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Dlaczego przygotowano Raport o stanie miasta?

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

udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych)

USTAWA
z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym

(z mocą obowiązywania od 2019 r.)

Przygotowanie raportu o stanie miasta (gminy) jest obowiązkiem ustawowym

Art. 28aa. 
1. Prezydent (wójt/ burmistrz) co roku … przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
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Na co udało nam się pozyskać środki w ciągu ostatniego roku – zawarte umowy i aneksy
(wybrane projekty)

13,9
mln zł

Elektromobilne
Opole
(zakup autobusów 
elektrycznych)

POIŚ 2014-2020 PO PC 2014-2020

Centrum 
Pomocy

Trudny start, 
lepsza 
przyszłość –
program 
wsparcia 
rodzin…

RPO WO 2014-2020

+5,9
mln zł

1,4
mln zł

+2,2
mln zł

0,2
mln zł

Zdalna szkoła
Zdalna szkoła +

Ekologiczne 
Opole

+1,9
mln zł

styczeń 2020                                                                             marzec                       czerwiec                              październik  2020

Kształcenie 
zawodowe



Wychowanie i edukacja

5

+ 
dotacje

36

żłobki 
miejskie

przedszkola 
publiczne

szkoły publiczne 
podstawowe

23

8850
uczniów

3870
miejsc

41

szkoły publiczne 
ponadpodstawowe

9345
uczniów

szkoły wyższe

19
tys.

studentów



grudzień

luty

Nowe skrzydło 
w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 9

Termomodernizacja segmentu D
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14

październik

Nowe pracownie dydaktyczne 
w budynku bursy 

Zespołu Placówek Oświatowych

listopad
(umowa z 

wykonawcą)

Rozpoczęcie budowy 
nowej sali gimnastycznej na Chabrach



Wybrane inwestycje Miasta Opola w obszarze 

sportu, rekreacji, zagospodarowania czasu wolnego

Opolski Park Sportu Ścieżki rowerowe Bolko Kamionka Piast



Wybrane inwestycje Miasta Opola w obszarze 

infrastruktury drogowej oraz transportu

Opole Wschodnie Opole Główne Opole Zachodnie Metalchem



Infrastruktura drogowa i pieszo-rowerowa

Ponad 400 km dróg 
zarządzanych przez Miasto

Ponad 100 szt. różnego typu 
obiektów inżynierskich

krajowe wojewódzkie powiatowe gminne wewnętrzne

Bezpieczeństwo pieszych na chodnikach
Sieć oświetleniowa

(8,4 tys. słupów stanowiących 
własność miasta)

Ponad 100 km ścieżek rowerowych w mieście
Projekt 

„Czas na rower”

Kilkanaście km 
ścieżek rowerowych 

w ostatnich kilku latach



Budżet obywatelski

85

projektów w głosowaniu

10

tys. głosujących

19

wygranych zadań

• 4 zadania ogólnomiejskie (2,3 mln zł)

• 15 zadań dzielnicowych (3,6 mln zł)

6

mln złotych

Kibicuj w rytmie Odry2 projekty dotyczące ścieżek rowerowych Podaj łapę



instrumenty 
rynku pracy 

(PUP)

obsługa 
inwestorów

41 obsługiwanych inwestorów

249 
staży

Pomoc 
regionalna 

i de minimis

Pomoc regionalna (1+7 przedsiębiorców) 
Opolski Program Pomocy Przedsiębiorcom (80 podmiotów)

tarcza
(PUP)

102 
szkolenia

83 
dotacje

44 prace społ. 
użyteczne

bony zatrudnieniowe 
(29) 

i szkoleniowe (21)

Inne
(102)

12,7 tys. pożyczek 
na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia 

działalności 
gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy

1077 pracodawcom 
dofinansowano część 
kosztów wynagrodzeń 
dla 8188 pracowników 

mikro, małych, średnich 
przedsiębiorstw

2025 przedsiębiorcom 
będącymi osobami 

fizycznymi 
dofinansowano część 
kosztów prowadzenia 

działalności 
gospodarczej

43 organizacjom 
pozarządowym 
dofinansowano 
część kosztów 

wynagrodzeń dla 
507  

pracowników

73 dotacji 
udzielono dla 

mikro i małych 
przedsiębiorstw z 

określonych 
40 branż wg PKD



Kultura

31 tys. 
czytelników 

BIBLIOTEKA

5,5 tys. 
nowych 

wydawnictw

OTLiA

174 
przedstawienia 
w siedzibie dla 
10 tys. widzów,

27 lekcji 
teatralnych, 

47 warsztatów

GSW

20 wystaw 
i akcji 

Wydawnictwa 
w formie 
druków i 

elektroniczne

MPP

Zwiedzanie, 
prelekcje, spotkania, 
wystawy, warsztaty, 
koncerty, imprezy, 

działania edukacyjne

NCPP

121 przedsięwzięć

Udział w wydarzeniach kulturalnych w większości 
w formie zdalnej



Szeroki katalog usług dla ludności – sprawy obywatelskie 

(2020)

