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Wstęp  

Zgodnie z wprowadzoną w 2019 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, w 

myśl art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt, 

burmistrz, prezydent miasta co roku do 31 maja przedstawia Radzie raport o stanie 

gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.   

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, 

programów, strategii, uchwał rady za rok 2019. Informacje zawarte w niniejszym 

dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Oleśnica do zwiększenia wiedzy na 

temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia 

dialogu na temat przyszłości gminy. 

Rada Gminy Oleśnica uchwałą Nr 278/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018 roku przyjęła 

Apel w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich 

pozbawione w wyniku represji carskich. W wyniku poprzedzonych konsultacji 

społecznych zdecydowana większość głosów była na „Tak” w związku z 

powyższym Gmina Oleśnica z dniem 1 stycznia 2019 r. otrzymała statut miasta. 

 

Ogólna charakterystyka gminy  

Położenie i powierzchnia: 

 

Oleśnica to gmina miejsko-wiejska położona na południowo-wschodnim skraju 

województwa świętokrzyskiego i w zachodniej części powiatu staszowskiego. Od 

północy sąsiaduje z gminami Tuczępy (powiat buski) i Rytwiany, od południa z 
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gminą Pacanów (powiat buski), 

od wschodu z gminą Łubnice, a 

od zachodu z gminą Stopnica 

(powiat buski).  

Całkowita powierzchnia gminy 

to 53,51 km
2
 co stanowi 5,78% 

powierzchni powiatu, 0,46% 

powierzchni województwa. 

Siedzibą władz samorządowych 

gminy jest miasto Oleśnica. W 

skład gminy wchodzi 11 

sołectw: Oleśnica, Kępie, 

Borzymów, Bydłowa, Brody, Wojnów, Wólka Oleśnicka, Sufczyce, Strzelce, 

Podlesie, Pieczonogi.  

Gmina Oleśnica leży na obszarze Wyżyny Środkowomałopolskiej, a dokładniej 

mieści się w granicach Niecki Połanieckiej, będącej częścią Niecki Nidziańskiej. 

Oleśnica jest miejscowością, w której większość mieszkańców trudni się 

budownictwem. Są to w okolicy najlepsi budowniczowie obiektów sakralnych,  

specjalizujący się także w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych i elewacyjnych, 

realizujący kontrakty na terenie całej Polski i w większości krajów Unii 

Europejskiej.  Mieszkańcy miasta i całej gminy  pracują także w zakładach i 

instytucjach usytuowanych w sąsiadujących miejscowościach. Od 2008 roku 

funkcjonuje w Oleśnicy zakład ceramiki budowlanej koncernu Wienerberger. 

Glinka, w którą obfitują tutejsze ziemie, to doskonały surowiec – wg oceny 

ekspertów  wystarczy jej na około 30 – 40 lat. Cegielnia w Oleśnicy jest 20 

zakładem firmy Wienerberger w Polsce. Samorząd  dba o rozwój i potrzeby 

mieszkańców, przynosząc z każdym rokiem kolejne inwestycje poprawiające 

funkcjonalność i estetykę wszystkich miejscowości. Dowodem na to są działania 

związane m.in. z przebudową i rozbudową sieci dróg gminnych, w tym budową 

obwodnicy, czy zagospodarowaniem terenu wokół zbiorników wodnych. Równie 

ważnym zadaniem są inwestycje związane z budową boisk sportowych, placów 
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zabaw i miejsc rekreacji, które skłaniają do uprawiania sportu turystyki, spacerów 

oraz odpoczynku wśród pięknej przyrody. Ozdobą Oleśnicy są liczne na obszarze 

gminy stawy, które stanowią szansę dla rozwoju turystyki i agroturystyki. Wsie 

Borzymów, Bydłowa to część tzw. szlaku paulińskiego, stąd w tych 

miejscowościach liczne pozostałości po działalności zakonników w postaci 

fragmentów zabudowań i przydrożnych kapliczek.  

Demografia: 

Według stanu na 31 grudnia 2019r. liczba ludności gminy Oleśnica wyniosła 3.962 

osoby, w tym 1998 kobiet co stanowi 51% ogółu mieszkańców  i 1964 mężczyzn co 

tanowi 49% populacji gminy. W 2019 r. urodziło się w gminie 43 dzieci, w tym 18 

dziewczynek i 25 chłopców, a zmarło 51 osób.  

Dane demograficzne za poprzedni rok pokazują, że liczba  mieszkańców gminy 

utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. Jako samorząd  skupiamy się na 

stwarzaniu przyjaznych do  warunków dla rodzin poprzez realizację wielu 

inwestycji infrastrukturalnych i tworzenie sprzyjających warunków do efektywnej 

edukacji. 
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ZDARZENIA Stan na 31.12.2019r. 

URODZENIA 43 

MAŁŻEŃSTWA 24 

MIGRACJE 281 

ZGONY 51 

POBYTY CZASOWE 45 

PRZEMELDOWANIA W OBRĘBIE GMINY 33 

 

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach na 31.12.2019 r. przedstawia 

się następująco: 

 

Nazwa sołectwa  Liczba mieszkańców 

Oleśnica  1.842 

Pieczonogi  445 

Sufczyce  306 

Borzymów 302 

Strzelce  282 

Wojnów  258 

Kępie 218 
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Podlesie  162  

Bydłowa  67 

Wólka Oleśnica 51 

Brody 29 

 

Realizacja polityk, programów i strategii: 

 

W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2016-2020.  

 Dokument  został przyjęty uchwalą Nr 168/XXVI/16 Rady Gminy Oleśnica z 

dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica 

na lata 2016-2020. Strategia Rozwoju Gminy jest najważniejszym i niezwykle 

pomocnym przy urzeczywistnianiu wyznaczonych kierunków rozwoju gminy. 

Realizacja wizji odbywa się w trzech obszarach strategicznych: Rozwój 

Infrastruktury Technicznej, Aktywność Obywatelska, Przedsiębiorczość i 

Rynek Pracy. Dla każdego z tych obszarów określono cele strategiczne, a dla 

prawidłowej realizacji tych celów określono główne zadania strategiczne. 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica 

powiat staszowski woj. Świętokrzyskie na lata 2011-2014 (z uwzględnieniem 

perspektywy do 2032). Aktualizacja na lata 2015-2020. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii na 2019 r.  

 Realizacja zadań ujętych w Programie jest finansowana ze środków 

pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Oleśnic na lata 2016-2023.  

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Oleśnica na lata 2016-2023 przyjęty 

uchwała Nr 179/XXVIII/2017 z dnia 24 lutego 2017r. Rady Gminy Oleśnica w 

sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica na 

lata 2016-2023. To wieloletni program opisujący stan i stopień degradacji terenu 

w kilku płaszczyznach: społecznej, gospodarczej, przestrzennej oraz 
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37% 

28% 

34% 

1% 

Dochody budżetowe w 2019r. 

Dochody wlasne Subwencja ogólna Dotacje celowe Pozostałe dochody

środowiskowej. Celem programu jest opracowanie planów realizacji 

konkretnych działań oraz systemu ich wdrażania, mających na celu 

wyprowadzenie analizowanego obszaru z niekorzystnej sytuacji, poprzez 

nadanie mu nowych funkcji lub przywrócenie starych. Program ten umożliwia 

ubieganie się o wsparcie finansowe działań związanych z rewitalizacją.  

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2022. Celem 

głównym tego planu jest wzrost efektywności energetycznej, spadek emisji 

dwutlenku węgla oraz wzrost produkcji energii z OZE. 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Oleśnica. Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę 

przestrzenną gminy. 

 

Finanse: 

Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiała się następująco: 

Plan dochodów po zmianach wyniósł kwotę 23.551.008,60 zł, a wykonanie 

20.432.256,60 zł, co stanowi 86,76 % z czego: 

- dochody bieżące na plan 18.590.952,94 zł  wykonano 17.866.420,94 zł   tj. 96,10 

% 

- dochody majątkowe na plan 4.960.055,66 zł wykonano 2.565.835,66 zł tj. 51,73 

%. 
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Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 6.213.110,55 zł. 

Pozostałe dochody własne wykonano w kwocie 417.557,09 zł. 

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie 4.912.740,00 zł w tym część 

oświatową subwencji ogólnej dla gminy, część wyrównawczą subwencji ogólnej, 

część równoważącą subwencji ogólnej. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami– 

5.452.745,80 zł. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań 

bieżących gminy w kwocie 630.403,05 zł. 

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 239.864,45 zł. 

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.565.835,66 zł i przedstawiają się 

następująco: 

 Refundacja poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania „Poprawa 

jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Oleśnica” w 

kwocie 834.007,44 zł. 

 Środki finansowe przeznaczone na realizacje zadań inwestycyjnych  w ramach 

zadań z zakresu poprawy sieci dróg gminnych – 944.822,00 zł. 

 Środki finansowe przeznaczone na realizacje zadań inwestycyjnych  w ramach 

zadań z zakresu poprawy sieci dróg wewnętrznych (FOGR) – 19.000,00 zł. 

 Środki finansowe przeznaczone na realizacje zadań inwestycyjnych  w ramach 

zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 735.086,00 zł. 

 Dotacja otrzymana z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków 

inwestycyjnych w ramach działań ochotniczych straży pożarnych – 9.301,61 zł. 

 Refundacja poniesionych wydatków majątkowych za 2018 rok wynikająca ze 

zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – 23.618,61 zł. 

 

Wykonanie wydatków budżetowych w 2019 roku przedstawia się następująco: 
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Plan wydatków budżetowych w 2019 roku po zmianach wyniósł kwotę 

24.776.492,86 zł, wykonanie 19.080.598,02 zł, co stanowi 77,01% wykonania w 

stosunku do planu 

wydatki bieżące – plan  17.688.495,04 zł wykonanie  15.929.534,42 zł  tj. 90,06% 

wydatki majątkowe – plan  7.087.997,82 zł wykonanie 3.151.063,60 zł  tj. 44,46%. 

 

Wydatków wykonano w 77,01% w stosunku do wydatków planowanych, w tym: 

- realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 44,46%, co stanowi 

12,72% w strukturze wydatków wykonanych ogółem. 

 

 

17% 

83% 

Wydatki budżetowe w 2019r. 

