8

54,6

53,2

wzrost

- gimnazjalne i podstawowe

14,7

13,8

13,6

12,3

13,8

13,6

13,6

15,8

14,1

15,4

15,6

wzrost

-

18,1

20

20,9

23,1

24,8

24,7

25,9

25,9

26,3

-

co najmniej
20

EUROSTAT

więcej,
w tym (wg poziomu wykształcenia):

Udział ludności w wieku 25–64 z wyższym

3 wykształceniem

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

19,9

-

21,7

wzrost

obliczenia
własne na
podstawie
danych GUS

%

22,2

19,9

18,7

18

15,1

14,0

13

12

12,1

12,1

11,4

12,5

nie więcej niż
18

GUS

Bezrobotni zarejestrowani w wieku 24 lat i

5 mniej (% ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych)

GUS
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Wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 15–

6 24 lat

%

29,5

28,6

28,4

27,1

27,3

26,5

31,3

35,1

34,8

34,5

-

31,7

co najmniej
32

GUS

%

-

4,5

3,6

3,1

2,6

2,4

2,6

3,3

3,8

3,1

-

4,8

co najmniej
6

EUROSTAT

%

13,6

13,3

14,4

14,2

11,8

10,1

9

7,3

6,3

5,8

6,9

6,2

nie więcej niż
średnio w
kraju

GUS

liczba

97

96

98

100

100

101

101

102

102

105

-

118

co najmniej
100

GUS

US w
Opolu

GUS

Udział osób w wieku 25–64 lat uczących się

7 i dokształcających w ogólnej liczbie ludności w
tym wieku
Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan na

8 koniec roku)

Liczba podmiotów gospodarki narodowej na

9 1000 mieszkańców
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

3,7

-1,1

417,3

dodatnie w
okresie
realizacji
Strategii

%

11 Osoby - w % ogółu osób w gospodarstwach - o
wydatkach poniżej:

relatywnej granicy ubóstwa

13,8

10,2

9,9

16,1

14,0

13,7

10,6

9,6

9,3

7,9

-

13

spadek

"ustawowej" granicy ubóstwa

4,6

4,2

4,8

11,7

10,5

10,6

10,3

7,5

6,2

4,3

-

9

spadek

minimum egzystencji

3,6

4,6

4,7

6,1

8,0

6,5

5,2

3,2

2,6

1,3

-

4,2

spadek

%

6

6,5

6,9

7,3

6,6

5,4

4,8

3,9

3,2

2,8

-

2,5

nie zwiększy
się

STRATEG

%

76,6

78,9

77,9

81,0

86,5

89,7

87,5

89,7

90,6

91,6

-

88,5

co najmniej
85

GUS

%

4,3

4,7

7,2

8,7

9,7

11,2

12,3

12,5

15,8

17,2

-

12,4

co najmniej
5

GUS

wzrost

GUS/KBW

12 Stopa bezrobocia długookresowego
Udział dzieci w wieku 3–5 lat objętych

13 wychowaniem przedszkolnym

Udział dzieci w wieku do lat 3 przebywających

14 w żłobkach

CEL STRATEGICZNY 2: Aktywna społeczność regionalna

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

- sejmiku województwa

40,98

42,13

48,63

54,84

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

- rad powiatów
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%

16

Udział zeznań podatkowych, w których
zawnioskowano o przekazanie 1% podatku na
rzecz organizacji pożytku publicznego w
stosunku do liczby złożonych zeznań
podatkowych ogółem
Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje

17 społeczne na 1000 mieszkańców

%

43,57

48,77

51,07

52,54

55,00

57,06

58,31

59,37

58,23

57,70

-

-

wzrost

IAS

liczba

2,67

2,79

2,93

3,04

3,18

3,35

3,52

3,66

3,61

3,75

-

3,83

co najmniej
2,5

GUS

CEL STRATEGICZNY 3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

18 PKB na 1 mieszkańca w PPS

19 Nakłady na B+R w stosunku do PKB
Udział zatrudnionych w B+R w stosunku do

20 pracujących w gospodarce narodowej
21 Liczba udzielonych patentów

22

Udzielone prawa ochronne wzorów
użytkowych
Liczba inkubatorów przedsiębiorczości i parków

