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1. Charakterystyka gminy 
 

1.1 Rys historyczny 
 
Powstanie Oleśnicy wiąże się z początkami organizacji plemiennej Wiślan, która przypada na VI – VIII 
wiek. Ziemia oleśnicka wchodziła w skład ich państwa. W czasach średniowiecza miejscowość była 
osadą rycerską (świadczą o tym rycersko – służebne nazwy wsi wchodzących w skład teraźniejszej 
gminy), a w jej murach chroniła się ludność w czasie napadów nieprzyjaciela, osadzano w niej 
niewolników zdobytych w wyprawach wojennych.  
Założycielami miejscowości Oleśnica była rodzina Oleśnickich. Pierwszym właścicielem osady był 
Jaśko z Oleśnicy. Najsłynniejszym członkiem rodu był Zbigniew Oleśnicki, który był cenionym mężem 
stanu za królów Jagiełły i Władysława Warneńczyka. Dzięki swoim patronom Oleśnica posiada herb 
Dębno, emblemat rodowy Oleśnickich. Osada posiadała wówczas szkołę początkową, dom 
schronienia, urząd i sąd gminny. Oleśnica posiadała prawo do 6 jarmarków rocznie. W 1477 r. 
Zbigniew Oleśnicki ufundował gotycki kościół, który zastąpił wcześniejszą drewnianą świątynię, która 
została zniszczona w czasie pożaru w tymże roku. 
W połowie XVI w. nowy dziedzic na Oleśnicy Mikołaj Herbert Odnowski na podstawie królewskiego 
zezwolenia nadał miastu dwa jarmarki: na św. Urbana i Wniebowzięcia NMP. Dodatkowo 
Oleśniczanie mieli zapewniony targ w każdą sobotę oraz zostali zwolnieni od podatków na okres 8 
lat, co prawdopodobnie było skutkiem zniszczeń, np. pożaru. Odnowski był kasztelanem przemyskim 
i starostą lwowskim, stąd nie zdołał na dłużej „zagrzać” miejsca w oleśnickim zamku. Szybko Oleśnica 
stała się własnością rodu Zborowskich. Zamienili oni kościół, wybudowany jeszcze za Jaśka 
Oleśnickiego na zbór kalwiński. Dopiero po 1619 r. świątynię oddano ponownie w ręce Kościoła 
rzymsko-katolickiego. W 1569 r. staraniem Piotra Zborowskiego h. Jastrzębiec nadano Oleśnicy 
prawa miejskie magdeburskie. Istnieje jednak hipoteza, iż Oleśnica jeszcze pod koniec XIII w. miała 
prawo miejskie niemieckie. On również nadał i wytyczył plany zabudowania przestrzennego. 
Wyznaczył czteroboczny rynek, wzorując się na tradycji osi równoleżnikowej, zamknął plac od 
wschodu budynkiem kościoła i obszarem cmentarza parafialnego.  
Zgodnie z regestrami podatkowymi z 1579 r. było wówczas w miasteczku 3 ubogich komorników,  
2 piekarzy, kołodziej, garbarz, 3 rzemieślników, 2 szewców, 2 gorzałczanych i ubogi sprzedawca soli.  
W Oleśnicy został pochowany Samuel Zborowski, który został ścięty w Krakowie 23 stycznia 1581 r. 
Upadek dziedziców podzieliła również Oleśnica. Na początku XVII w. Oleśnica ponownie zmieniła 
właścicieli. Stała się własnością Lanckorońskich. Członkowie tej rodziny wypędzili z miasta arian. 
Starali się o podźwignięcie rzemiosła, organizując cechy: krawiecki, kuśnierski i ogólny, obejmujący 
10 różnych specjalność. 
Spustoszenia w Oleśnicy dokonały wojny, które miały miejsce w połowie XVII w. Najgorzej było 
mieszkańcom podnieść się po wojnie północnej. Na miasto najechały wówczas wojska szwedzkie,  
a następnie oddziały księcia Siedmiogrodu Rakoczego II. Oleśnica spłonęła wówczas doszczętnie. Po 
zniszczeniach dokonanych w czasie wojen szwedzkich król August II Mocny chcąc podźwignąć 
Oleśnicę nadał jej 12 jarmarków rocznie. Niestety zabiegi te nie pomogły miasteczku. Sytuacja nie 
poprawiła się również w czasach zaborów. Ponieważ Oleśnica była miastem granicznym, 
oddzielającym zabory austriacki od rosyjskiego władze carskie z premedytacją utrzymywały w okolicy 
stan bezdroża i biedy. Do tego miasteczko nie wytrzymywało konkurencji jaką tworzyły dla niej: 
Pacanów, Stopnica, Kurozwęki lub Staszów czy Połaniec. Przypuszcza się, iż w latach 40-tych XIX w. 
już nie odbywały się tutaj jarmarki. 
W międzyczasie Oleśnica zmieniła również właścicieli. Najpierw byli to Kalinowscy h. Kalinowa. 
Miasto przeszło w ręce tej familii za sprawą mariażu Józefa vel. Walentego, rotmistrza królewskiego  
i chorążego halickiego z Annę Lanckorońską. Za ich czasów, w 1787 r. w granicach oleśnickich gościł 
król Stanisław August Poniatowski. Kalinowscy byli, bowiem jego stronnikami. Po śmierci ostatniego 
potomka dobra oleśnickie odziedziczyło liczne rodzeństwo. Długo członkowie familii nie potrafili 
dojść do porozumienia, kto powinien przejąć Oleśnicę. W końcu stała się ona własnością 
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Zaborowskich, h. Rawa. To członkowie właśnie tej rodziny postawili na rynku oleśnickim figurkę NMP 
na stożkowym postumencie. Miasto było już wówczas zacofane, biedne i bez widoków na rozwój.  
W 1820 r. opisywano je w następujący sposób: "Więcej Rolniczą Osadą niż Miasteczkiem nazywać się 
winne, żadnych nie posiada Dochodów i jest przez Woyta Gminnego, czyli Burmistrza z ramienia 
Dziedzica ustanowionego rządzone, słomą we wszystkich Ulicach Domy pokryte mające – kwalifikuje 
się bardziej do wysunięcia go z liniij Miast, aniżeli aby o wzroście jego pomyśleć można(…)". 
Konsekwencją pogarszającej się sytuacji gospodarczej miasta były minimalne przychody kasy 
oleśnickiej. W 1843 r. dochody wyniosły 214 rs., w 1850 r. – 218 rs, a w roku 1863 – 216 rs. W ciągu 
20 lat wzrost dochodów wyniósł tylko 2 ruble. W perspektywie groziło to wyrównaniem się 
dochodów i wydatków, a nawet deficytem w latach kolejnych. Prawdopodobnie te czynniki skłoniły 
Karola Zaborowskiego w 1854 r. do wysłania władzom wniosku o zmianę miasta na osadę. Dziedzic 
argumentował swoją decyzję brakiem handlu i rzemiosła w Oleśnicy oraz jej typowo rolniczym 
charakterem. Zdania tego nie podzielali jednak mieszkańcy i dlatego też zamiana nie doszła do 
skutku. Jednakże Oleśnica i tak została przesunięta do grupy osad wiejskich. Zdarzyło się to podczas 
reformy administracyjnej kraju w 1869 r. Najczęściej degradacji ulegały miejscowości wspomagające 
powstańców. Nie wiadomo wprawdzie jak było w przypadku Oleśnicy. Biorąc jednak pod uwagę 
wcześniejsze prośby dziedzica, nikły przychód i peryferyjność miasta można przypuszczać, iż 
przyczyną degradacji była słaba pozycja finansowa miasta. Prawdopodobnie rzeczywiście wówczas 
Oleśnica nie spełniała warunków posiadania praw miejskich. 
Drewniana zabudowa miasteczka była powodem ciągłych pożarów wyniszczających oleśnickie domy. 
Do takich katastrof doszło w latach: 1854, 1884, 1889, 1892, 1921, 1937 r. W trakcie pożaru w 1921 
r. zniszczone zostały wszystkie zabudowania w miasteczku czyli 150 budynków, plebania  
z otaczającymi ją budynkami oraz sąd. Po tym pożarze budynek sądu przestał pełnić swoją funkcję. 
Sama Oleśnica jako dobra ziemskie została rozparcelowana w 1913 r., a Zaborowscy osiedli w 
dworku w Brodach. Istniejący w mieście cech murarski miał więc liczne zamówienia na budowę 
nowych zabudowań, głównie od Żydów. Murarze znajdowali pracę nie tylko w Oleśnicy, ale również 
w okolicznych majątkach ziemskich, m.in. u Radziwiłłów w Rytwianach i Sichowie, u Popielów w 
Kurozwękach i Wójczy. Ważnym wydarzeniem w rozwoju murarstwa w Oleśnicy było założenie w 
1932 r. przedsiębiorstwa budowlanego przez Antoniego Siemieńskiego (1884–1960). W szczytowym 
okresie pracy zakład zatrudniał ponad 150 pracowników. Przedsiębiorstwo stanowiło źródło 
zatrudnienia okolicznych murarzy, rozsławiało oleśnicką sztukę murarską oraz umożliwiało jej 
rozwój. Praca  u Siemieńskiego odbywała się według określonego systemu. Pracowników podzielono 
na trzy grupy, które pracowały na trzech odrębnych budowach. Każda mogła liczyć od 10 do 30 
murarzy. Zarządzani byli przez wybranego przez Siemieńskiego podmajstrów. Antoni Siemieński 
prowadził prace budowlane na terenie całej Kielecczyzny. Jego dziełem były: przebudowa 
klasycystycznego pałacu w Balicach k. Chmielnika na kościół oraz kościoły w Solcu Zdroju,  
w Zofiówce, budowa gimnazjum i sanatorium w Busku -Zdroju, a także budowa pomnika 
Piłsudskiego w Stopnicy. 
W okresie dwudziestolecia międzywojennego liczono na rozwój Oleśnicy. Pomocna w tym miała być 
kolejka wąskotorowa. Na obszarze powiatu stopnickiego miała powstać linia łącząca Chmielnik  
z Kielcami. Przedłużeniem tej trasy miało być połączenie Chmielnika ze Szczucinem przez Stopnicę. 
Odnogą tejże miał być właśnie trakt do Oleśnicy. Jednakże kryzys gospodarczy a następnie wybuch II 
wojny światowej zaprzepaścił ‘otwarcie się na świat’ Oleśnicy. 
W czasie II wojny światowej ludność żydowska została wywieziona z miasteczka do obozów zagłady.  
Z kolei Polacy zostali przetransportowani do wsi Padew Narodowa koło Baranowa Sandomierskiego. 
W sierpniu 1944 r. armia radziecka wyzwoliła Oleśnicę. Mieszkańcy wrócili do zniszczonej Oleśnicy  
w styczniu 1945 r. Warto podkreślić, iż w pożarach oraz w wyniku zniszczeń wojennych 
bezpowrotnie zostały zniszczone budynek sądu i wszelkie urzędy. Wraz z nimi spłonęły jedyne 
egzemplarze akt urzędowych i księgi cywilne Oleśnicy, co w dużej mierze uniemożliwia odtworzenie 
pełnej historii tej miejscowości. 
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Po wojnie mieszkańcy Oleśnicy słynęli z niezależności oraz oporu wobec władz komunistycznych. 
Wywołało to dla niej negatywne skutki – jako ostatnia została podłączona do sieci elektrycznej, 
utrudniano także inicjatywy budowlane, w tym opóźniano budowę szkoły. 
 