Wydatki majątkowe Wydatki bieżące
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 Na administrację publiczną wydatkowano kwotę 2.255,547,89 zł, co stanowi 

82,794% zaplanowanej kwoty w tym na promocje gminy – 168.828,87 zł.  

W ramach  działań promocyjnych gmina w 2019 r. zorganizowała: Dzień Oleśnicy, 

Koncerty niepodległościowe i zgodnie z przyjętym zwyczajem wydawała 

samorządowe pismo kulturalne Oleśnickie Echa. Dofinansowano wiele wydarzeń 

kulturalnych, organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia na terenie gminy. 

Działania promocyjne to zacieśnianie więzi z partnerami innych gmin a także  

współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na naszym 

terenie, promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych. 

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z 

uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica nie 

stwierdza się przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych.  

Na koniec 2019 Gmina Oleśnica nie posiadała zobowiązań z tytułu pożyczek i 

kredytów. 

 

Mienie komunalne: 

Mienie komunalne gminy stanowią następujące składniki: 95,784 ha gruntów o 

wartości 542.391,42 zł;  

Drogi, których gmina jest właścicielem o pow. 92,4566 ha fiz. w ilości 305 działek 

32% 

14% 
39% 

15% 

Wydatki bieżące w 2019 r. 

Wydatki na oświatę

Wydatki na administrację

Wydatki na pomoc
społeczną
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ewidencyjnych o wartości 4.861.159,00 zł; 

W zasobie gminy w 2019 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: 

budynek urzędu, 5 strażnic OSP, 3 budynki domów ludowych, budynek domu 

nauczyciela i budynek po byłej szkole w Pieczonogach. Gmina dysponujemy 8 

lokalami mieszkalnymi. Posiada następujące maszyny i urządzenia: koparko 

ładowarkę, przecinarkę, ubijak wibracyjny, kosiarkę rotacyjną, zamiatarkę, traktor 

kosiarkę,  kosiarkę samojezdną, rozsiewacz. Środki transportowe należące do 

gminy: samochód Ford dla jednostki OSP, samochód Volkswagen dla jednostki 

OSP, samochód Renault Master dla jednostki OSP, ciągnik C-360 KIL-780Y, 

przyczepa wywrotka szt. 2, przyczepa asenizacyjna, ciągnik New Holland TS105, 

beczka asenizacyjna, traktor TC-142, ciągnik John Deere, samochód osobowy 

Volskwagen Passat 1.8 

 

Zatrudnienie i bezrobocie: 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. stopa bezrobocia w gminie Oleśnica wyniosła 

3,3%. Stopa bezrobocia dla powiatu wyniosła 6,7% dla województwa 5,2%. Liczba 

osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Oleśnica wynosiła 129, w tym 

44,2% stanowiły kobiety, 55,8% mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w 

stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 1%. 

 

Przedsiębiorcy: 

W 2019 r. zarejestrowano w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 

Gospodarczej 17 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności 

tychże przedsiębiorców były roboty budowlane wykończeniowe. Ilość wpisów 

przedsiębiorców do CEIDG na terenie Gminy Oleśnica wynosi 137. 

 

Infrastruktura komunalna stan na 31.12.2019 r. 

 

 Długość sieci wodociągowej – 63,23 km – w 2019 r. wybudowano 2,6 km sieci: 

Oleśnica ul. Południowa, Brzozowa, Wesoła oraz Borzymów - Wólka Oleśnicka. 

 Ilość nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowej – 1216. 
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 Ilość mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej – 3831. 

 Ilość miejscowości zwodociągowanych – 10  

 Ilość awarii wodociągowych w 2019 r. – 15 szt. 

 Ilość nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowej w 2019 r. – 12 

 Długość sieci kanalizacyjnej – 18,5 km – w 2019 r. wybudowano 824 mb sieci: 

Oleśnica ul. Południowa, Brzozowa, Wesoła. 

 Ilość nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacyjnej – 610 szt. 

 Ilość mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej – 2002 

 Ilość miejscowości podłączonych do sieci kanalizacyjnej – 2  

 Ilość nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej w 2019 r. – 12 

 Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanych przez Gminę Oleśnica 

– 172 szt. – w 2019 r. wybudowano 52 szt. 

 

Gminę Oleśnica można uznać za dobrze skomunikowaną, ponieważ przez jej obszar 

przebiegają drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne.  

W tabeli zestawiono szczegółowe informacje dotyczące dróg na terenie gminy.   

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

NUMER DROGI NAZWA DROGI  

Drogi wojewódzkie 

1 757 Opatów – Iwaniska – Staszów – Stopnica 

 Drogi powiatowe 

1. 0037 T  Szydłów – Pieczonogi 

2. 0045 T Pieczonogi - Kąty 

3. 0105 T Stopnica - Podlesie - Połaniec  

4. 0106 T  Oleśnica – Pieczonogi 

5. 0107 T Sufczyce - Strzelce  

6. 0108 T  Oleśnica - Brody Małe 

7. 0109 T Bydłowa - Brody Duże  

8. 0110 T Wojnów - Borzymów - Beszowa  
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9. 0111 T Oleśnica - Wólka Oleśnicka  

10. 0115 T Pacanów - Strzelce  

11. 0116 T  Pacanów - Brody Duże – Grobla 

12. 0117 T Sroczków – Borzymów 

 Drogi gminne 

1. 356001 T Pieczonogi – Olszyna – Kępie  

2. 356002 T Pieczonogi – Czyżów  

3. 356003 T Bydłowa – Sydzyna  

4. 356004 T Kępie – Wadówka  

5. 356005 T Kępie – Wadówka – Strzelce  

6. 356006 T Strzelce – Łącznik  

7. 356007 T Strzelce – Kępie  

8. 356008 T Strzelce – Pieczonogi 

9. 356009 T Strzelce – Budy  

10. 356010 T Oleśnica ul. Szkolna – ul. Zakościele  

11. 356011 T Oleśnica ul. Gęsia  

12. 356012 T Oleśnica ul. Nadstawie – ul. Zwierzyniec  

13. 356013 T Oleśnica ul. Krótka – ul. Słoneczna  

14. 356014 T Oleśnica – Wólka  

15. 356015 T Oleśnica ul. Wrzosy 

16. 356016 T Oleśnica ul. Szkolna – ul. Staszowska 

17. 356017 T Wólka Oleśnicka – ul. Stopnicka  

18. 356018 T Wólka Oleśnicka – Oleśnica 

19. 356019 T Wólka Oleśnicka – ul. Brzozowa 

20. 356020 T Oleśnica od ul. Ogrodowej do ul. Żeromskiego i ul. Staszowskiej  

21. 356021 T Pieczonogi łącznik 

22. 356022 T Strzelce łącznik 

 

Sieć drogowa w gminie podlega systematycznej modernizacji i przebudowie, co 

wpływa na poprawę jej jakości. 
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Przy drogach publicznych zainstalowanych jest 525 lamp, w tym na majątku PGE 

383 lampy,  na majątku Gminy 142 lampy. 

 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest w oparciu o 5 jednostek OSP z tego 2 

jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego OSP Oleśnica i 

OSP Strzelce.  

Skład jednostek OSP przedstawia się następująco: 

OSP w Oleśnicy w składzie 39 druhów, 

OSP w Strzelcach w składzie 46 druhów, 

OSP w Pieczonogach w składzie 24 druhów, 

OSP w Borzymowie w składzie 17 druhów, 

OSP w Bydłowej w składzie 16 druhów. 

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2019 r. gmina 

przeznaczyła 198.977,93 zł co stanowi – 69,75% planu.  

wydatki majątkowe w kwocie  – 23.193,00 zł obejmują: 

 dotację celową na remont strażnicy w Oleśnicy – 12.000,00 zł, 

 dotację celową na zakup używanego samochodu pożarniczego przez OSP 

Oleśnica – 11.193,00 zł. 

wydatki bieżące w kwocie  – 175.784,93 zł obejmują: 

 koszty utrzymania  kierowców-konserwatorów, zakup sprzętu ratowniczo – 

gaśniczego dla OSP Pieczonogi, zakup pompy pływającej i deski ortopedycznej dla 

OSP Pieczonogi, wypłata ekwiwalentu dla strażaków ochotników, zakup energii 

elektrycznej, gazu, paliwa, oleju, ubrań bojowych, wyposażenia, artykułów 

przemysłowych, zakup radiostacji samochodowej i węży dla OSP Strzelce, zakup 

akumulatorów i alternatora dla OSP Strzelce, ubezpieczenie członków OSP, 

mienia, samochodów, opłata rejestracyjna, usługa przeglądu, legalizacji zestawów 

ratowniczych i alarmowania, opłata za naprawę alternatora i dzierżawę terminala 

alarmowego, usługa alarmowania, montaż lampy przy remizie OSP Bydłowa w 

ramach Funduszu Sołeckiego, badania profilaktyczne strażaków, doładowanie 

telefonu, dotacja dla OSP Pieczonogi na remont strażnicy OSP Pieczonogi, 
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wykonanie ogrodzenia przy OSP Bydłowa w ramach Funduszu Sołeckiego, badania 

techniczne samochodów strażackich, wydatki na zarządzanie kryzysowe w związku 

z usuwaniem szkód powstałych po nawalnych deszczach na terenie Gminy 

Oleśnica, wydatki związku z utrzymaniem lokalnego systemu ostrzeżeń 

powodziowych. 

 

Ochrona zabytków, przyrody i leśnictwo: 

Na terenie Gminy Oleśnica znajdują się 2 zabytki nieruchome wpisane do rejestru 

zabytków: 

- Kościół parafialny w Oleśnicy wpisany pod nr A.855. W ostatnich latach w 

kościele został wykonany remont posadzki, ołtarzy, wykonano ogrzewanie kościoła 

oraz malowanie wewnątrz budynku, na kościele zostało wymienione pokrycie 

dachowe, malowanie zewnętrzne budynku, odwodnienie kościoła oraz ułożenie 

kostki wokół kościoła. 

- Cmentarz parafialny w miejscowości Oleśnica wpisany do rejestru zabytków pod 

nr A.856. Na cmentarzu zostały wykonane alejki cmentarne z kostki betonowej, 

podprowadzona została woda z wodociągu oraz wykonano oświetlenie wszystko to 

zostało wykonane z udziałem środków zewnętrznych. 