23 naukowo - technologicznych

% UE27 =
100%

52

54

54

54

55

56

55

55

56

57

-

73

co
najmniej60

EUROSTAT

%

0,12

0,25

0,19

0,23

0,34

0,32

0,36

0,46

0,63

-

-

1,21

co najmniej
0,5

GUS

%

0,42

0,44

0,5

0,49

0,46

0,45

0,46

0,51

0,57

0,64

-

1,31

0,45

STRATEG

liczba

28

65

76

52

59

49

75

61

66

46

-

2 947

nie mniej niż
500 w okresie
realizacji
Strategii

GUS

GUS

OCRG

liczba

8

9

12

17

9

4

10

14

25

9

-

603

nie mniej niż
70 w okresie
realizacji
Strategii

liczba

-

-

9

14

12

12

12

10

9

8

7

-

wzrost

11,9

co najmniej
15

Przedsiębiorstwa innowacyjne:

24

- z sektora usług

GUS
%

13,67

10,30

5,68

10,14

15,73

8,55

4,83

2,51

18,7

4,1

-

167

19,33

20,07

22,30

19,95

19,53

21,52

20,05

22,63

23,7

19,2

-

18,9

co najmniej
21

liczba

-

-

6

9

9

9

7

6

6

5

4

-

wzrost

OCRG

ha

-

-

4 984

5 260

4 100

4 403

4 310

4 100

3 800

5 400

4 675

-

ok. 8 500

OCRG

ha

12

4,6

17

46,7

32,1

21,8

80

70

160

170

108

-

- z sektora przemysłowego
Liczba istniejących klastrów / inicjatyw

25 klastrowych w województwie

Powierzchnia (wolnych) terenów

26 inwestycyjnych

Powierzchnia sprzedanych zagospodarowanych

27 terenów inwestycyjnych

OCRG

CEL STRATEGICZNY 4: Dynamiczne przedsiębiorstwa
Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na

28 działalność B+R

mln zł

7,0

50,4

27,1

28,1

34,8

52,0

68,4

121,9

204,5

143,3

-

19 030,9

wzrost

GUS

%

20,7

51,7

33,8

27,1

24,8

35,8

32,9

43,4

49,4

41,5

-

50,7

co najmniej
30

STRATEG

osoby

91

177

299

273

274

380

668

886

1091

1084

-

107 785

wzrost

STRATEG

mln zł

287,99

411,10

-

-

38 579,62

wzrost

STRATEG

%

5,31

5,84

7,78

7,37

6,96

5,28

8,2

4,5

8

10,9

-

9,4

co najmniej
7

GUS

Polska =

96,3

95,9

95,5

95,2

95,7

95,3

94,4

94,8

95,4

-

-

-

wzrost

GUS

100%

136,1

138,4

135,9

119,1

116,8

105,1

114,2

109,9

107,7

-

-

-

wzrost

- sektor przemysłowy

96,8

95,0

91,5

95,7

100,3

99,7

96,9

96,6

100,2

-

-

-

110-120

- sektor budowlany

87,2

83,4

82,2

81,2

75,9

75,5

76,0

76,5

76,4

-

-

-

nie mniej niż
100

Udział podmiotów gospodarczych w nakładach

29 na działalność B+R

Zatrudnienie w działalności B+R w sektorze

30 przedsiębiorstw

Nakłady na działalność innowacyjną w

31 przedsiębiorstwach
32
33

Udział przychodów netto ze sprzedaży
produktów innowacyjnych w przychodach
netto ze sprzedaży ogółem w
przedsiębiorstwach przemysłowych
Wartość dodana brutto na 1 pracującego (ceny
bieżące, Polska=100) wg rodzajów działalności:
- ogółem
- sektor rolny

- handel; naprawa pojazdów samochodowych;
transport i gospodarka magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia, informacja i
komunikacja
- działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
obsługa rynku nieruchomości
- pozostałe usługi