1.2 Lokalne dziedzictwo  
 
Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest trzecim oleśnickim 
kościołem. Dwa poprzednie zostały zniszczone przez pożar i potop szwedzki. Usytuowany na wzgórzu 
zwanym „górką”. Jego początki sięgają XV wieku. Zbudowany został z inicjatywy rodziny Oleśnickich. 
Niewątpliwie nie bez znaczenia była ilość powołań kapłańskich w tym rodzie i ich częste wysokie 
awanse w hierarchii kościelnej. Początkowo gotycki, został całkowicie przebudowany. Dzieje kościoła 
wpisały się na stałe w dzieje Oleśnicy. Pełnił funkcję zboru kalwińskiego, szpitala i stajni, w czasach, 
gdy konie były na wagę złota. Zwiedzając kościół należy zobaczyć wmurowaną nad chrzcielnicą 
tablicę erekcyjną kościoła świętego Floriana, która pochodzi z 1406r., dzwon „Antoni”, który 
pochodzi  
z bogatej w tradycje odlewania dzwonów sześciopokoleniowej ludwisarskiej firmy Felczyńskich. 
Tajemnica dźwięku dzwonów spoczywa w kształcie ich “żebra”. Ten piękny instrument muzyczny 
kryje w sobie aż 50 różnych tonów, przy czym charakterystyczne tony poboczne dźwięczą od prymy  
w interwałach oktawy dolnej, oktawy górnej, tercji i kwinty. Wystarczy dodać, że dzwony tej właśnie 
firmy biją na niemal wszystkich kontynentach. Można je usłyszeć na przykład w Katyniu, Charkowie, 
Miednoje i Licheniu. Przy kościele zlokalizowana jest także pochodząca z XIX wieku stara plebania                      
z neogotyckim gankiem. Wokół kościoła, zgodnie z chrześcijańskim zwyczajem, znajduje się 
cmentarz, który powstał w 1798 roku. Najstarsze występujące tam krzyże pochodzą z 1829 roku. 
Znajduje się tam także grobowiec ostatnich właścicieli Oleśnicy – rodziny Zaborowskich, pochodzący 
z 1876 r. Na uwagę zasługuje kaplica cmentarna wykonana z kamienia szydłowskiego w stylu 
neogotyckim. Warto zwrócić uwagę także na zabytkowe ogrodzenie cmentarza pochodzące z XIX 
stulecia. Mówiąc o miejscach pochówku, należy wspomnieć o cmentarzu cholerycznym w 
Borzymowie. Powstał on w 1914 roku, kiedy to cholera zbierała w Oleśnicy swoje żniwo. Choć dziś 
porosły lasem, można jednak rozpoznać wyraźnie kontury zbiorowych mogił ofiar zarazy. Na 
cmentarzu tym znajdują się także groby z lat 1944/45, wówczas przez Oleśnicę przebiegał główny 
odcinek I Frontu ukraińskiego. 
 