Na terenie gminy znajdują się cztery obwody łowieckie: 

„Szarak” w Stopnicy, „Knieja” w Sichowie, Odyniec w Kielcach  „Bażant” w 

Łubnicach. 

 

Jednostki organizacyjne gminy: 

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniał - 29 

pracowników (w tym 28 etatów) pracownicy zatrudnieni na pełen etat 27 osób na ½ 

etatu 2 osoby. W ramach prac interwencyjnych gmina zatrudniała na 31.12.2019 r. 3 

pracowników. 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy  

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy w 2019 r. zatrudniał 10 



 

16 

 

osób w tym: kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 3 osoby, asystent 

rodziny 1 osoba, księgowy 1 osoba, specjalista do spraw świadczeń i funduszu 

alimentacyjnego 1 osoba, opiekunka osób starszych 2 osoby na ½ etatu.  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy w roku 

szkolnym 2019-2020 składa się z 15 oddziałów. 

  

Klasa Liczba oddziałów Liczba uczniów ogółem 

klasa I dwa 40 

klasa II dwa 35 

klasa III dwa 38 

klasa IV jeden 13 

klasa V dwa 43 

klasa VI dwa 38 

klasa VII dwa 33 

klasa VIII dwa 34 

Ogółem 15 274 

  

Ogółem liczba uczniów - 274 

Szkoła zatrudnia – 44 pracowników w przeliczeniu na etaty 42,2 w tym 32 

nauczycieli tj. 30,87 etatów. 

Koszty bieżące utrzymania szkoły podstawowej wraz z oddziałem gimnazjalny 

wyniosły 3.494,505,06 zł. 

Szkoła organizowała  i prowadziła zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze zgodnie z szkolnymi planami nauczania klas I-VIII oraz prowadziła 

działalność wynikającą z jej zadań statutowych. Na podkreślenie zasługuje szeroka 

oferta zajęć  

o charakterze pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas I-VIII: 

zajęcia rozwijające uzdolnienia dla 45 uczniów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

dla 20 uczniów, zajęcia logopedyczne dla 10 uczniów, zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjonalno-społeczne dla 7 uczniów, zajęcia rozwijające 

umiejętności uczenia się dla  25 uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 

20 uczniów, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu dla 38 

uczniów. 



 

17 

 

Wyjazdy uczniów klas II a, II b i III b na krytą pływalnię do Staszowa połączone  

z nauką pływania – udział około 53 uczniów w każdym tygodniowym wyjeździe. 

Realizacja unijnego programu #programujeMY jako doskonalenie kompetencji 

cyfrowych i medialnych. W programie brało udział 113 uczniów klas I-III. 

Odrębną grupę stanowiły zajęcia o charakterze sportowym realizowane w hali 

sportowej lub na nowych boiskach i bieżni placu szkolnego. 

 Szkolne Koła Sportowe – koszykówka, piłka nożna i lekkoatletyka - średnio 

miesięcznie 25 uczniów. 

 Szkolne Koło Sportowe – piłka nożna klasy I-III - średnio miesięcznie 15 

uczniów. 

 Gimnastka korekcyjna w klasach I-III - udział wszystkich uczniów. 

Wszystkie wymienione wyżej zajęcia, wyrównujące szanse edukacyjne oraz 

rozwijające pasje i uzdolnienia uczniów mają swoją kontynuację w drugim 

półroczu roku szkolnego2019/2020. 

 

Przedszkole Gminne im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy  

Przedszkole Gminne im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy w roku szkolnym 2019-2020 

liczyło – 5 oddziałów, 116 uczniów. 

zatrudnienie – 19 osób w tym 10 nauczycieli. 

W 2019 roku przedszkole czynne było od godz. 6:30 do godz. 15:30. Przerwa 

wakacyjna obowiązywała od dnia 30.07.2019 do 31.08.2019 r. 

Koszty utrzymania przedszkola w 2019 roku wyniosły 1.264.230.32 zł  

Pozostałe wydatki w kwocie 35.270,54 zł zostały przeznaczone na dokształcanie i 

doskonalenie nauczycieli oraz koszty realizacji zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki. 

Oświata gminna podobnymi jak w innych jednostkach samorządu terytorialnego 

boryka się z wieloma problemami. Liczba uczniów nie jest duża. Koszty przerastają 

subwencje oświatową i Gmina jest zmuszona do niej dokładać własne środki, co 

ogranicza choćby możliwości prowadzenia inwestycji. 

Ogółem wydatki bieżące gminy na oświatę w 2019 r. wyniosły 4.853.273,99 zł, z 

czego 2.980.066,00 zł pokryte zostały z subwencji oświatowej, 117.852,00 zł z 
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dotacji z budżetu państwa 1.755.355,99 zł z budżetu gminy. 

W 2019 r. przyznano stypendia socjalne dla uczniów. W  okresie od stycznia do 

czerwca 2019 r. 36 uczniów otrzymało stypendium na kwotę 28.990,91 zł. Od 

01.09.2019 do 31.12.2019 roku stypendia zostały przyznane 33 uczniom na ogólną 

kwotę 18.694,30 zł. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy  

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy jest samorządową instytucją kultury, 

która realizuje swoje statutowe założenia tzn. gromadzi, opracowuje, udostępnia 

zbiory, udziela informacji oraz popularyzuje książkę i czytelnictwo. Zadania 

statutowe biblioteki w roku 2019 realizowało 2 pracowników (jeden zatrudniony w 

ramach umowy o pracę na 0,5 etatu, drugi w ramach  prac interwencyjnych na 0,5 

etatu) co daje 1 etat na stanowisku bibliotekarskim. Natomiast  na stanowisku 

głównej księgowej zatrudniony jest pracownik na 1/8 etatu. Biblioteka mieści się w 

budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  im. St. Żeromskiego w Oleśnicy w 

wyodrębnionym pomieszczeniu sąsiadującym z biblioteką szkolną. Jednym z 

głównych zadań biblioteki jest między innymi gromadzenie materiałów 

bibliotecznych. W naszych zbiorach znajdują się książki i  czasopisma. W 2019 r. 

włączono do zbiorów ogółem 180 jednostek inwentarzowych, w tym  z zakupu i 

darów. Część środków na zakup zbiorów pochodziło z dotacji Biblioteki Narodowej 

pozyskanej w ramach Programu Zakup Nowości Wydawniczych dla Bibliotek  

W miarę posiadanych środków finansowych starano się zadbać o wpływ nowości 

czytelniczych dla każdej grupy czytelników, różniących się potrzebami i 

zainteresowaniami. Przy doborze kierowano się listami bestsellerów oraz 

czytelniczymi sugestiami. Posiadane zbiory są udostępniane czytelnikom za darmo. 

Nowo zakupione pozycje zostały opracowane pod względem formalnym i 

rzeczowym w systemie MAK +elektronicznym, zintegrowanym systemie 

bibliotecznym stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki, służący do 

zarządzania biblioteką i jej zbiorami. System umożliwia tworzenie elektronicznego 

katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i 

udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej; praca odbywa się 

poprzez przeglądarkę internetową. Katalogowanie zbiorów bibliotecznych w 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zintegrowany_system_biblioteczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zintegrowany_system_biblioteczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Ksi%C4%85%C5%BCki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przegl%C4%85darka_internetowa
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systemie MAK+ odbywa się przy pomocy zawartości „Przewodnika 

Bibliograficznego”, z którego pobierane są rekordy bibliograficzne do lokalnej 

bazy biblioteki. Opisy bibliograficzne tworzone przez biblioteki są dodawane do 

wspólnej bazy opisów, dostępnej dla wszystkich użytkowników systemu oraz są 

korygowane przez zespół specjalistów z wojewódzkich i miejskich bibliotek 

publicznych. Wskaźnik liczby czytelników w roku 2019 wynosił  7,0 % na 100 

mieszkańców. Z ogólnej liczby czytelników, dzieci do lat 15 stanowiły grupę osób 

ponad 70 %. Obserwujemy wzrost liczby aktywnych czytelników już od 

najmłodszych wiekowo. Spowodowane jest to przeprowadzaniem wielu akcji 

czytelniczych, konkursów, spotkań, warsztatów dla najmłodszych oraz włączenie 

się biblioteki w projekt ,,Mała książka-wielki człowiek", w którym  ramach akcji 

3-latki mogły odbierać darmowe wyprawki. Zmienił się też  charakter 

wypożyczeni, bowiem coraz częściej czytelnicy sięgają po książkę, którą czytają 

dla przyjemności. Wybierają literaturę zamiast telewizora, komputera. Coraz mniej 

osób poszukuje książek w celach edukacyjnych. Tę rolę w chwili obecnej przejął 

komputer i Internet. Najliczniejszą grupę czytelników, stanowią nadal dzieci. Drugą 

pod względem liczebności grupę stanowią osoby niezatrudnione tj. bezrobotni, 

emeryci, których procentowy udział w populacji czytelników stale rośnie. 

Natomiast zauważono tendencję spadkową w korzystaniu ze zbiorów  przez 

młodzież ucząca się oraz studiującą. Biblioteka pełni także funkcję 

kulturalno-oświatową, bowiem przez organizacje różnego rodzaju spotkań, 

wieczorków, koncertów -  biblioteka uczestniczy w życiu społecznym środowiska. 

Spełnia określoną rolę kulturotwórczą i wychowawczą, realizując ją poprzez 

propozycję różnych form pracy z czytelnikami. Dostosowując je do postawionych 

celów, potrzeb użytkowników oraz warunków lokalowych. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Oleśnicy zorganizowała w 2019 roku szereg imprez przybliżających 

mieszkańcom swoją działalność, promujących książkę i czytelnictwo, oferując 

formy indywidualne, grupowe i zbiorowe. We wszystkich imprezach 

zorganizowanych w 2019 r. wzięło udział około 600 uczestników. Biblioteka 

współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. szkołą w Oleśnicy, przedszkolem, 

sąsiednimi bibliotekami oraz stowarzyszeniami i mediami. O działalności biblioteki 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Opis_bibliograficzny
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często można przeczytać na stronach gazety ogólnopolskiej Echo Dnia (powiat 

staszowski), na stornach samorządowego pisma społeczno-kulturalnego Oleśnickie 

Echa oraz stronach internetowych.  