168

368,01 269,34 314,14

-

408,66 540,18 367,18

%

92,3

91,4

93,2

92,2

91,6

91,3

90,6

92,4

91,9

-

-

-

wzrost

114,3

122,2

118,0

110,4

107,0

108,6

105,1

107,1

109,6

-

-

-

wzrost

94,1

93,9

96,7

95,6

94,8

95,0

95,9

96,9

96,5

-

-

-

wzrost

wyliczenia
własne na
podstawie
danych BDL

Wartość kapitału zagranicznego w podmiotach

34 z udziałem kapitału zagranicznego

Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży

35 produktów, towarów i materiałów

mln zł

1525,6

1 473,1

1
556,7

2
092,9

2
045,9

2
093,9

2
063,0

2
108,0

2
163,9

2
299,7

-

220 838,9

wzrost

GUS

%

19

20,6

23,7

23,6

24,6

26

27,1

27,3

26

26,6

-

23

wzrost

US w Opolu

GUS

CEL STRATEGICZNY 5: Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna
‰

5,2

3,8

6,2

4,3

4,7

4,1

4,6

3,4

3,3

3,7

-

3,8

niższy niż w
Polsce

lata

80,4

81,0

80,6

80,9

81,39

81,4

81,81

81,6

81,8

82

-

81,8

wzrost

73,0

73,4

73,1

73,5

74,5

73,8

74,4

74,1

74,7

74,5

-

74,1

wzrost

%

57,4

63,4

66,7

66,5

66,7

68,6

70,8

71,4

74,4

81,4

-

80,2

75

GUS

%

64,3

59

63,1

66,1

60,3

64,4

68,2

59,6

62,4

65,7

68,1

71,3

wzrost

GUS

%

64,7

73,7

78,3

81,6

90,8

94,4

93,4

92,9

93,7

94,2

97,4

98,6

wzrost

GUS

tys.

225

242

260

267

290

329

409

422

419

447

-

35 668

co najmniej
260

STRATEG

42 obiektach zbiorowego zakwaterowania

liczba

7765

8213

7873

7938

7913

9401

10 174

9967

11 138

9769

-

825 522

wzrost

STRATEG

43 Widzowie w kinach na 1000 ludności

liczba

551

609

602

621

683

753

820

855

883

884

-

1 614

wzrost

US w Opolu

44 muzycznych na 1000 mieszkańców

liczba

167,59

184,74

136,93 172,11 180,43 170,31 154,82 162,16 203,58 208,16

-

374,18

wzrost

GUS

45 Imprezy organizowane przez domy, ośrodki

liczba

-

8 376

7 900

-

243 839

wzrost

GUS

36 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
Przeciętne dalsze trwanie życia (w wieku 0 lat):

37 - kobiety

GUS

- mężczyźni
Gospodarstwa domowe wyposażone w

38 komputer osobisty z dostępem do Internetu
Przedsiębiorstwa (powyżej 9 pracujących)

39 posiadające własną stronę internetową

Przedsiębiorstwa (powyżej 9 pracujących)

40 posiadające dostęp do Internetu przez łącze
szerokopasmowe

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
Liczba miejsc noclegowych w turystycznych

Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach

8 698

8 736

8 157

7 728

7 949

7 904

7 719

169

kultury, kluby i świetlice
Ćwiczący w klubach sportowych (bez klubów

46 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
Drogi publiczne ogółem o nawierzchni twardej

47 ulepszonej na 100 km2

km

82,5

82,3

82,67

82,8

83,0

83,4

83,9

84,9

85,4

84,6

-

91,2

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

8,4

-

6,2

nie mniej niż
9,2

GUS

liczba

458

436

428

417

393

412

446

444

433

472

-

11 093

nie mniej niż
458

GUS

mln

28,7

28,2

25,5

25,5

21,5

25,4

25,5

25,8

25,9

26,7

-

3 864,9

nie mniej niż
25 mln

GUS

liczba

107

100

81

97

104

102

99

78

81

73

-

2 909

Spadek o 1/3

GUS

Linie regularnej komunikacji autobusowej

49 krajowej

50 Przewozy pasażerów w komunikacji miejskiej
Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach

51 drogowych

CEL STRATEGICZNY 7: Wysoka jakość środowiska

52 Udział ludności z dostępem do sieci gazowej
53
54
55

Udział ludności z dostępem do sieci
kanalizacyjnej
Powierzchnia o szczególnych walorach
przyrodniczych prawnie chroniona (%
powierzchni ogółem)
Zużycie wody na potrzeby gospodarki
narodowej i ludności w ciągu roku:

%

41,6

41,6

42,0

42,0

41,9

41,9

41,9

42,1

42,1

42,4

-

52,9

wzrost

GUS

%

59,2

60,8

61,8

63,3

69,7

71,6

72,3

72,7

73

73,6

-

71,2

wzrost

GUS

%

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,7

27,6

27,6

27,6

-

32,3

wzrost

GUS

GUS

- ogółem
- przemysł

dam3

- rolnictwo i leśnictwo
- eksploatacja sieci wodociągowej

56

-eksploatacja sieci wodociągowej dla potrzeb
gosp. domowych
Udział odpadów komunalnych zebranych
selektywnie w ilości odpadów komunalnych
ogółem

170

%

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

132
885,7

-

8 816
039,8

spadek

39 998

41 553

40 471 39 880 41 041 41 219 40 802 40 258 44 779 48 174

-

6 292 488

spadek

32 010

29 616

30 708 28 427 30 403 40 791 51 742 51 698 45 802 42 629

-

847 407

spadek

38
261,3
29
782,0

38
358,7
29
404,7

38
694,9
29
859,7

37
995,3
29
075,8

37
466,6
28
903,0

40
614,0
29
995,2

39
473,7
29
691,3

39
805,9
29
466,2

41
985,0
31
031,8

42
082,7
31
169,9

7,0

8,1

8,8

12,9

23,6

28,0

27,2

31,8

32,9

35,3

-

1 676
144,8
1 292
186,2
31,2

spadek
spadek

wzrost

GUS

Pojemność zbiorników wodnych i polderów –

-

wzrost

Wody
Polskie

-

29,6

wzrost

GUS

0,45

-

2,66

wzrost

GUS

-

-

27,80

-

spadek

39,3

36,0

32,4

-

-

spadek

-

-

-

-

24,40

-

spadek

31,2

29,4

32,8

30,7

28

-

-

spadek

37,8

32,8

31

-

-

-

-

spadek

-

-

-

-

32,4

34,7

29,7

23,1

-

spadek

32,4

33,3

32,2

30,8

30,9

33,1

30,7

26,9

24,6

-

spadek

41,9

37,5

38,1

35,9

32,9

32,1

35,4

35,4

30,5

26,1

-

spadek

40,8

35,4

-

38,4

-

32,6

32,4

30,1

30,4

25,1

23,6

-

spadek

- Nysa, ul. Rodziewiczówny - manualny

-

-

-

-

38,1

34,2

33,9

27,2

32,4

27,3

-

-

spadek

- Nysa, ul. Rodziewiczówny - automatyczny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,1

-

spadek

- Namysłów ul. Mariańska - manualny

41,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

spadek

- Olesno - automatyczny

48,3

-

36,4

40,5

35,4

-

-

33,9

34,2

27,4

24,6

-

spadek

- Prudnik, ul. Podgórna - manualny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,4

-

-

spadek

- Prudnik, ul. Podgórna - automatyczny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,2

-

spadek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,4

-

spadek

57 retencja zbiornikowa

mln m3

401,58

401,58

%

26,5

26,5

26,5

26,6

26,6

26,6

26,6

26,7

26,7

26,7

%

0,43

0,30

0,35

0,49

0,51

0,45

0,46

0,44

0,51

42,7

44,8

34,1

-

45,4

-

-

-

-

-

-

-

-

36,1

36,9

43,7

39,9

40,5

38,7

38,6

-

-

-

-

-

-

37,3

40,9

33,4

29,4

-

-

-

35,2

38,90

44,3

- Kluczbork, ul. Mickiewicza - manualny

58 Udział lasów w powierzchni ogółem

403,26 403,26 403,26 395,93 393,04 389,39 402,78 403,99 403,99

Udział powierzchni ekologicznych gospodarstw

59 rolnych z certyfikatem w użytkach rolnych
60

ogółem
Średnioroczne stężenie PM10 na
poszczególnych stacjach:
- Zdzieszowice - automatyczny
- Zdzieszowice - manualny
- Kędzierzyn-Koźle - automatyczny
- Kędzierzyn-Koźle - manualny
- Opole ul. Minorytów ( do 31.12.2016 r.) automatyczny
- Opole ul. Koszyka ( od 01.01.2017 r.) automatyczny
- Opole Osiedle Armii Krajowej - manualny
- Głubczyce ul. Kochanowskiego/Ratuszowa manualny

61

-Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego manualny
Średnioroczna liczba przekroczeń PM10 na
poszczególnych stacjach:

µg/m3

liczba

WIOŚ/GIOŚ

WIOŚ/GIOŚ

171

- Zdzieszowice - automatyczny

91

83

55

-

114

-

-

-

-

-

37,00

-

spadek

-

-

-

-

-

70

75

80

65

59

-

-

spadek

82

74

62

82

76

-

-

-

-

-

15

-

spadek

-

-

-

-

-

41

35

50

43

48

-

-

spadek

74

68

54

37

71

48

42

-

-

-

-

-

spadek

-

-

-

-

-

-

-

53

60

47

18

-

spadek

- Opole Osiedle Armii Krajowej - manualny

64

68

48

56

56

45

47

48

49

28

22

-

spadek

- Głubczyce ul. Kochanowskiego/Ratuszowa manualny

88

65

44

49

68

61

44

63

59

50

28

-

spadek

- Kluczbork, ul. Mickiewicza - manualny

36

53

-

78

-

49

55

43

41

19

13

-

spadek

- Nysa, ul. Rodziewiczówny - manualny

-

-

-

-

95

72

65

41

59

45

-

-

spadek

- Nysa, ul. Rodziewiczówny - automatyczny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

-

spadek

- Namysłów ul. Mariańska - manualny

58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

spadek

- Olesno - automatyczny

105

-

48

87

59

-

-

60

70

33

16

-

spadek

- Prudnik, ul. Podgórna - manualny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

-

-

spadek

- Prudnik, ul. Podgórna - automatyczny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

-

spadek

- Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego manualny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

spadek

- Zdzieszowice - manualny
- Kędzierzyn-Koźle - automatyczny
- Kędzierzyn-Koźle - manualny
- Opole ul. Minorytów ( do 31.12.2016 r.) automatyczny
- Opole ul. Koszyka ( od 01.01.2017 r.) automatyczny

CEL STRATEGICZNY 8: Konkurencyjna aglomeracja opolska
Stopień pokrycia terenu aglomeracji opolskiej

62 miejscowymi planami zagospodarowania
63
64

przestrzennego
Zarejestrowane podmioty gospodarcze na
1000 mieszkańców na terenie aglomeracji
opolskiej
Zasoby mieszkaniowe w aglomeracji opolskiej
(mieszkania na 1000 mieszkańców)
Liczba studentów na 1000 mieszkańców w

65 aglomeracji opolskiej

%

42,76

37,53

38,4

39,14

44,36

44,65

44,78

45,63

45,66

48,2

-

31,2

wzrost

(RZPW)
UMWO

liczba

112

111

113

115

116

117

118

118

118

121

124

122

wzrost

US w Opolu

liczba

342,7

345,4

348,9

352,9

356,4

359,7

362,6

365,9

369,8

374,4

-

385,9

wzrost

US w Opolu

liczba

103

100

91

83

74

68

60

59

57

58

-

31

wzrost

US w Opolu

liczba

45

46

44

47

43

55

58

53

56

54

43

10291

wzrost

US w Opolu

Turystyczne obiekty zbiorowego

66 zakwaterowania w aglomeracji
opolskiej/Turystyczne obiekty noclegowe w

172

aglomeracji opolskiej

CEL STRATEGICZNY 9: Ośrodki miejskie biegunami wzrostu

67 Wskaźnik urbanizacji

68

69

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%)
Wskaźnik zatrudnienia (15 lat i więcej) w
miastach
Zarejestrowane podmioty gospodarcze na

70 1000 mieszkańców na terenach miejskich

%

52,39

52,31

52,24

52,12

52,02

51,92

51,86

52,78

53,3

53,24

-

60,01

nie dotyczy

GUS

%

78,58

77,68

77,1

76,74

76,25

76,32

76,13

77,33

77,68

76,9

-

80,3

wzrost

STRATEG

%

47,9

48,6

49

47,5

48,9

50,5

52,4

53,8

54,5

53,5

-

54,4

wzrost

GUS

liczba

126

123

125

126

127

128

128

128

127

129

-

140

wzrost

GUS

711

-

wzrost

DRW
(UMWO)

CEL STRATEGICZNY 10: Wielofunkcyjne obszary wiejskie
Liczba miejscowości uczestniczących w

71 Programie Odnowa Wsi Opolskiej

Liczba gospodarstw rolnych wg nowej definicji

72 gospodarstwa rolnego

Udział rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i

73 rybactwa w WDB

Liczba gospodarstw ekologicznych z

74 certyfikatem

Zarejestrowane podmioty gospodarcze na

75 1000 mieszkańców na terenach wiejskich

liczba

-

676

712

liczba

28 437

bd.