Zdjęcie 1 Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy 

 
Źródło: https://www.diecezja.kielce.pl/parafie/olesnica-wniebowziecia-nmp 

https://www.diecezja.kielce.pl/parafie/olesnica-wniebowziecia-nmp
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Przydrożne kapliczki, krzyże i figury są wpisane w polski krajobraz. Upamiętniają ważne wydarzenia, 
wskazują kierunki, znaczą miejsca kultu religijnego, stanowią ozdobę wiejskiego krajobrazu, często 
mają charakter wotywny. Otoczone legendami, każda z nich ma swoją historię. Skłaniają do refleksji 
nad przemijaniem i kruchością świata. Na terenie gminy Oleśnica znajduje się jedenaście 
przydrożnych kapliczek. Większość z nich pochodzi z XVII wieku, ma barokowy charakter, o czym 
świadczy wybór przedstawianych świętych, sposób ukształtowania ich szat.  
 

Zdjęcie 2 Figura z 1911 r 

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ole%C5%9Bnica 

 
Zdjęcie 3 Krzyż z 1912 r. fundacji Ignacego i Konstancji Gołebioskich 

 
Źródło: Fot. Rafał Graczkowski  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ole%C5%9Bnica
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Remiza strażacka zlokalizowana na Rynku. Jej budowę rozpoczęto w 1948 roku. Powstała dzięki 
inicjatywie i pomocy finansowej strażaków i mieszkańców Oleśnicy, którzy darowali cegłę z wyrytymi 
na nich swoimi nazwiskami. Dziś budynek jest otynkowany, co uniemożliwia odczytanie personaliów 
darczyńców. Przez długi czas budynek pełnił funkcję kulturalną. Stanowił scenę dla zapraszanych 
artystów, organizowano w nim okolicznościowe imprezy, przejezdne kino „Przebój” organizowało 
projekcje filmów. W 2020 r. rozpoczęto przygotowania do przebudowy budynku w którym będzie 
mieściło się Centrum Kultury.  
 

Tabela 1 Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków stan na 30 września 2021 r. 

l.p obiekt Nr rejestru 

1 Kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 
pocz. XV, 1866, 1888-95,  

nr rej.: A.855 z 27.08.1971 

2 cmentarz parafialny., XIX,  nr rej.: A.856 z 22.06.1992 

Źródło Narodowy Instytut Dziedzictwa 
 
Oleśnica w literaturze 

Oleśnica i okoliczne wioski często pojawiają się na kartach utworów największych polskich 
literatów. Możemy o nich przeczytać w Dziejach Polski Jana Długosza. Kronika ta jest niezastąpionym 
źródłem informacji o Polsce za czasów Jagiellonów. Mieszkańcy Oleśnicy są bohaterami powieści 
Henryka Sienkiewicza (np. Ogniem i mieczem, Krzyżacy). 
 
Szklak pauliński 
Beszowa, Borzymów, Bydłowa stanowią część tzw. szlaku paulińskiego. W tych miejscowościach 
znajdują się liczne pozostałości po działalności zakonników w postaci fragmentów zabudowań, 
murów klasztornych i przydrożnych kapliczek.  
 

1.3 Obszary chronione  
 
Cała Gmina Oleśnica jest objęta Solecko – Pacanowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, 
położony jest na południowym wschodzie województwa świętokrzyskiego, na granicy                                      
z województwem małopolskim. Zajmuje powierzchnię 457,78 km² i obejmuje tereny gmin Oleśnica  
i Pacanów oraz część obszaru gmin Busko-Zdrój, Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn. Obszar został 
utworzony przede wszystkim w celu ochrony wód powierzchniowych rzeki Wschodniej oraz walorów 
przyrodniczych doliny Wisły. Zabezpiecza także przed antropopresją wody lecznicze i uzdrowiska  
w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju. Dominują tu zbiorowiska nieleśne. Na terenie obszaru, w dolinach 
rzecznych i okolicach Stopnicy i Solca-Zdroju występują liczne torfowiska i łąki z udziałem 
halofitów (komonica skrzydlastostrąkowa, muchotrzew solniskowy i koniczyna rozdęta).   