 

Ochrona zdrowia: 

Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia dla którego 

gmina pełni funkcję organu założycielskiego.  

Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy udzielił w 2019 r.  następujące 

świadczenia zdrowotne: 

 świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej 

 świadczenia ogólnostomatologiczne 

 świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa 

W zakresie świadczeń POZ świadczenia udzielane były przez lekarzy, pielęgniarki 

środowiskowe i pielęgniarkę szkolną.  

Na dzień 31.12.2019 roku do lekarzy POZ zapisanych było – 2.966 osób                                        

w następujących grupach wiekowych:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia zdrowotne były udzielane również na podstawie karty EKUZ i na 

poświadczenia wydawane przez NFZ w Kielcach. 

Do pielęgniarki środowiskowej w 2019 r. zapisanych było 2845 pacjentów. 

Do pielęgniarki szkolnej 271 uczniów. 

W Poradni Stomatologicznej oprócz leczenia zębów były udzielane świadczenia 

protetyczne. 

W Poradni Ginekologicznej były pobierane badania cytologiczne. 

Grupy wiekowe Liczba pacjentów 

0-6 lat   232 pacjentów 

7-19 lat 427 pacjentów 

20-39 lat   691 pacjentów 

40-65 lat   1.027 pacjentów 

66-75 lat   295 pacjentów 

powyżej 75 roku życia 294 pacjentów 
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Na dzień 1 stycznia 2019 r. 11 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych w tym 2 placówki gastronomiczne, a na dzień 31 grudnia 

2019 r. 5 podmiotów w tym 2 gastronomie. Gmina Oleśnica w 2019 r. wydała 12 

decyzji w sprawie wygaśnięcia zezwoleń alkoholowych głównym powodem 

wydania tych decyzji była likwidacja punktów sprzedaży, 3 decyzje w sprawie 

otwarcia nowych punktów sprzedaży. Gmina  w 2019 r. nie wydała żadnych 

zezwoleń jednorazowych. 

W gminie w 2019 r. funkcjonowała jedna apteka.  

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii 

W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano 39.847,13 zł, co stanowi 72,08% planu i 

obejmuje wydatki bieżące. 

Na zwalczanie narkomanii gmina wydatkowała 6.747,77 zł. 

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano w 2019 r. 32.889,36 zł. i są to 

wydatki na : wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach, wraz 

z poniesionymi składkami ZUS i FP, zakup pucharów i innych nagród rzeczowych 

dla uczestników turniejów i konkursów, za poradę i pomoc psychologiczną w 

Punkcie Doradztwa Psychologicznego, wydatki związane z przeprowadzeniem 

warsztatów, koncertów dowozem dzieci na różnego rodzaju spektakle, festyny, na 

programy artystyczne, pogadanki, prelekcje o tematyce alkoholowej, obozy 

sportowe oraz koszty sądowe. 

Pozostała działalność w dziale ochrona zdrowia to wydatek w kwocie  210,00 zł. 

W związku z zadaniami własnymi gminy, wynikającymi z ustawy: „ o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii”, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy, opracowała i przedstawiła  

do zatwierdzenia Radzie Gminy - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019r. W ramach realizacji zadań 

zawartych w tym programie, podjęto szereg działań wobec osób z problemem 

alkoholowym i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Do 

zasadniczych zadań komisji  należy udzielanie pomocy wszystkim osobom 

zainteresowanym i szukającym pomocy w sferze uzależnienia od alkoholu, a także 
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osób będących ofiarami przemocy domowej.  

Pomoc ta realizowana była   m.in. poprzez: 

 uruchomienie procedur administracyjno-prawnych, związanych z kierowaniem 

osób nadużywających alkohol na przymusowe leczenie odwykowe, 

 redagowanie wniosków do Sądu Rodzinnego o uzyskanie orzeczenia w sprawie 

zastosowania wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się 

przymusowemu leczeniu odwykowemu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa 

odwykowego lub innej alternatywnej formie leczenia, 

 udzielanie wsparcia w czasie pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy oraz 

informowanie ofiary o drogach i możliwościach administracyjno-prawnych 

uwolnienia się zarówno od przemocy jak i sprawcy, a także o zasadach 

właściwego i racjonalnego zachowania się w różnych sytuacjach kryzysowych, 

szczególnie  

w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet 

życia, 

 informowanie o dostępnych formach lecznictwa odwykowego, edukowanie  

w zakresie przyczyn, przebiegu i skutków uzależnienia od alkoholu, leków  

i innych substancji chemicznych o działaniu narkotycznym oraz motywowanie  

do szukania pomocy i podjęcia leczenia z własnej woli. 

W roku 2019  przeprowadzono pięćdziesiąt rozmów indywidualnych z osobami w 

czasie pierwszego kontaktu mających problem z alkoholem lub osobami 

współuzależnionymi. Pięć wniosków o leczenie odwykowe zostało skierowane do 

sądu w Staszowie. W 2019 roku odbyło się dziewięć posiedzeń Gminnej Komisji, 

na których przeprowadzono rozmowy motywujące z osobami wezwanymi oraz 

zobligowano ich do korzystania z doradztwa psychologicznego z zakresu 

uzależnień (przede wszystkim z problemami uzależnienia alkoholowego. Porady z 

zakresu uzależnień  udzielane były przez psychologa uzależnień przez dziesięć 

godz. w miesiącu. Z pomocy  indywidualnej skorzystało sto pięćdziesiąt pięć osób 

(w tym dzieci i dorośli). Poradnictwo świadczone przez psychologa to przede 

wszystkim: pomoc psychologiczna dla osób z problemami uzależnień 

pozostających w terapii pogłębionej, terapia indywidualna, mediacja, konsultacja, 
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psychoedukacja, motywowanie do terapii. Praca z dorosłą osobą uzależnioną  

polegała m.in. na pracy nad problemami emocjonalnymi, umiejętności 

rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania uczuć, rozwiązywania problemów, 

radzenia sobie z napięciem, przepracowania trudnych relacji w bliskich związkach, 

kształtowania i wzmacniania umiejętności wychowawczych. Natomiast praca 

psychologa z dziećmi polegała na pomocy w radzeniu sobie z trudnymi uczuciami, 

stworzeniu możliwości ich bezpiecznego wyrażania, a poprzez to obniżenia 

wzmożonego napięcia emocjonalnego, a także stworzeniu możliwości 

korektywnego doświadczenia emocjonalnego, pomocy w zrozumieniu trudnej 

sytuacji własnej i rodziny poprzez dostarczenie podstawowej wiedzy w odniesieniu 

do uzależnienia alkoholowego oraz konsekwencji choroby alkoholowej. 

Komisja współpracowała  z Komendą Policji w Połańcu, głównie w ramach 

programów mających na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki 

uzależnień. Zadania związane z szeroko rozumianą profilaktyką  realizowane 

również były w różnego typu przedsięwzięciach m.in.: konkursach, kółkach 

zainteresowań, warsztatach muzycznych, plastycznych, teatralnych, klubach i 

sekcjach sportowych, rajdach rowerowych. Głównym celem rożnego typu zajęć i 

akcji profilaktycznych było ułatwienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych 

odnalezienie się w środowisku szkoły oraz w grupie rówieśniczej.  

 

 

Inwestycje zrealizowane w 2019 r.: 

 

1) Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu: 

Poprawa jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie gminy 

Oleśnica 

Inwestycja zrealizowana w ramach projektu: „Poprawa jakości infrastruktury 

sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Oleśnica”, który realizowany był 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4 – Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej. 

Koszt całkowity: 87 909,00 PLN. 



 

24 

 

Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej: 65 931,75 PLN. 

 

2) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borzymów 

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa sieci wodociągowej polegająca na      

budowie odcinka sieci o długości ok. 1210,00 mb i  średnicy DN110. Koszt 

całkowity: 98 200,00 PLN.  

Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej: 50 800, 00 PLN. 

 

3) Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Oleśnica 

  Przedmiotem inwestycji była budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 

DN110     mm i długości 691 mb wraz z 6 hydrantami przeciwpożarowymi DN80 

oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN250 mm i długości 333 mb 

oraz o średnicy DN200 mm i długości 289 mb wraz z 22 studniami 

rewizyjno-przyłączeniowymi na działkach o nr ewid. 1081, 1055 i 1176. 

  Koszt całkowity:  281 916,00 PLN. 

 

4) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 356019T Wólka Oleśnicka - Oleśnica, 

ul. Brzozowa 

  Inwestycja obejmowała przebudowę drogi gminnej o łącznej długości 347,00 mb  

  i szerokości jezdni 3,50 m. 

  Koszt całkowity: 183 002,41 PLN. 

  Dofinansowanie z budżetu państwa: 92 915,00 PLN. 

 

5) Przebudowa drogi dz. nr 159, 624 ul. Wrzosy od km 0+000 do km 0+530 

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi wewnętrznej o łącznej długości 530,00 

mb i szerokości jezdni 4,00 m. 

 Koszt całkowity: 233 799, 97 PLN. 

 Dofinansowanie z budżetu państwa: 157 617,00 PLN. 

 

6) Przebudowa drogi dz. nr 843 Borzymów koło stawu od km 0+000 do km 

0+450 

   Inwestycja obejmowała przebudowę drogi gminnej o łącznej długości 450,00 mb  
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   i szerokości jezdni 4,00 m. 

   Koszt całkowity: 83 990,55 PLN. 

   Dofinansowanie z budżetu państwa: 65 421,00 PLN. 

 

7) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica – 

etap III 

  Przedmiotem inwestycji była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla      

  miejscowości Brody,  Bydłowa,  Kępie,  Pieczonogi,  Podlesie  i  Wólka  Oleśnicka        

  na terenie gminy Oleśnica w ilości 52 szt. 

  Koszt całkowity: 777 114,00 PLN. 

  Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej: 402 014,00 PLN. 