%

4,2

4,6

4,2

liczba

49

55

liczba

67

67

704

708

708

732

717

718

711

bd.

bd.

26 919

-

-

-

1 410 704

3,9

3,5

2,7

3,2

3,5

2,8

-

2,6

od 3,2 do 5,2

GUS

66

74

69

58

57

48

50

52

-

15 353

wzrost

GUS

68

71

71

72

73

73

74

78

-

84

wzrost

GUS

26 832 26 753

GUS
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Załącznik 3
do Raportu o stanie Województwa Opolskiego za 2020r

Działania w ramach RPO WO 2014-2020 realizujące cele SRWO 2020
(stan na 31.12.2020 r.)
Analiza wskaźnikowa w zakresie celów SRWO 2020 została uzupełniona danymi z RPO WO 20142020. 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

Liczba podpisanych umów

Wartość realizowanych
projektów

598

1 255 657 917 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014

Tabela 2. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020

Efekty
Osoby bezrobotne objęte wsparciem w programie
Osoby bierne zawodowo objęte wsparciem w
programie
Osoby, które otrzymały bezzwrotne środki na
podjęcie działalności gospodarczej
Wsparte osoby opiekujące się dziećmi w wieku do
lat 3
Utworzone miejsca opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3
Utworzone obiekty opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3
Nauczyciele objęci wsparciem w programie
Uczniowie objęci wsparciem w programie
Szkoły, których pracownie przedmiotowe zostały
doposażone w programie
Uczniowie, którzy otrzymali stypendia w ramach
programu
Osoby uczestniczące w pozaszkolnych formach
kształcenia, w tym w kształceniu ustawicznym
174

Zakładana
wartość
(umowy)

Osiągnięta
wartość
(płatności)

18 869

16 713

Działania/
poddziałania
RPO WO
2014-2020
7.1, 7.2

739

591

7.2

3 902

3 040

7.1, 7.3

1 644

1 467

7.6

493

338

7.6

11

5

10.1.2

10 285
65 263

5 961
69 371

9.1, 9.2
9.1, 9.2

872

593

9.1, 9.2

1 221

1 192

9.1.5

15 211

9 375

9.2, 9.3

Wsparte obiekty infrastruktury kształcenia
zawodowego
Osoby objęte usługami zdrowotnymi/programem
zdrowotnym
Osoby objęte usługami społecznymi
Osoby wsparte w zakresie włączenia społecznego
Ośrodki opieki nad osobami zależnymi wsparte w
programie

22

6

10.4

203 079

123 591

7.4, 8.1

11 758
3 105

10 907
2 688

8.1
8.2

21

15

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

38

132 218 640 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014

Tabela 4. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020

Efekty
Zabytki objęte wsparciem
Instytucje kultury objęte wsparciem
Wsparte obiekty dziedzictwa kulturowego
Oczekiwany wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i
naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
(odwiedziny/rok)

Zakładana
wartość
(umowy)

Osiągnięta
wartość
(płatności)

304
12
63

194
5
35

372 254

72 855

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014

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

16

206 276 027,77 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014
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Tabela 6. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020

Efekty
Zrealizowane projekty B+R
Naukowcy pracujących w ulepszonych obiektach
infrastruktury badawczej
Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie
Zaawansowane usługi (nowe lub ulepszone)
świadczone przez IOB
Przedsiębiorstwa korzystające z zaawansowanych
usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych
przez IOB
Powierzchnia przygotowanych terenów
inwestycyjnych (ha)

Zakładana
wartość
(umowy)

Osiągnięta
wartość
(płatności)

30

0

Działania/
poddziałania
RPO WO
2014-2020
1.2

42

0

1.2

765

439

2.3

25

18

2.3

309

153

2.3

136,42

121,07

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

413

836 162 064,50 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014

Tabela 8. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020

Efekty

Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie
Przedsiębiorstwa współpracujące z ośrodkami
badawczymi
Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach (EPC)
Wprowadzone innowacje (produktowe, procesowe,
nietechnologiczne)
Przedsiębiorstwa wsparte w zakresie
internacjonalizacji działalności