7 tys. dowodów 
osobistych

19 tys. dowodów 
rejestracyjnych

3 tys. praw jazdy

świadczenia społeczne 
(np. 500+)

Akty stanu cywilnego
(6 tys. dokumentów)

czynności meldunkowe
(10 tys. czynności)

1,2 tys. wniosków 

o udzieleniu decyzji o 
pozwoleniu na budowę



Liczba mieszkań oddanych do użytkowania 

w Opolu (w szt.)
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w latach 1995-2020 (dane roczne) za pierwsze cztery miesiące każdego roku

Druga pod względem wartości liczba 
oddanych mieszkań od  połowy lat 

dziewięćdziesiątych



Geodezja i kartografia

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków –
kilkanaście tysięcy zmian w operacie

Przygotowywanie i udostępnianie wykonawcom prac 
geodezyjnych materiałów i zbiorów danych 

(ponad 2 tys. zrealizowanych zgłoszeń)

Nadawanie numerów porządkowych 
(423 nadane numery)

Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz bazy obiektów

topograficznych



Planowanie przestrzenne

Uchwalenie 
Studium 
Uwarunkowań 
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego

Uchwalenie 11 miejscowych planów, 
w tym 5 na obszarach, na których ich 
wcześniej nie było

Przystąpiono do opracowania 10 
planów (w tym 4 na terenach, 
na których ich nie ma)

• Pokrycie miasta planami: 37%

• 103 obowiązujące plany

• Wyznaczenie obszaru 
zdegradowanego i rewitalizacji

Przystąpienie do 
opracowania GPR

lipiec 2018                                     styczeń-grudzień 2020                                          grudzień 2020                                              luty 2021



Ochrona powietrza i środowiska

286 dotacji 
w 2020 r.

2,4 mln zł

Dotacje z budżetu miasta 
na zmianę sposobu 

ogrzewania oraz zakup 
ekologicznego 

ogrzewania 
do nowobudowanych 

budynków

Od 2011 r. udzielono 1843 dotacje:

• 1565 na zmianę sposobu ogrzewania,
• 136 na zakup i montaż kolektorów 

słonecznych,
• 57 na ekologiczne ogrzewanie w nowo 

wybudowanych obiektach,
• 85 na zakup i montaż pomp ciepła

Plan usuwania wyrobów 
zawierających azbest

Dotacje na usunięcie ponad 100 ton materiałów zawierających azbest



Program 
Opolska 
Rodzina 

Opolski Program 
Pomocy 

Przedsiębiorcom
Ze zwolnień skorzystało 80 przedsiębiorców

1 tys. wydanych kart
Opolska Rodzina

Program 
Współpracy 

Miasta Opola 
z organizacjami 
pozarządowymi

Dotacje na realizacje 
181 zadań publicznych

Program Polityki 
Senioralnej

120 partnerów 
w ramach Programu

1 tys. wydanych kart 
Opolski Senior

Działalność CIE 
„Senior w Opolu”

Wsparcie  w Programie 
w wysokości ok. 16 mln zł

Zadania zrealizowane przez ponad 
100 organizacji pozarządowych

23 Kluby Seniora

Organizacja konkursu 
„Miejsca przyjazne 
seniorom i osobom 
niepełnosprawnym”

Programy 
profilaktyczneBiały ząbek

Osteoporoza
(1,6 tys. przebadanych)

Szczepienia osób starszych 
przeciw grypie (2,9 tys. osób)

Profilaktyka zakażeń wirusem 
HPV (229 dziewcząt)

Programy 
branżowe

Program rozwoju ogrodów 
działkowych (5 ROD)

Program rozwoju
placów zabaw

Dotacje żłobkiProgramy stypendialne



Opieka żłobkowa w 2020 r.

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach wg miast wojewódzkich w 2020 r. (w %)
Źródło danych: GUS
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5 miejsce w rankingu 
Wspólnoty w zakresie 

wydatków ze środków UE 
per capita (miasta wojewódzkie)

Przebojowe Opole

4 miejsce w rankingu 
zrównoważonego 

rozwoju JST 
(miasta na prawach powiatu)

7 miejsce 
w rankingu 

Miejsca przyjazne edukacji
(miasta powyżej 100 tys. mieszkańców)

7 miejsce 
w rankingu Newsweeka –
najlepsze miasto do życia 

(miasta powyżej 100 tys. mieszkańców)



1 miejsce w rankingu 
„Wspólnoty” za wydatki 
inwestycyjne per capita 

(miasta wojewódzkie)

Przebojowe Opole

2 miejsce w rankingu 
samorządów 

„Rzeczpospolitej” 
(miasta na prawach powiatu)

Najlepsze miasto 
w kategorii nowych 

lokalizacji dla centrów 
usług wspólnych

3 miejsce MZK 
w Ogólnopolskim 

Rankingu Przedsiębiorstw 
Komunikacji Miejskiej



Saldo migracji stałej dla Miasta Opola w latach 2004-2020 (w osobach, dane GUS)
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Dziękuję 

za uwagę