 

8) Przebudowa drogi gminnej nr 356003T Bydłowa – Sydzyna w miejscowości 

Podlesie od km 0+000 do km o+ 455 wraz z mostem w km 0+370 

   Inwestycja obejmowała przebudowę drogi gminnej nr 356003T o łącznej długości     

   455,00 mb i szerokości jezdni 4,00 m, wraz z mostem na rzece Wschodniej.        

   Koszt całkowity: 690 057, 18 PLN. 

   Dofinansowanie z budżetu państwa: 512 048,00 PLN. 

 

9) Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Oleśnica, ul. Wesoła 

Przedmiotem inwestycji była budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy  

DN110 mm i długości 699 mb wraz z 7 hydrantami przeciwpożarowymi  DN80  

oraz  odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200 mm i długości 202 mb 

wraz z 8 studniami rewizyjno-przyłączeniowymi na działkach o nr ewid. 662, 663, 

803 i 63.  

Koszt całkowity: 179 000,00 PLN. 

 

10) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewid. dz. 125  

w miejscowości Wojnów 

Inwestycja obejmowała utwardzenie drogi na działce o nr ewid. 125 na odcinku o 

łącznej długości 400,00 mb i szerokości jezdni 3,00 m. 
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Koszt całkowity: 57 564,00 PLN.  

Dofinasowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 19 000,00 PLN. 

 

11) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępie 

  Przedmiotem inwestycji była budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 

powiatowej w miejscowości Kępie od słupa nr 3 do słupa nr 3/14 wraz z 

montażem opraw typu LED90 54W. 

Koszt całkowity: 75 000,66 PLN. 

 

12) Remont odcinka drogi dojazdowej w miejscowości Oleśnica 

Inwestycja obejmowała remont drogi dojazdowej na działce o nr ewid. 492, tj.: 

na odcinku o długości około 100 m i szerokości jezdni 3,0 m.  

  Koszt całkowity: 9 960,00 PLN. 

 

 

13) Ogrodzenie budynku remizy OSP w miejscowości Bydłowa – sołectwo 

Bydłowa 

Koszt całkowity: 8 600,00 PLN. 

 

14) Urządzenie placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Oleśnicy – sołectwo Oleśnica 

        Koszt całkowity: 23 479,61 PLN. 

 

15) Remont drogi w miejscowości Wojnów – sołectwo Wojnów 

Inwestycja obejmowała remont drogi na działce o nr ewid. 139, o długości 

230,00mb i szerokości jezdni 2,70 m.  

Koszt całkowity: 18 009, 00 PLN. 

 

16) Utwardzenie drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Oleśnicka – sołectwo 

Wólka Oleśnicka 

      Inwestycja obejmowała utwardzenie drogi na odcinku o łącznej długości 110,00 

mb i szerokości jezdni 3,00 m. 

      Koszt całkowity: 9 867,00 PLN. 
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17) Budowa altany na kompleksie sportowym w Strzelcach – sołectwo Strzelce 

    Koszt całkowity: 19 300,00 PLN. 

 

18) Zakup i montaż altanki w miejscowości Sufczyce – sołectwo Sufczyce 

    Koszt całkowity: 22 700,00 PLN. 

 

Inwestycje rozpoczęte w 2019 r.: 

 

1) Przebudowa obwodnicy Oleśnicy – droga gminna nr 356005T  

Inwestycja obejmie przebudowę drogi gminnej nr  356005T w  miejscowości  

Kępie o łącznej długości 2666,00 mb i szerokości jezdni 6,00 m. 

 

2) Przebudowa remizy OSP w Oleśnicy na Dom Kultury w systemie zaprojektuj  

i wybuduj 

Działanie inwestycyjne obejmie przebudowę budynku istniejącej remizy OSP  

w Oleśnicy na Dom Kultury na działce o nr ewid. 1273 w Oleśnicy przy ul. Rynek. 

 

3) Uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych poprzez budowę oraz 

przebudowę odcinków dróg w miejscowości Oleśnica 

W ramach ww. inwestycji wybudowany zostanie odcinek drogi wewnętrznej na 

dz. o nr ewid. 675 i 662 o długości 750,00 mb i szerokości 3,50 m. Dodatkowo 

przebudowany zostanie odcinek drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 662 o 

długości 180,00 mb i szerokości 3,50 m, oraz odcinek drogi wewnętrznej na  dz.  o  

nr  ewid.  701 o długości 354,00  mb  i  szerokości 3,50 m. 

 

Opracowane dokumentacje projektowo-kosztorysowe: 

 

1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody. 

2) Uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych poprzez budowę oraz 

przebudowę odcinków dróg w miejscowości Oleśnica. 

3) Przebudowa obwodnicy Oleśnicy – droga gminna nr 356005T. 

4) Przebudowa budynku remizy OSP w miejscowości Pieczonogi. 

5) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borzymów. 
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6) Przebudowa drogi gminnej nr 356003T Bydłowa- Sydzyna w miejscowości 

Podlesie wraz z mostem. 

7) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wrzosy w miejscowości Oleśnica. 

8) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewid. 125 w 

miejscowości Wojnów. 

 

Złożone wnioski o dofinansowanie: 

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica  

– wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2014-2020, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”. 

Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 17 648 976,88 PLN. 

Przyznane dofinansowanie: 9 949 259,44 PLN. 

 

2. Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica  

- wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2014-2020, Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”. 

Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 2 153 565,77 PLN. 

Przyznane dofinansowanie: 1 607 416,35 PLN. 

 

3. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica  

- wniosek o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 

ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 816 926,64 PLN. 

Przyznane dofinansowanie: 422 610, 00 PLN. 
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4. Przebudowa obwodnicy Oleśnicy – droga gminna nr 356005T  

- wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 1 169 944,61 PLN. 

Przyznane dofinansowanie: 584 972,00 PLN. 

 

5. Uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych poprzez budowę oraz 

przebudowę odcinków dróg w miejscowości Oleśnica  

- wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

    Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 533 871, 11 PLN. 

Przyznane dofinansowanie: 266 935,00 PLN. 

 

6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewid. dz. 125   

w miejscowości Wojnów  

- wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadań 

określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 57 564,00 PLN. 

Przyznane dofinansowanie: 19 000,00 PLN. 

 

Pomoc społeczna: 

W gminie Oleśnica środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 

społecznej wyniosły w 2019 roku 6.341.290,46 zł.  

- w dziale „Rodzina”, który obejmuję m. in. świadczenia związane z realizacją 

rządowego programu „Rodzina 500 plus”; świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny; wspieranie 

rodziny, rodziny zastępcze, ogółem wydatkowano 5.056.838,54 zł. 

- w dziale „Pomoc społeczna” wydatkowano 1.166.597,80 zł.  

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej” wydatkowano 

117.854,12 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu Aktywność=Zatrudnienie i 

obejmują: 

 zasiłki dla beneficjentów – 5.000,00 zł,  

 wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 57.877,12 zł, 

http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/tematy/program-500-rodzina-500-plus/
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 wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenie – 16.600,00 zł, 

 zakup ksera, drukarek i komputerów – 22.686,45 zł,  

 opłaty za usługi, w tym koszty partnera – 15.690,55 zł. 

W gminie Oleśnica z pomocy społecznej w 2019 roku skorzystało 300 osób, co 

stanowiło 7,6% wszystkich mieszkańców gminy. W stosunku do roku 2018 łączna 

liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 23 osoby. 

Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej 

zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 13 rodzin. W przypadku 

długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 89 

osób, co oznacza spadek w stosunku do roku 2018 o 39 osób. W gminie Oleśnica 

najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a 

jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez 

ośrodki pomocy społecznej w 2019 roku było kolejno: długotrwała lub ciężka 

choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, alkoholizm, klęska żywiołowa. 

Kryterium dochodowe umożliwiające przyznanie pomocy obowiązujące w 2019 r. 

wynosiło: 

- dla osoby samotnie gospodarującej – 701, 00 zł. 

- osoby w rodzinie – 528, 00 zł. 

W 2019 r. zasiłek stały został wypłacony 31 rodzinom w ogólnej kwocie 

130.470,93zł, zasiłek okresowy przyznano 44 rodzinom na kwotę 150.041,61 zł, 

zasiłek celowy wypłacono 63 rodzinom w kwocie 64.700,00 zł. Zasiłek celowy 

przyznany w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” został 

opłacony dla 48 uczniów szkół podstawowych , ponadgimnazjalnych i przedszkoli 

w kwocie 112.253,00 zł.  

Z  pomocy społecznej w 2019 roku w postaci świadczeń pieniężnych skorzystało 

136 rodziny, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 54 rodzin. MGOPS w 

Oleśnicy w 2019r. ponosił odpłatność za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy 

Społecznej w Rudkach w kwocie 32.260,29 zł.  

Liczba pobierających w roku oceny zasiłek wychowawczy wyniosła 7 rodzin. W 

stosunku do roku poprzedniego liczba ta nie uległa zmianie. Całkowita kwota 

przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 33.036,00 
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zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 267 rodzin. W 

stosunku do roku poprzedniego liczba ta zwiększyła się o 14 rodzin (co stanowi 

wzrost o 5,24% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1.528.892,92 zł i w porównaniu 

z rokiem poprzednim wzrosła o 184.705,26 zł. Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia wychowawczego (tzw.500 +) w 2019r. wyniosła 3.057.495,25 zł.  

MGOPS w Oleśnicy od kilku lat uczestniczy w dystrybucji żywności w Programie 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. W 2019 roku z ww. pomocy 

skorzystało 332 rodzin tj. 600 osób.  

 

Sprawy obywatelskie: 

Na terenie Gminy Oleśnica działa 9 organizacji pozarządowych. Pięć Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Borzymowski Klub Inicjatyw Kulturalnych, 

Szkolny Klub Turystyki Rowerowej, Uczniowskiego Parafialnego Ludowego 

Klubu Sportowego „STRZELEC” w Strzelcach, Uczniowskiego Ludowego Klubu 

Sportowego BUDKOM w Oleśnicy. Stowarzyszenie Borzymowki Klub Inicjatyw 

Kulturalnych BKIK powstało 10 listopada 2010 roku, z inicjatywy kilkunastu osób, 

które pragnęły zrobić coś pożytecznego dla swojej Małej Ojczyzny. Stowarzyszenie 

założyli mieszkańcy Borzymowa, głównym celem i siła napędową działania 

stowarzyszenia, była integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej, poprzez 

działalność społeczno-kulturalną. Czego przykładem są różnorakie akcje 

przeprowadzane przez Stowarzyszenie, które stanowią atrakcją dla całej gminy. 