W okolicach Tuczęp i Jastrzębca występują bory sosnowe o zbliżonym do naturalnego 
charakterze. Na terenie S-POChK występują także bagienne bory trzcinkowe, subkontynentalne bory 
świeże oraz bory mieszane. Rosną tu też zarośla krzewiaste z leszczyną i tarniną. Na południu                                
i północnym zachodzie obszaru spotykane są murawy kserotermiczne. Występują tam m.in. miłek 
wiosenny, dziewięćsił bezłodygowy, rojnik pospolity, ostnica włosowata oraz wisienka stepowa. Na 
terenie obszaru znajdują się siedliska lęgowe ptactwa, m.in. bociana białego, czajki, czapli siwej                                   
i kurki wodnej. Spośród ssaków spotykane tu są liczne gatunki nietoperzy oraz rzęsorek rzeczek. 
Do ważniejszych zabytków znajdujących się na terenie obszaru należą: zachowany średniowieczny 
układ miasta z pozostałościami zamku oraz gotyckim kościołem w Stopnicy, zespół pałacowo-
parkowy w Zborowie, drewniany kościół św. Stanisława w Świniarach, zabudowa uzdrowiskowa  
w Solcu-Zdroju z XX w. oraz założenia urbanistyczne Pacanowa i Oleśnicy z zabudową 
małomiasteczkową. 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ole%C5%9Bnica_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pacan%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Busko-Zdr%C3%B3j_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopnica_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Solec-Zdr%C3%B3j_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Korczyn_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wschodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antropopresja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Busko-Zdr%C3%B3j
https://pl.wikipedia.org/wiki/Solec-Zdr%C3%B3j
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halofity
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Komonica_skrzydlastostr%C4%85kowa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muchotrzew_solniskowy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koniczyna_rozd%C4%99ta&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tucz%C4%99py_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrz%C4%99biec_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3r_sosnowy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bagienny_b%C3%B3r_trzcinkowy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Subkontynentalny_b%C3%B3r_%C5%9Bwie%C5%BCy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Subkontynentalny_b%C3%B3r_%C5%9Bwie%C5%BCy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B3r_mieszany&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszczyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aliwa_tarnina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Murawa_kserotermiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82ek_wiosenny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82ek_wiosenny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziewi%C4%99%C4%87si%C5%82_bez%C5%82odygowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rojnik_pospolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostnica_w%C5%82osowata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wisienka_stepowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bocian_bia%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czajka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czapla_siwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kokoszka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nietoperze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%99sorek_rzeczek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Stopnicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbor%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiniary_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pacan%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ole%C5%9Bnica_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie)
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Mapa 1 Obszary chronione na terenie gminy Oleśnica 

 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Legenda: 
◼ Rezerwaty ◼ Parki Krajobrazowe ◼ Parki Narodowe ◼ Obszar Chronionego Krajobrazu ◼ Zespoły 
Przyrodniczo Krajobrazowe ◼ Natura 2000 – obszary ptasie ◼ Natura 2000 Obszary siedliskowe 
 
 

1.4 Ochrona powietrza  
 
Ochrona powietrza to jedno z bardziej istotnych zagadnień ochrony środowiska przez człowieka  

w szczególności przed zanieczyszczeniem z uwagi na to, że proces odnowy atmosfery jest 
długotrwały. Zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń atmosfery stanowią duże niebezpieczeństwo, 
ponieważ z powodu ruchów mas powietrznych mogą być przenoszone na znaczne odległości. 
Substancje te mogą występować w postaci stałej, ciekłej lub gazowej i mogą wpływać na zdrowie 
ludzi, klimat, przyrodę ożywioną, glebę, wodę lub powodować inne szkody w środowisku. Ochrona 
powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez utrzymanie 
poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych, lub co najmniej na tych samych 
poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu, co najmniej do dopuszczalnych. 
 
W trosce o czyste powietrze Gmina Oleśnica w 2020 r. realizowała projekt partnerski: Wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, 
Stopnicy. Projekt był 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 opłatach za energię. 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  
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w partnerstwie czterech gmin było pozyskanie środków na instalacje fotowoltaiczne i kolektory 
słoneczne montowane na potrzeby gospodarstw domowych. 
 
Stan czystości powietrza atmosferycznego na terenie gminy  
Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. 
U. 2019 poz. 1396 z późn, zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska (w tym Regionalne Wydziały 
Monitoringu Środowiska GIOŚ na poziomie województw) dokonuje oceny poziomów substancji  
w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej 
substancji odrębnie, według określonych kryteriów. Podstawowymi krajowymi aktami prawnymi, 
określającymi obowiązki, zasady i kryteria w zakresie prowadzenia oceny jakości powietrza w Polsce 
są: 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 845) zmienione przez rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2018 r., poz. 1119 z późn. zm.); 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012 r., poz. 914 z późn. zm.). 

 
Na terenie województwa świętokrzyskiego dodatkowo obowiązuje uchwała nr XXII/292/20 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliwa. Przedmiotowa uchwała wprowadza następujący harmonogram eliminacji 
nie ekologicznych źródeł ciepła: 

• od dnia 1 lipca 2021r. nie wolno spalać najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw stałych, 
tj.: mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu 
poniżej 3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%, 

• od dnia 1 lipca 2023r. nie wolo użytkować kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według 
normy PN-EN 303-5:2012), 

• od 1 lipca 2024 r. nie wolno użytkować kotłów posiadających 3 i 4 klasę, 

• od 1 lipca 2026 r. wolno użytkować kotły spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie  
z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, 

• od 1 lipca 2026 r. nie wolno użytkować kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje 
możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej. 

 
Od 1 lipca 2026 r. na terenie województwa świętokrzyskiego będzie można użytkować tylko 
odnawialne, bądź niskoemisyjne źródła ciepła takie jak: ciepło z sieci miejskiej, kotły na gaz lub 
olej opalowy, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. Jedynie w sytuacji braku możliwości 
podłączenia budynku do sieci miejskiej, bądź sieci gazowej, dopuszczalne będzie spalanie paliw 
stałych w kotłach spełniających wymagania ekoprojektu, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów 
na paliwo stałe. 
 
Roczna ocena jakości powietrza, dokonywana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jest 
prowadzona w odniesieniu do wszystkich substancji, dla których obowiązek taki wynika                                    
z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny 
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poziomów substancji w powietrzu. Są to równocześnie substancje, dla których w prawie krajowym 
(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu) i w dyrektywach UE (2008/50/WE i 2004/107/WE) określono normatywne 
stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/ docelowych/celu długoterminowego w powietrzu ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Lista zanieczyszczeń, jakie należy uwzględnić  
w ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi, 
obejmuje 12 substancji: dwutlenek siarki SO2, dwutlenek azotu NO2, tlenek węgla CO,  benzen 
C6H6, ozon O3, pył PM10, pył PM2,5, ołów Pb w PM10, arsen As w PM10, kadm Cd w PM10, nikiel Ni  
w PM10, benzo(a)piren B(a)P w PM10. 
 
W ocenach dokonywanych pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin 
uwzględnia się 3 substancje: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, ozon O3. Zgodnie z art. 89 
ustawy - Prawo ochrony środowiska, kryteriami oceny i klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości 
powietrza są: 

• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przypadków 
przekroczeń poziomu dopuszczalnego, określonej dla niektórych zanieczyszczeń), 

• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji (dozwolone 
przypadki przekroczeń poziomu dopuszczalnego odnoszą się także do jego wartości 
powiększonej o margines tolerancji), 

• poziom docelowy substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przypadków 
przekroczeń, określonej w odniesieniu do ozonu), 

• poziom celu długoterminowego (dla ozonu). 
 
Zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2008/50/WE: 

• poziom dopuszczalny oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy 
naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na 
zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym 
terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany, 

• poziom docelowy oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, 
zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko 
jako całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie, 

• poziom celu długoterminowego oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć  
w dłuższej perspektywie - z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze 
zastosowania proporcjonalnych środków - w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska. 

 
Kryteria klasyfikacji stref ze względu na ochronę zdrowia ludzi w zakresie: dwutlenku siarki SO2, 
dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO, benzenu C6H6, ozonu O3, pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz 
zawartości ołowiu Pb, arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni i benzo(a)pirenu B(a)P w pyle PM10 
zamieszczono w tabeli poniżej. Dla pyłu PM2,5 oraz ozonu zdefiniowane są kryteria dodatkowej 
klasyfikacji stref ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Kryteria te zestawiono w tabelach poniżej. 
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Tabela 2 Kryteria klasyfikacji stref ze względu na ochronę zdrowia ludzi w zakresie: SO2 , NO2 ,CO, 
C6H6, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3 

 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim – raport wojewódzki za rok 2019  

 
Objaśnienia do tabeli: 
Sa- stężenie średnie roczne 

• S1 – stężenie 1-godzinne 

• S24 – stężenie średnie dobowe 

• S8max – maksimum ze stężeń średnich ośmiogodzinnych kroczących (obliczanych ze stężeń 1-
godzinnych) w ciągu roku kalendarzowego. 

• S8max_d– maksimum dobowe ze stężeń średnich ośmiogodzinnych kroczących obliczanych ze 
stężeń średnich jednogodzinnych; każdą wartość średnią ośmiogodzinną przypisuje się 
dobie, w której kończy się ośmiogodzinny okres uśredniania. 

• Ołów, arsen, kadm, nikiel, benzo(α)piren – oznaczane w pyle zawieszonym PM10. 
 

Tabela 3 Kryteria klasyfikacji stref ze względu na ochronę roślin w zakresie dwutlenku siarki SO2, 
tlenków azotu NOx i ozonu O3 

 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim –  raport wojewódzki za rok 2019  
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Objaśnienia do tabeli: 

• Sa- stężenie średnie roczne 

• Sw- stężenie średnie w sezonie zimowym; sezon zimowy obejmuje okres od 1 października roku 
poprzedzającego rok oceny do 31 marca w roku oceny. 

• AOT405L –suma różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w μg/m3  
a wartością 80 μg/m3, 

• dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8:00 a 20:00 czasu środkowoeuropejskiego 
CET, dla której stężenie jest większe niż 80 μg/m3. Wartość uśredniona dla kolejnych pięciu 
lat; w przypadku braku kompletnych danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie 
dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co 
najmniej trzech lat. 

 
Oceny jakości powietrza wykonywane są w odniesieniu do obszaru strefy. Zgodnie z art. 87 ustawy - 
Prawo ochrony środowiska obecnie dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenach jakości 
powietrza strefę stanowią: 

• aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

• miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

• pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców. 

 
Nazwy i kody stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie 
stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Liczba stref w Polsce wynosi 46, wśród których 
jest obecnie 12 aglomeracji, 18 miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (nie będących 
aglomeracją) oraz 16 stref – pozostałych obszarów województw. Oceny jakości powietrza pod kątem 
ochrony zdrowia ludzi prowadzone są w każdej z 46 stref. W ocenach pod kątem ochrony roślin 
uwzględnia się 16 stref – ocenie tej nie podlegają strefy - aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 
250 tys. i strefy - miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. W województwie świętokrzyskim, 
dla celów klasyfikacji pod kątem zawartości: ozonu, benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, 
dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, 
kadmu, niklu i benzo(a)pirenu oraz dla pyłu PM2,5, wyłoniono 2 strefy: miasto Kielce i strefę 
świętokrzyską na terenie której leży Gmina Oleśnica.  

  
Tabela 4 Zestawienie stref w województwie świętokrzyskim 

 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim –  

raport wojewódzki za rok 2019  

 
Podsumowując wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony zdrowia ludzi obie 
strefy (miasto Kielce i strefa świętokrzyską) uzyskały klasę C z powodu przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego określonego dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężeń 24-godzinnych oraz 
przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Przekroczenie poziomu celu długoterminowego 
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określonego dla ozonu skutkowało nadaniem strefom klasy D2. Dodatkowa klasyfikacja pod kątem 
zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM2,5 wykazała przekroczenie poziomu dopuszczalnego 
określonego dla fazy II w strefie miasta Kielce (klasa C1). Dla stref ze statusem klasy C, zgodnie z art. 
91 ustawy - Poś, zarząd województwa opracowuje, a sejmik województwa uchwala program ochrony 
powietrza, mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych w powietrzu oraz 
pułapu stężenia ekspozycji. Dla stref, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne integralną 
część programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji stanowić ma plan działań 
krótkoterminowych. Klasa D2 skutkuje natomiast, w myśl art. 91a Ustawy, podjęciem 
długoterminowych działań naprawczych będących celem wojewódzkiego programu ochrony 
środowiska. Pod względem pozostałych zanieczyszczeń strefom nadano status klasy A z uwagi na 
nieprzekraczanie (ponad dozwoloną ilość) poziomu dopuszczalnego i docelowego dla każdej  
z ocenianych substancji. Ogólne wyniki klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim ze względu 
na ochronę zdrowia ludzi przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Tabela 5 Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej  
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi – klasyfikacja podstawowa 

(klasy: A, C)1. 

 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim –  

raport wojewódzki za rok 2019  
 

1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2 
2) Dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny II faza, strefa miasta Kielce uzyskała klasę C1 
 
Ocena powietrza ze względu na ochronę roślin 
Podsumowując wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony roślin, strefę 
świętokrzyską pod względem dotrzymania wartości dopuszczalnych dla NOx i SO2 zakwalifikowano 
do klasy A. Natomiast z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego i poziomu celu 
długoterminowego ozonu, strefę świętokrzyską zaliczono do klasy C i D2. Ogólne wyniki klasyfikacji 
stref w województwie świętokrzyskim ze względu na ochronę roślin przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Tabela 6 Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej  
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin-klasyfikacja podstawowa (klasy: 

A,C) 

 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim –  

raport wojewódzki za rok 2019  
 

Ocena jakości powietrza w Gminie Oleśnica  
Ocena jakości powietrza w 2019 roku podobnie jak ocena za rok poprzedni wykonana została  
w obowiązującym układzie stref, według którego w województwie świętokrzyskim oceniane są dwie 