Osiągnięta
wartość
(płatności)

1 313

981

83

53

1.1

531,95

431,1

1.1, 2.1, 2.4,
3.4

492

252

1.1, 2.1

112

72

2.4

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014

Cel strategiczny 5 Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna
176

Działania/
poddziałania
RPO WO
2014-2020
1.1, 2.1, 2.4,
3.4

Zakładana
wartość
(umowy)

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

259

695 487 939,53 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014

Tabela 10. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020

Efekty
Zabytki objęte wsparciem
Instytucje kultury objęte wsparciem
Wsparte obiekty dziedzictwa kulturowego
Oczekiwany wzrost liczby odwiedzin w objętych
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa
kulturowego i naturalnego oraz stanowiących
atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok)
Osoby objęte usługami zdrowotnymi
Osoby objęte usługami społecznymi
Wsparte podmioty lecznicze
Usługi publiczne udostępnione online o stopniu
dojrzałości co najmniej 3

Zakładana
wartość
(umowy)

Osiągnięta
wartość
(płatności)

304
12
63

194
5
35

Działania/
poddziałania
RPO WO
2014-2020
5.3
5.3
5.3

372 254

72 855

5.3

154 799
11 758
74

75 880
10 907
38

8.1
8.1
10.1.1

640

178

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

82

1 664 663 301,01 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014
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Tabela 12. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020

Efekty
Długość nowych, przebudowanych lub
zmodernizowanych dróg (km)
Długość przebudowanych lub zmodernizowanych
linii kolejowych (km)
Zakupione lub zmodernizowane pojazdy kolejowe
Zakupione jednostki taboru pasażerskiego w
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji
miejskiej

Zakładana
wartość
(umowy)

Osiągnięta
wartość
(płatności)

Działania/
poddziałania
RPO WO
2014-2020

172,01

121,12

6.1

47,43

47,43

6.2

7

7

6.2

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

256

1 287 745 755,17 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014

Tabela 14. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020

Efekty
Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (tony równoważnika CO2)
Wybudowane obiekty „parkuj i jedź”
Długość ścieżek rowerowych (km)
Zmodernizowane energetycznie budynki
Wozy pożarnicze wyposażone w sprzęt do
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania
skutków katastrof
Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony
przed pożarami lasów
Kampanie informacyjno-edukacyjne związane z
ochroną środowiska
Wsparte PSZOKi
Długość sieci kanalizacji sanitarnej (km)
Zmodernizowane źródła ciepła
Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014
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Zakładana
wartość
(umowy)

Osiągnięta
wartość
(płatności)

43 556,01

660,23

39
241,59
132

31
154,96
74

Działania/
poddziałania
RPO WO
2014-2020
3.1, 3.2, 3.4,
5.5
3.1
3.1
3.2

17

16

4.2

229 247

166 407

4.2

75

44

5.1, 5.2

36
69,39
2 263

9
62,73
25

5.2
5.4
5.5

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

55

471 331 208,1 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

3

3

2.2.2

12
99,95
38
17
2,58

7
33,18
20
7
1,31

3.1.2
3.1.2
3.2.2
5.3.3
10.2

5

2

10.2

Powierzchnia przygotowanych terenów
inwestycyjnych (ha)
Wybudowane obiekty „parkuj i jedź”
Długość ścieżek rowerowych (km)
Zmodernizowane energetycznie budynki
Zabytki objęte wsparciem
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha)
Wsparte obiekty infrastruktury zlokalizowane na
rewitalizowanych obszarach
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

38

536 267 236,03 PLN

Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych SL2014
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Tabela 18. Najważniejsze efekty realizacji projektów w ramach wybranych działań RPO WO 2014-2020

Działania/
poddziałania

Zakładana
wartość

Osiągnięta
wartość

(umowy)

(płatności)

RPO WO
2014-2020

27

24

3.1.1

Długość ścieżek rowerowych (km)

141,64

118,43

3.1.1

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha)

233,52

84,88

10.2

47

29

10.2

Efekty

Wybudowane obiekty „parkuj i jedź”

Wsparte obiekty infrastruktury zlokalizowane na
rewitalizowanych obszarach
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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