BKIK rokrocznie przeprowadza; Letnią Zabawę Plenerową,  Mikołajki, zawody 

wędkarskie, Dzień Matki.  

 

Uczniowski Parafialny Klub Ludowy Strzelec- Strzelec: swoją działalność 

rozpoczął w grudniu 2011 r. Bodźcem do powołania stowarzyszenia była 

ukończona budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Strzelcach. Obiekt składa się 

z dwu boisk, jedno z nich z nawierzchnią tartanową przeznaczone do gry w 

koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego, drugie -trawiaste o wymiarach 30 m 

x 60 m przeznaczone do gry w piłkę nożną. Klub liczy około 110 członków w tym 
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20 osób dorosłych. Celem głównym klubu jest przede wszystkim animacja sportu i 

rekreacji na ternie Gminy Oleśnica.  

 

Uczniowski  Ludowy  Klub  Sportowy  Budkom  Oleśnica:  

Głównym celem klubu jest propagowanie piłki siatkowej mężczyzn, organizowanie 

życia sportowego, angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej. 

Przygotowywanie imprezach sportowych, organizowanie zajęć sportowych ze 

szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych a także kształtowanie 

pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez udział w realizacji zadań 

sportowych.  

 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego, są to środki finansowe 

wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na 

wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie 

wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać 

wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy 

na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny. Podstawa 

prawną tej instytucji jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 

(Dz.U. 2014 poz. 301 z późn. zm.). Środki funduszu przeznacza się na realizację 

przedsięwzięć, które są: zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków 

życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy 

 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki 

na łączną kwotę 179.096,51 zł . W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano 

następujące przedsięwzięcia: 

Lp

. 

Nazwa 

Sołect

wa 

Nazwa planowanego 

przedsięwzięcia 

Plan wydatków WYKONANIE 

bieżącyc

h 

majątkow

ych 

wydatki 

bieżące 

wydatki 

majątkowe 

1 5 6 7 8 13 14 

1 
Borzy

mów 

Zakupy wyposażenie 

świetlicy wiejskiej i 

aneksu kuchennego 

16 

000,00 
  15 798,76   

Spotkania integracyjne 1 843,63   1 811,76   

Spotkania integracyjne 1 500,00   1 500,00   
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19 

343,63 
0,00 19 110,52 0,00 

2 Brody 
Rozbudowa 

oświetlenia ulicznego  
9079,66   3 813,00   

      9 079,66 0,00 3 813,00 0,00 

3 
Bydło

wa 

Ogrodzenie budynku 

remizy OSP 
8 619,26   8 600,00   

Oświetlenie remizy 

OSP 
2 000,00   1 968,00   

      
10 

619,26 
0,00 10 568,00 0,00 

4 Kępie 

Rozbudowa 

oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Kępie 

  15 790,72   15 790,72 

      0,00 15 790,72 0,00 15 790,72 

5 
Oleśni

ca 

Urządzenie placu 

zabaw na ul. 

Ogrodowej w Oleśnicy 
 

39 476,80   23 479,61 

      0,00 39 476,80 0,00 23 479,61 

6 
Pieczo

nogi 

Oznakowanie ulic 6 875,70   6 875,70   

Zakup traktorka do 

trawy  
  14 800,00   14 800,00 

Zakup stojaków na 

rowery  
  1 250,00 1 250,00   

Zakup warników 

podgrzewaczy do 

wody  

  549,98 498,00   

Zakup koszy na śmieci   1 100,00 1 017,00   

Zakup kociołków 

elektrycznych do zup 
  650,00 610,00   

      6 875,70 18 349,98 10 250,70 14 800,00 

7 
Podlesi

e 

Zorganizowanie 

spotkania 

integracyjnego 

wszystkich 

mieszkańców Podlesia 

3 000,00   3 000,00   

Docieplenie stropu 

(sufitu) I piętra Domu 

Ludowego w Podlesiu 

  11 211,65   11 211,65 

      3 000,00 11 211,65 3 000,00 11 211,65 

8 
Strzelc

e 

Zakup pralko-suszarki 

do świetlicy wiejskiej 
3 000,00       

Budowa altany na 

kompleksie 

sportowym w 

Strzelcach 

  16 304,16   19 300,00 
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      3 000,00 16 304,16 0,00 19 300,00 

9 
Sufczy

ce 

Zakup i montaż altanki 

ze stołem i ławkami + 

kostka lub wylewka 

cementowa 

 
18 000,00   19 257,91 

Spotkanie integracyjne 1 896,31   638,40   

      1 896,31 18 000,00 638,40 19 257,91 

10 
Wojnó

w 
Remont drogi   18 080,37   18 009,00 

      0,00 18 080,37 0,00 18 009,00 

    

Utworzenie odcinka 

drogi dojazdowej wraz 

z odwodnieniem drogi 

asfaltowej w 

miejscowości Wólka 

Oleśnicka  

  9 869,20   9 867,00 

      0,00 9 869,20 0,00 9 867,00 

OGÓŁEM 
53 

814,56 

147 

082,88 
47 380,62 131 715,89 

 

Diagnoza  zagrożeń  

Diagnoza stanu zagrożenia problemami alkoholowymi oraz narkomanią 

występującym w gminie Oleśnica powstała w oparciu o dane pozyskane od 

jednostek działających  

w obszarze pomocy rodzinie. Analizując dane  można zauważyć, iż problematyka 

uzależnienia od alkoholu stanowi  jeden z poważniejszych problemów w Gminie.  

Na przestrzeni lat znacznie wzrosła liczba osób skierowanych do komisji. Coraz 

więcej osób szuka pomocy odnośnie leczenia uzależnień  i zgłasza się do 

odpowiednich instytucji, które taką pomoc świadczą, prawdopodobnie wynika to ze 

wzrostu wiedzy czym jest choroba alkoholowa. Dużą rolę w niesieniu pomocy 

odgrywa funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego i pracy psychologa, którego 

wiedza i umiejętności skutecznej motywacji do podjęcia leczenia przynoszą  coraz 

lepsze efekty w leczeniu osób uzależnionych. 

Stan po spożyciu alkoholu  często jest determinantem zachowań niezgodnych z 

zasadami współżycia społecznego, a nawet godzących w porządek prawny. Na 

przestrzeni ostatnich lat dane odnośnie zakłócenia porządku publicznego utrzymują 

się na stałym poziomie,  
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nie zauważono tendencji wzrostowej ani spadkowej. Jak wynika z danych 

zaczerpniętych z Policji – na terenie naszej gminy w okresie: od 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r.  odnotowano: szesnaście zakłóceń ładu i porządku publicznego pod 

wpływem alkoholu.  

Być może te dane nie są szokujące, należy jednak pamiętać, że interwencje policji 

to jest tylko wierzchołek góry lodowej.  

Rozmiary i skutki aktualnie występujących problemów alkoholowych tworzą 

poważne zagrożenie dla funkcjonowania społecznego i ekonomicznego kraju, jak 

również i naszej społeczności gminnej. Wpływają one na pogorszenie stanu 

zdrowotnego mieszkańców gminy oraz kształtowanie postaw moralnych. Mając na 

uwadze, że zagrożenia czyhające na młodego człowieka mają ogromny wpływ na 

jego dalsze funkcjonowanie w  dorosłym życiu  została przeprowadzona diagnoza 

grupy  uczniów PSP w Oleśnicy, która oceniła stopień zagrożenia. Liczebność 

grupy, która została przebadana to  141 osób. Uczniowie odpowiedzieli na  pytania, 

które pozwoliły  na przedstawienie szkolnego środowiska w kontekście kwestii, 

które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na częstość występowania 

niepożądanych zjawisk i zachowań wśród dzieci oraz młodzieży. Podstawowym 

celem przeprowadzonego badań była analiza postaw i przekonań wobec: alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy, alkoholu. 

 Wyniki dotyczące spożywania przez uczniów alkoholu są niepokojące. 

Jedna trzecia uczniów szkoły podstawowej w Oleśnicy ma już za sobą inicjację 

alkoholową.  

Za najczęstsze okoliczności spróbowania po raz pierwszy alkoholu uczniowie 

wskazywali towarzystwo rodziny oraz spotkanie ze znajomymi. Łącznie 24% 

uczniów oceniło, że raczej i bardzo łatwo jest kupić alkohol osobom poniżej 18 roku 

życia. Powyższe wyniki wskazują na potrzebę przeprowadzenia wśród uczniów 

programów profilaktycznych dotyczących szkodliwości spożywani alkoholu, które 

są warunkiem inicjowania zmian systemowych, a więc nie tylko pracy nad 

postawami i przekonaniami uczniów, ale także kształtowania ich środowiska 

szkolnego oraz rodzinnego – głównych środowisk, w których funkcjonują. 
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 Wyniki dotyczące zażywania substancji psychoaktywnych tj. narkotyków  

i dopalaczy, wskazują, że ten problem nie dotyczy uczniów szkoły podstawowej  

w Oleśnicy. Badani uczniowie nie mają problemów z przyjmowaniem tego rodzaju 

substancji psychoaktywnych.  

 Uczniowie w szkole podstawowej w Oleśnicy deklarują bardzo dobre relacje  

z rodzicami i opiekunami. W sytuacji zagrażającej większość uczniów chciałoby się 

podzielić swoimi wątpliwościami z rodzicami, a także z nauczycielami w szkole. 

Dobre relacje uczniów z rodzicami to niewątpliwie zasób chroniący, który może 

zostać wykorzystany w planowaniu oddziaływań profilaktycznych poprzez 

tworzenie sojuszu rodzic – nauczyciel w przeciwdziałaniu uzależnieniom m.in. 

poprzez uzupełniającą się edukację dotyczącą zagrożeń, a także kształtowanie 

konstruktywnych postaw i budowanie sieci wsparcia. Dodatkowo, należy mieć na 

uwadze, iż trzeba wspierać wszelkie inicjatywy rozwijające różnorodne pasje 

uczniów, tak aby były bardziej atrakcyjną formą spędzania czasu bez używek. 