 
1 źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim, rok 2018, WIOŚ Kielce, 2019 
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strefy: miasto Kielce i strefa świętokrzyska. Przekroczenia norm wystąpiły w obu strefach, pod kątem 
ochrony zdrowia ludzi, w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (24-godzinny poziom dopuszczalny) oraz 
benzo(a)pirenu w pyle PM10 (poziom docelowy) – klasa C. Ponadto w strefie miasta Kielce, również 
pod kątem ochrony zdrowia ludzi, przekroczony został pył zawieszony PM2,5 (dla dodatkowego 
kryterium: poziom dopuszczalny faza II) – klasa C1. Dla kryterium ochrony roślin klasę C uzyskała 
strefa świętokrzyska pod względem przekroczeń poziomu docelowego ozonu. W obu strefach i dla 
obu rozpatrywanych kryteriów (ochrona zdrowia ludzi i ochrona roślin) przekroczone zostały również 
poziomy celów długoterminowych określonych dla ozonu, które powinny być osiągnięte do 2020 
roku – klasa D2. Listę stref, w których wystąpiły przekroczenia wraz z charakterystyką sytuacji 
przekroczeń przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Tabela 7 Zestawienie informacji dotyczących obszarów przekroczeń dla poszczególnych zanieczyszczeń w roku 
2019 w województwie świętokrzyskim, z uwzględnieniem kryterium określonego w celu ochrony zdrowia 

 

 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim –  

raport wojewódzki za rok 2019  
Tabela 8 Zestawienie informacji dotyczących obszarów przekroczeń dla poszczególnych zanieczyszczeń w roku  

 
2019 w województwie świętokrzyskim, z uwzględnieniem kryterium określonego w celu ochrony roślin 

 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim –  

raport wojewódzki za rok 2019  

 
Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań 
krótkoterminowych wprowadza Harmonogram realizacji działań naprawczych dla stref 
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województwa świętokrzyskiego, który został opracowany w oparciu  o dokonaną diagnozę 
istniejącego stanu jakości  powietrza oraz analizę podstawowych przyczyn niedotrzymania 
standardów. Działania naprawcze jakie według dokumentu gminy powinny wprowadzić to: 

• ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw 
stałych, 

• prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, 
konferencje) oraz informacyjnych i szkoleniowych, 

• prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń 
do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów. 

 
Gmina Oleśnica przystąpiła do Programu "Czyste Powietrze", którego głównym celem jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła  
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach tego 
programu mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie do wymiany kotła, montażu instalacji 
fotowoltaicznych oraz termomodernizacji domów mieszkalnych.  W maju 2021r. Gmina Oleśnica 
podpisała  porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach dot. realizacji rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Tym samym 
powstał Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny. 

 
Gmina posiada 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. 

 
Gmina inwestuje w odnawialne źródła energii: 
- montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii – kolektory słoneczne Inwestycje 

obejmują dostawę i montaż kolektorów słonecznych montowanych na budynkach prywatnych 
mieszkańców gminy. W 2020 r. zamontowano  25 szt. kolektorów słonecznych. 

– panele fotowoltaiczne montowanych na budynkach prywatnych mieszkańców gminy. W 2020r 
zamontowano 30 instalacji fotowoltaicznych. 
 
Podsumowanie obszaru „ochrona środowiska, energetyka odnawialna, efektywność energetyczna, 
zielona energia” 
Na obszarze Gminy Oleśnica występują obszary chronione. m.in. z tego wskazuje się na potrzebę 
przeprowadzenia działań mających na celu m.in.: 

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji PV. 
2. Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych. 
3. Budowa farmy fotowoltaicznej pokrywającej zużycie energii oświetlenia ulicznego oraz 

budynków użyteczności publicznej.  
4. Wsparcie mieszkańców w likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło 

ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Oleśnica. 
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscach niedoświetlonych oraz na odcinkach, gdzie linia 

oświetleniowa nie istnieje, a powstają nowe zabudowania. 
6. Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego.  
7. Magazyny energii elektrycznej instytucji publicznych na terenie gminy. 

 

1.5 Zasoby naturalne gminy 
 
Zasoby naturalne 
Według fizyczno-geograficznego podziału Polski (Kondracki 1978) Gmina Oleśnica leży całkowicie  
w granicach mezoregionu Niecki Połanieckiej będącego częścią Niecki Nidziańskiej (fragment Wyżyny 
Środkowomałopolskiej). Północna część gminy to fragment doliny rzeki Wschodniej. Rzeźba terenu 
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gminy Oleśnica ma charakter falisty - dominują ciągi wzniesień i garbów porozdzielanych siecią 
dopływów rzeki Wschodniej. Ogólnie teren obniża się z południowego - zachodu na północny-
wschód, w kierunku doliny rzeki. Maksymalne wysokości bezwzględne sięgają 221 m n.p.m. (przy 
południowej granicy gminy), minimalne wynoszą około 170 m n.p.m. (w dolinie Wschodniej 
niedaleko wsi Bydłowa). 
 
Surowce mineralne 
Gmina Oleśnica jest uboga w surowce mineralne, a istniejące mają charakter lokalny. Na obszarze 
gminy brak jest kopalin podstawowych, występują natomiast złoża kopalin pospolitych (kruszywa 
naturalnego i surowców ilastych ceramiki budowlanej) o różnym stopniu rozpoznania                                           
i udokumentowania. 
 
Wody powierzchniowe 
Gmina Oleśnica praktycznie w całości położona jest w zlewni rzeki Wschodniej, będącej dopływem 
Czarnej Staszowskiej wpadającej do Wisły. Jedynie niewielki, południowy fragment, odwadniany jest 
przez Kanał Strumień, bezpośredni dopływ Wisły. Dział wodny (II-go rzędu) rozdzielający zlewnie 
wymienionych rzek przebiega wzdłuż południowej granicy gminy. Na terenie gminy dominują małe 
cieki tworzące gęstą sieć hydrograficzną, z uwagi na zwiększony odpływ powierzchniowy (podłoże                                    
z nieprzepuszczalnych iłów krakowieckich). Rzeka Wschodnia (największy ciek w granicach gminy), 
stanowiąca na odcinku ok. 15 km północny i północno-zachodni skraj gminy, na znacznej długości 
jest uregulowana. Jej dolina pokryta jest gęstą siecią rowów melioracyjnych. W pobliżu rzeki 
Wschodniej, w rejonie miejscowości Brody, znajdują się stawy rybne. Znaczny obszar gminy (wzdłuż 
północnej granicy) znajduje się na tarasie zalewowym rzeki Wschodniej i narażony jest na zalanie. 
Tereny te pokryte są użytkami zielonymi. Dla ograniczenia skutków ewentualnych powodzi  
i ułatwienia spływu wód należy utrzymać dotychczasowe zagospodarowanie oraz unikać, szczególnie 
na trasie (w korytarzu) powodzi, tworzenia przeszkód (zwarte obszary leśne, ciągłe nasypy dróg w 
poprzek doliny). Rzeka Wschodnia prowadzi wody pozaklasowe, nie odpowiadające normom ze 
względu na podwyższone zawartości azotynów i stan bakteriologiczny. 
 