Istotne jest, aby włączać w te działania rodziców, nauczycieli i całą społeczność 

lokalną, której zależy na prawidłowym kształtowaniu postaw młodego człowieka.   

W  związku z powyższym duży nacisk położony jest na ukierunkowane  działań 

profilaktycznych uświadamiających zagrożenie płynące z różnego rodzaju  

nadużywania substancji psychoaktywnych oraz ważność  korelacji odpowiednich 

organizacji, służb i podmiotów zajmujących się profilaktyką. 

 

Ochrona środowiska: 

Gmina Oleśnica ma opracowany Program Usuwania Azbestu i realizując 

postanowienia zawarte w programie od kilku lat zajmuje się usuwaniem azbestu z 

wszelkich budynków.  

W 2019 roku zdemontowano azbest z 3 posesji 364m
2
 tj. 4,004 Mg płyt azbestowo 

cementowych, odebrano z 24 posesji składowany azbest w ilości 5824m2 

tj.64,064Mg. 

Łączny koszt wykonania zadania w 2019 roku wyniósł: 21.102,68 zł w tym : 

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach - 10.551,34 zł 

- dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie – l0.551,34 zł 
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W trosce o czyste powietrze – gmina Oleśnica w 2019 r. podpisała umowę na 

realizację projektu partnerskiego: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy – projekt 

w trakcie aktualizacji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu przyczyni 

się do poprawy jakości powietrza a także znacznych oszczędności. W ramach 

konkursu jednostki samorządu terytorialnego ubiegały się o wsparcie na projekty 

związane z zakupem urządzeń czy budową infrastruktury, służących do 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. 

Przedmiotem projektu w partnerstwie czterech gmin było wystaranie się przez 

gminy o dotację dla swoich mieszkańców na instalację Odnawialnych Źródeł 

Energii, w tym instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne.  

Całkowita wartość projektu wynosi 5.609.203,47 zł brutto, współfinansowanie UE 

to kwota 2 995 283,40 zł brutto. 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie solarnych systemów grzewczych oraz 

instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w Gminie Połaniec 

(lider projektu), Oleśnica , Łubnice, Stopnica (partnerzy projektu). 

Gmina Oleśnica: 28 instalacji fotowoltaicznych, 38 instalacji kolektorów 

słonecznych. 

Na terenie Gminy Oleśnica usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów. Firma 

została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.  Wszystkie odpady 

komunale z terenu gminy zagospodarowane są  Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Rzędowie. Akcja selektywnego 

odbioru odpadów komunalnych prowadzona jest na terenie gminy już od wielu lat. 

Coraz więcej osób dostrzega w segregacji odpadów oszczędności własnych 

pieniędzy płaconych za wywóz śmieci. Ponadto daje się zauważyć mniejszą ilość 

odpadów, które trafiają na przepełnione składowiska oraz oszczędność przy 

wytwarzaniu nowych produktów z surowców wtórnych. Nowelizacji przepisów 
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miała za zadanie zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na 

składowisko odpadów. W tym celu gminy zostały zobowiązane do osiągnięcia 

wysokich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

jak również ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania. Gminom, które nie wywiążą się z nałożonego 

obowiązku są naliczane wysokie kary pieniężne. 

 

Sprawy administracyjne: 

W 2019 r. w gminie wydano 238 dowodów osobistych.  

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica wydał 79 zarządzeń, które w głównej mierze 

dotyczyły zmian w budżecie gminy, spraw organizacyjnych tj. powołanie komisji 

do odbioru zadań. 

Zestawienie szczegółowe podjętych zarządzeń: 

 Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, 

używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie 

Miasta i Gminy Oleśnica. 

 Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy 

Oleśnica w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych 

likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica. 

 Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów Rad 

Sołeckich w sołectwach Gminy Oleśnica. 

 Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. 

 Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań 

obronnych w gminie Oleśnica w 2019r. 

 Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 

rok. 

 Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola 

oraz klas pierwszych publicznej szkoły. 

http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2985
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2985
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2985
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2987
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2987
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2987
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2988
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2988
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2989
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2989
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2986
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2986
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2990
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2990
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2991
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2991
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2991
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 Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie ustalenia regulaminu i powołania zespołu do 

wyboru oferty na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i wesołego 

miasteczka oraz wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Burmistrza. 

 Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 . Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 

2019r. 

 Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

rok 2019 Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy.  

 Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania i 

ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica. 

 Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie wytycznych do sporządzenia sprawozdań 

finansowych przez podległe jednostki organizacyjne. 

 Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wolności w 

Oleśnicy. 

 Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich 

komitetów wyborczych. 

 Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie powołania Komisji do dokonania oględzin 

działek ew. 1039/1, 1039/2, 1039/3 położonych w Oleśnicy przy ul. 

Pacanowskiej. 

 Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw 

szacowania strat w budynkach mieszkalnych oraz budynkach służących do 

http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2992
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2992
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2992
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2993
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2995
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2995
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3040
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3040
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3041
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3042
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3042
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3043
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3043
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3050
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3050
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3050
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3051
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3084
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3084
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3084
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3090
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3135
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3135
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3135
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3136
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3137
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3138
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3139
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3142
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3142
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produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne 

zjawiska atmosferycznych na terenie Gminy. 

 Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw 

szacowania strat w gosp. rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 

których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne na terenie Gminy Oleśnica. 

 Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw 

szacowania strat w infrastrukturze komunalnej w której wystąpiły szkody 

spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy 

Oleśnica. 

 Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie upoważnienia pracownika 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do prowadzenia 

postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu 

świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

 Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu 

przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 

 Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Borzymów. 

 Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy. 

 Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie określenia norm zużycia paliw płynnych 

pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu 

jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Oleśnica. 

 Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 37/2019 uchylające w całości Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 

18.07.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok. 

http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3142
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3142
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3143
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3143
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3143
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3143
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3144
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3144
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 Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego zadania pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica. 

 Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko - 

Kierownika Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy. 

 Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich 

komitetów wyborczych. 

 Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r.. 

 Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich 

komitetów wyborczych. 

 Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu 

dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub 

opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych. 

 Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie Regulaminu projektu realizowanego przez 

Gminę Oleśnica pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Oleśnica etap III. 

 Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 r. 

 Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie konkursu na stanowisko kierownika w 

podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Kierownika Samodzielnego 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy. 

 Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

Kierownika Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy. 

 Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 r. 

 Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie powołania GKRPA oraz przyjęcia 

Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów 

Alkoholowych w Oleśnicy. 
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 Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego 

ćwiczenia obronnego. 

 Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego zadania pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 356019T Wólka 

Oleśnicka - Oleśnica ul. Brzozowa. 

 Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

Kierownika MGOPS w Oleśnicy. 

 Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie 

Oleśnica oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody 

podzielonej płatności oraz w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu 

podatników VAT. 

 Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie projektu budżetu gminy Oleśnica na 2020 

rok. 

 Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia 

kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt Strzelce w m. Strzelce gm. 

Oleśnica prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław 

Dudzik 

 Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego zadania pn. Przebudowa drogi dz. nr 843 Borzymów koło stawu od 

km 0+000 do km 0+450. 

 Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego zadania pn. Przebudowa drogi dz. nr 1598, 624 ul. Wrzosy od km 

0+000 do km 0+530. 

 Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 
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 Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr 

ewidencji dz. 125 w miejscowości Wojnów. 

 Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 356003T Bydłowa 

Sydzyna w miejscowości Podlesie od km 0+000 do km 0+455 wraz z mostem w 

km 0+370. 

 Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego zadania pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica ul. Wesoła. 

 Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 

 Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019r. 

 Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego zadania pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Kępie. 

 Zarządzenie Nr 74/2019 uchylające w części Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 

3.12.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 r. 

 Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 r. 

 Zarządzenie Nr 76/2019 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego robót wykonanych w ramach zadania pn. Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica - etap III. 

 Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 r. 

 Zarządzenie Nr 78/2019 w sprawie aktualizacji Rejestru czynności 

przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica. 

 Zarządzenie Nr 79/2019 w sprawie upoważnienia Kierownika 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do prowadzenia 

postępowań z zakresu realizacji rządowego programu Doby Start. 
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Realizacja uchwał Rady Miejskiej:  

Rada Miejska Oleśnica jest  organem stanowiącym i kontrolnym, wybieranym na 

pięcioletnią kadencję. Radę tworzy 15 osób. 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica jest organem wykonawczym Gminy 

do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Miejskiej. Realizując 

obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz przy pomocy 

Urzędu Miasta i Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską Oleśnica w 

2019 r. w sposób określony uchwałami. W 2019 roku Rada Miejska obradowała i 

podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy rady przyjętym Uchwałą 

Nr VIII/39/19 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Miejskiej Oleśnica na 2019 rok. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 

2019 roku Rada Miejska Oleśnica obradowała na 15 sesjach zwyczajnych, w tym  

na 3 sesjach zwołanych w trybie nadzwyczajnym i podjęła 78 uchwał. Podjęte przez 

Radę Miejską uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica zgodnie z woj. 90 ust. 1 

i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni 

do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda 

Świętokrzyski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.  o dostępie do 

informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1429 z późn. zm.), wszystkie 

uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy wykonane 

z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.  

Jako organ stanowiący (uchwałodawczy) gminy Rada Miejska  w 2019 roku podjęła 

następujące uchwały: 

 Uchwała Nr VI/30/19 z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Oleśnica; 
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 Uchwała Nr VI/31/19 z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

39/VI/07 z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu dla Sołectw 

Gminy Oleśnica; 

 Uchwała Nr VI/32/19 z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia statutu 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy; 

 Uchwała Nr VI/33/19 z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie wyłonienia 

przedstawiciela Rady Miejskiej Oleśnica do składu Rady Społecznej działającej 

przy SPZZOZ w Staszowie; 

 Uchwała Nr VI/34/19 z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2019-2026; 

 Uchwała Nr VI/35/19 z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Oleśnica na 2019 rok; 

 Uchwała Nr VII/36/19 z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie inkasa podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego; 

 Uchwała Nr VII/37/19 z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie określenia metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty; 

 Uchwała Nr VII/38/19 z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik z odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy; 

 Uchwała Nr VIII/39/19 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu pracy 

Rady Miejskiej na 2019 rok; 

 Uchwała Nr VIII/40/19 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planów 

pracy stałych komisji Rady Miejskiej Oleśnica na 2019 rok; 

 Uchwała Nr VIII/41/19 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

IV/18/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2019 roku w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w 

Gminie Oleśnica ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023;  

 Uchwała Nr VIII/42/19 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie wspólnego 

przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.: „Wzrost wykorzystania 
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odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, 

Łubnic, Stopnicy”;  

 Uchwała Nr VIII/43/19 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie darowizny działek rolnych nr 254/2, 257/3, 258/1 w 

obrębie ewidencyjnym Oleśnica od osoby fizycznej;  

 Uchwała Nr VIII/44/19 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie ustanowienia zasad 

przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej;  

 Uchwała Nr VIII/45/19 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2019-2026;  

 Uchwała Nr VIII/46/19 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Oleśnica na 2019 rok; 

 Uchwała Nr VIII/47/19 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie zakupu 

nieruchomości;  

 Uchwała Nr IX/48/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii za rok 2019; 

 Uchwała Nr IX/49/19 z dnia 29 marca 2019r.   w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Oleśnica w 2019 roku”; 

 Uchwała Nr IX/50/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie określenia wymagań, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

 Uchwała Nr IX/51/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zawarcia porozumienia 

o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej; 

 Uchwała Nr IX/52/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2019-2026; 

 Uchwała Nr IX/53/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Oleśnica na 2019 rok; 
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 Uchwała Nr X/54/19 z dnia 17 maja 2019r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; 

 Uchwała Nr X/55/19 z dnia 17 maja 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2019-2026; 

 Uchwała Nr X/56/19 z dnia 17 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Oleśnica na 2019 rok;  

 Uchwała Nr XII/57/19 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie podjęcie uchwały w 

sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleśnica; 

 Uchwała Nr XII/58/19 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Oleśnicy za 2019 rok;  

 Uchwała Nr XII/59/19 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Oleśnicy za 2019 rok; 

  Uchwała Nr XII/60/19 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie podjęcie uchwały w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2019 rok;  

 Uchwała Nr XII/61/19 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie  podjęcie uchwały w 

sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleśnica absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok; 

 Uchwała Nr XII/62/19 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie  powołania zespołu 

ds. zaopiniowania kandydatów na ławników; 

 Uchwała Nr XII/63/19 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie  udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Staszowskiego; 

 Uchwała Nr XII/64/19 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie   zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2019-2026; 

 Uchwała Nr XII/65/19 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie  zmian w budżecie 

Gminy Oleśnica na 2019 rok;  

 Uchwała Nr XIII/66/19 z dnia 2 sierpnia  2019r. w sprawie   ustalenia 

regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w 

Sandomierzu na kadencje w latach 2020-2023; 
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 Uchwała Nr XIII/67/19 z dnia 2 sierpnia  2019r. w sprawie powołania komisji 

konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika 

Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy; 

 Uchwała Nr XIII/68/19 z dnia 2 sierpnia  2019r. w sprawie    udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Staszowskiego; 

 Uchwała Nr XIII/69/19 z dnia 2 sierpnia  2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2019-2026; 

 Uchwała Nr XIII/70/19 z dnia 2 sierpnia  2019r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Oleśnica na 2019 rok; 

 Uchwała Nr XIV/71/19 z dnia 9 sierpnia  2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

45/VI/03 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 15 września 2003r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Oleśnica; 

 Uchwała Nr XIV/72/19 z dnia 9 sierpnia  2019r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

miejscowości Strzelce; 

 Uchwała Nr XV/73/19 z dnia 30 sierpnia  2019r. w sprawie przystąpienia Gminy 

Oleśnica do realizacji projektu „AKTYWNOŚĆ=ZATRUDNIENIE” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 Oś priorytetowa RPSW.09.01.00 Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem. Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse 

na zatrudnienie (projekty konkursowe); 

 Uchwała Nr XV/74/19 z dnia 30 sierpnia  2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

281/XLIII/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica; 

 Uchwała Nr XV/75/19 z dnia 30 sierpnia  2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

IX/49/19 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęciu 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2019 roku”; 
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 Uchwała Nr XV/76/19 z dnia 30 sierpnia  2019r. w sprawie zawarcia 

porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach 

Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej; 

 Uchwała Nr XV/77/19 z dnia 30 sierpnia  2019r. w sprawie zmieniająca uchwałę 

nr 244/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013 roku w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica, 

warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie 

z tych przystanków;  

  Uchwała Nr XV/78/19 z dnia 30 sierpnia  2019r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2019-2026; 

 Uchwała Nr XV/79/19 z dnia 30 sierpnia  2019r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Oleśnica na 2019 rok;  

 Uchwała Nr XVI/80/19 z dnia 4 października  2019r. w sprawie podjęcie 

uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na 

kadencje w latach 2020-2023; 

 Uchwała Nr XVI/81/19 z dnia 4 października  2019r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2019-2026; 

 Uchwała Nr XVI/82/19 z dnia 4 października  2019r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok; 

 Uchwała Nr XVII/83/19 z dnia 25 października  2019r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 217/XXXIII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 września 2017r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego; 

 Uchwała Nr XVII/84/19 z dnia 25 października  2019r. w sprawie  zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2019-2026; 

 Uchwała Nr XVII/85/19 z dnia 25 października  2019r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok; 

 Uchwała Nr XVIII/86/19 z dnia 29 listopada  2019r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr II/9/18 Rady Gminy Oleśnica w sprawie powołania składu osobowego 

Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych; 
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 Uchwała Nr XVIII/87/19 z dnia 29 listopada  2019r. w sprawie obniżenia ceny 

skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok; 

 Uchwała Nr XVIII/88/19 z dnia 29 listopada  2019r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości;  

 Uchwała Nr XVIII/89/19 z dnia 29 listopada  2019r. w sprawie 

 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

 Uchwała Nr XVIII/90/19 z dnia 29 listopada  2019r. w sprawie opłaty targowej 

 Uchwała Nr XVIII/91/19 z dnia 29 listopada  2019r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego; 

 Uchwała Nr XVIII/92/19 z dnia 29 listopada  2019r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2019-2026; 

 Uchwała Nr XVIII/93/19 z dnia 29 listopada  2019r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok; 

 Uchwała Nr XIX/94/19 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie określenia metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty; 

 Uchwała Nr XIX/95/19 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy; 

 Uchwała Nr XIX/96/19 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia 

ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe; 

 Uchwała Nr XIX/97/19 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2019-2026; 

 Uchwała Nr XIX/98/19 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Oleśnica na 2019 rok; 

 Uchwała Nr XX/99/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia planu pracy 

Rady Miejskiej na 2020 rok; 
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 Uchwała Nr XX/100/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia planów 

pracy stałych komisji Rady Miejskiej Oleśnica na 2020 rok; 

 Uchwała Nr XX/101/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zawarcia 

porozumienia pomiędzy Gminą Oleśnica a Gminą Chmielnik w zakresie 

zapewnienia obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Oleśnicy na 2020 rok; 

 Uchwała Nr XX/102/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii na 2020 rok; 

 Uchwała Nr XX/103/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu 

finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy i Przedszkola Gminnego im. 

Św. Jana Pawła II w Oleśnicy prowadzonym przez Gminę Oleśnica w 2020 

roku;  

 Uchwała Nr XX/104/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2019-2026; 

 Uchwała Nr XX/105/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Oleśnica na 2019 rok; 

 Uchwała Nr XX/106/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2020-2032; 

 Uchwała Nr XX/107/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Oleśnica na 2020 rok. 

Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego 

unieważniono w części jedną uchwałę  tj. Uchwałę Nr XX/103/19 z dnia 30 grudnia 

2019r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 

w Oleśnicy i Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy 

prowadzonym przez Gminę Oleśnica w 2020 roku. 

Ponadto przedmiotem obrad były sprawozdania lub informacje przedkładane 

corocznie przez Burmistrza  lub kierowników jednostek organizacyjnych gminy tj. 

-  Raport o Stanie Gminy Oleśnica za 2019 rok;  
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-  ocena zasobów pomocy społecznej  za 2019 rok;  

- ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Oleśnica  na podstawie informacji 

odpowiednich służb;  

- sprawozdanie  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Oleśnica 

za 2019 rok;  

- informacje o przygotowaniu szkoły i przedszkola do nowego roku szkolnego w 

świetle projektów organizacyjnych, 

- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

- sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2016- 2020;  

- informacje na temat realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

na terenie gminy Oleśnica. 

Tym samym tematyka związana z realizacją planu pracy Rady Miejskiej Oleśnica w 

2019 rok została zrealizowana. 

 

Planowanie przestrzenne:  

W 2019 r. gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

natomiast posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego na podstawie którego wydawane były decyzje. Do 31.12.2019r. 

gmina opracowała 4 zmiany do Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego głównym powodem opracowania tych zmian 

były wydane koncesje na poszukiwanie złóż (piaski). W 2019 r. wydano 7 decyzje o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycji te dotyczyły 

infrastruktury komunalnej. W 2019 roku wydano 23 decyzje o warunkach 

zabudowy, w tym 19 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 4 decyzje dotyczących zabudowy gospodarczej. 

 

Podsumowanie: 

W 2019 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w 

trakcie realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób 
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przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze 

źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. 

Rok 2019 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych działań oraz początek i 

punkt wyjścia kolejnych. Wśród priorytetów są projekty twarde – infrastrukturalne jak 

również miękkie – społeczne.  

 

Działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny, wagę przywiązujemy do 

edukowania, wspierania przedsiębiorczości, oferty kulturalnej i wszelkich innych 

wskazanych aspektów, warunkujących harmonijny rozwój miasta. Miasta 

przyjaznego mieszkańcom, przyjezdnym, docenianego na zewnątrz, stawianego za 

wzór np. w pozyskiwaniu funduszy. Kierunek, który obraliśmy, który wyraźnie 

odzwierciedla ten Raport, będziemy konsekwentnie kontynuować. 