Wody podziemne 
Obszar gminy stanowi fragment regionu przedkarpackiego, w którym użytkowe poziomy wodonośne 
występują tylko w obrębie piętra czwartorzędowego. Warstwy wodonośne stanowią osady rzeczne 
(piaski, żwiry) pokrywające ilasto - mułowcowe osady trzeciorzędu - miocenu (iły krakowieckie). 
Wodonośność utworów czwartorzędowych uzależniona jest od ich miąższości, która zależy głównie 
od morfologii stropu mioceńskiego podłoża. Potencjalne wydajności studni (wierconych) wynoszą 10 
m3/h, lokalnie w dolinie Wschodniej do 30 m3/h. W centralnej i południowej części gminy 
piaszczyste utwory czwartorzędu o niewielkiej miąższości (poniżej 3 m) występują na praktycznie 
bezwodnych iłach krakowieckich miocenu. Poziomy wodonośne na tym obszarze nie odpowiadają 
kryteriom użytkowym (nie charakteryzują się wystarczająco dobrymi parametrami 
hydrogeologicznymi do wykonywania ujęć wód podziemnych). Wykorzystywane są lokalnie  
w studniach przydomowych (kopanych). Wody podziemne użytkowych poziomów wodonośnych 
występują jedynie w piaszczystych osadach czwartorzędowych doliny rzeki Wschodniej. Główny 
poziom użytkowy, związany z doliną, przebiega wąskim pasem o kierunku równoleżnikowym wzdłuż 
północnej granicy gminy. Pod względem hydrogeologicznym jest stosunkowo słabo rozpoznany. 
Strefa aeracji wynosi przeważnie poniżej 5 m, tylko lokalnie w strefie krawędziowej doliny 5 do 15 m. 
Zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnych od 180 m n.p.m. (w części zachodniej) do 167 m n.p.m. 
Miąższość osadów wodonośnych w dolinie rzeki Wschodniej osiąga maksymalnie 10 – 20 m. Poziom 
czwartorzędowy praktycznie nie jest izolowany od powierzchni terenu, a przez to zagrożony jest 
zanieczyszczeniem w bardzo wysokim i wysokim stopniu. Wody podziemne w dolinie rzeki 
Wschodniej na wschód od Brodów Dużych są średniej jakości (klasy II wg klasyfikacji dla potrzeb 
monitoringu środowiska – tzn. wymagające prostego uzdatniania - przekroczone warunki, jakim 
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powinna odpowiadać woda do picia w zakresie żelaza i manganu), natomiast na zachód – złej jakości 
(klasa III – wymagające skomplikowanego uzdatniania - przekroczone warunki, jakim powinna 
odpowiadać woda do picia w zakresie żelaza, manganu, amoniaku i siarczanów). Wydajności 
potencjalne studni w zachodniej części (rejon Sufczyc) wynoszą 10 do 30 m3/h. 
W granicach gminy jest brak głównych zbiorników wód podziemnych. 
 
Klimat 
Pod względem klimatycznym, teren Gminy Oleśnica położony jest w regionie nizinnym 
podkarpackim. Obszar ten cechuje się cieplejszym klimatem o mniejszych opadach niż na terenach 
sąsiednich. Podstawowe elementy klimatu, ustalone na podstawie wieloletnich obserwacji, 
kształtują się następująco: 

• opad roczny od 550 do 600 mm, 
• średnia roczna temperatura od 7,5 do 8,0 stopni C, 
• czas zalegania pokrywy śnieżnej - od 70 do 100 dni. 

Lato trwa średnio od 90 do 100 dni, a okres wegetacyjny 200 do 210 dni (od 1.IV do 4.XI). Pierwsze 
przymrozki pojawiają się średnio w październiku, a ostatnie w maju. Warunki klimatu lokalnego 
kształtują się pod wpływem rzeźby terenu, szaty roślinnej oraz wód powierzchniowych i płytko 
zalegających wód gruntowych. 
 
Gleby 
Gleby gminy są dość zróżnicowane pod względem bonitacyjnym i typologicznym. Gleb szczególnie 
chronionych (do III klasy bonitacyjnej włącznie - można je spotkać w rejonie wsi Pieczonogi, 
Borzymów, Kępie i Sufczyce) jest niewiele. Przeważają gleby średniej jakości (klasy IV). Poza 
obszarami doliny rzeki Wschodniej i dolinami mniejszych cieków, pokrywają większość powierzchni 
gminy. Gleby organiczne szczególnie chronione (zwykle V i VI klasy bonitacyjnej) znajdują się  
w dolinie rzeki Wschodniej oraz lokalnie w otoczeniu mniejszych cieków. Ogólnie na terenie gminy 
dominują gleby o wadliwych stosunkach wodnych, głównie okresowo wilgotne, wymagające 
melioracji. Są mało zasobne w fosfor i potas a zasobne w magnez. Posiadają różną zawartość 
próchnicy i zróżnicowany odczyn glebowy. Erozja gleb w granicach gminy praktycznie nie występuje. 
Istotną funkcją gminy jest rolnictwo (zwłaszcza dla sołectw Kępie, Pieczonogi i Strzelce). Typowa dla 
gminy jest wielokierunkowa produkcja z dominującą uprawą truskawek, zbóż i dużym udziałem 
ziemniaków.  
 

1.6 Atrakcyjność turystyczna – walory, oferta i infrastruktura turystyczna 
 
Do atrakcji turystycznych na terenie gminy zaliczyć można: 
1)  Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wpisany do rejestru Zabytków 

Województwa Świętokrzyskiego (opisany w pkt. 1.2), 
2) zbiornik wodny w Borzymowie. 
 
Oleśnica jest położona w sąsiedztwie atrakcyjnych turystycznie miejscowości. Warto odwiedzić 
Beszową z gotyckim kościołem pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła oraz częścią klasztoru 
paulinów, Rytwiany z ruinami gotyckiego zamku obronnego z XV wieku, barokowym kościołem 
Zwiastowania NMP i klasztorem pokamedulskim “Pustelnia Złotego Lasu” z XVII wieku i pałacem 
Radziwiłłów z początku XX wieku, Kurozwęki z zespołem pałacowym Popielów, Połaniec z kopcem 
Kościuszki upamiętniającym zniesienie pańszczyzny dla chłopów walczących w insurekcji 
kościuszkowskiej, Staszów z kościołem Św. Bartłomieja z 1342 roku, przebudowanym w stylu 
gotyckim w XVII wieku i ratuszem z XVIII wieku zbudowanym w stylu klasycystycznym, Pacanów  
z kościołem Św. Marcina z Tours z późnorenesansową kapliczką i Europejskim Centrum Bajki czy 
uzdrowiskowe miasto Busko – Zdrój z pięknym parkiem zdrojowym. Udając się na dłuższą wycieczkę, 
można odwiedzić Sandomierz, Kielce czy Kraków. 
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Jak już wspomniano Gmina Oleśnica, obok gmin Pacanów, Busko – Zdrój, Stopnica, Solec Zdrój  
i Nowy Korczyn znajduje się w obrębie Solecko – Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Przyszłością Oleśnicy są liczne na obszarze gminy stawy. Charakteryzują one gospodarkę, stanowią 
także szansę rozwoju turystyki, a szczególnie agroturystyki. Atrakcyjność turystyczną gminy zwiększa 
niewątpliwie rewitalizacja Oleśnicy oraz program odnowy pozostałych miejscowości w gminie. 
 
Przez teren gminy nie przebiegają obecnie ścieżki rowerowe. 
 

Tabela 9 Ścieżki rowerowe na terenie gminy 

L.p. 
Nazwa 

sołectwa/miasta 

Czy przez sołectwo 
przebiega ścieżka 

rowerowa? 
   

1. Oleśnica NIE 

2. Wólka Oleśnicka NIE 

3. Borzymów NIE 

4. Brody NIE 

5. Bydłowa NIE 

6. Kępie NIE 

7. Pieczonogi NIE 

8. Podlesie NIE 

9. Strzelec NIE 

10. Sufczyce NIE 

11. Wojnów NIE 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Oleśnica 
 
Zdiagnozowane potrzeby Gminy Oleśnica w zakresie przedsięwzięć turystyczno- kulturalnych oraz 
z zakresu zachowania dziedzictwa kulturalnego:  
1. Budowa ścieżek rowerowych 
2. Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych 
3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Borzymowie 
4. Promocja gminy w regionie 
5. Tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 
6. Doposażenie świetlic wiejskich 
7. Remont obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 
8. Poprawa stanu pomników i miejsc pamięci 
9. Organizacja międzygminnych imprez kulturalnych, promocja kultury, organizacja różnego rodzaju 

imprez typu dożynki 
10. Poprawa infrastruktury obiektów kultury i dostosowanie jej do wymogów dostępności 
11. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Oleśnica 
12. Przebudowa świetlic środowiskowych 
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2. Diagnoza sytuacji przestrzennej  
 
Będąc w Oleśnicy, warto zwrócić uwagę na ciekawe, charakterystyczne dla małych miasteczek 
małopolskich rozwiązania urbanistyczne. Oleśnica została ulokowana na podstawie prawa 
magdeburskiego (zwanego także niemieckim). Zwykle przy lokacji wytyczano rynek i w miarę 
regularną sieć ulic przecinających się pod kątem prostym. Całą powierzchnię miasta dzielono na 
działki budowlane w kształcie prostokątów, które do rynku przylegały krótszymi bokami. Dlatego 
niektóre kamieniczki przy rynku są bardzo wąskie. W przypadku małych miasteczek zabudowania 
były niskie, jednorodzinne. Wszystkie te cechy są widoczne w zabudowie Oleśnicy. 
Charakterystyczne jest także to, że z jej centrum rozchodzą się drogi wiodące do wszystkich wsi 
leżących na obszarze gminy. 
 

2.1 Położenie  
 
Gmina Oleśnica leży w powiecie staszowskim w województwie świętokrzyskim. Mieści się 

całkowicie w granicach Niecki Połanieckiej, będącej częścią Niecki Nidziańskiej, należy więc do 
Wyżyny Środkowomałopolskiej. Maksymalne wysokości bezwzględne sięgają 221 m n.p.m. 

Gmina Oleśnica  graniczy:   
• od zachodu z gminą Stopnica, 
• od północy z gminami Tuczępy i Rytwiany, 
• od południa z gminą Pacanów, 
• od wschodu z gminą Łubnice. 
 

Mapa 2: Położenie gminy Oleśnica na tle powiatu staszowskiego 

 
Źródło: www.staszowskie.pl 
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Mapa 3 Położenie gminy Oleśnica na tle województwa świętokrzyskiego  

 
Źródło: www.google.pl 

 
Położenie gminy względem większych ośrodków miejskich: 
• Busko Zdrój 26,1 km, 
• Tarnobrzeg 55 km, 
• Kielce 69,2 km. 

W skład gminy wchodzi  11 sołectw: Oleśnica, Wólka Oleśnicka, Borzymów, Brody, Bydłowa, 
Kępie, Pieczonogi, Podlesie, Strzelce, Sufczyce, Wojnów. W poniższej tabelce zostały 
zaprezentowane powierzchnie poszczególnych sołectw:   

 
Tabela 10 Powierzchnia poszczególnych sołectw na terenie gminy  

Lp. Nazwa sołectwa Obręb geodezyjny Powierzchnia (ha) % 

1.        Oleśnica Oleśnica 1082,69 20,25% 

2.        Wólka Oleśnicka 

3.        Borzymów Borzymów 763,05 14,27% 

4.        Brody Brody 319,05 5,97% 

5.        Bydłowa Bydłowa 294,32 5,51% 

6.        Kępie Kępie 393,3 7,36% 

7.        Pieczonogi Pieczonogi 592,14 11,08% 

8.        Podlesie Podlesie 398,65 7,46% 

9.        Strzelce Strzelce 748,24 14,00% 

10.    Sufczyce Sufczyce 508,7 9,52% 

11.    Wojnów Wojnów 245,33 4,59% 

Razem 5345,47 100,00% 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy 

http://www.google.pl/
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Największym obrębem geodezyjnym w gminie jest Oleśnica/Wólka Oleśnicka, a następnie 
Borzymów i Strzelce. Do najmniejszych powierzchniowo należą: Bydłowa i Wojnów. 
 
Powierzchnia całkowita Gminy Oleśnica wynosi 53,51 km 2, powierzchnia użytków rolnych 4.731 ha,  
z tego na grunty orne przypada 2.803 ha. W gminie dominują gleby średniej klasy – IV, o wadliwych 
stosunkach wodnych, głównie okresowo wilgotne, wymagające melioracji, mało zasobne w fosfory  
i potas. Lasy stanowią 6,9% powierzchni ogólnej gminy. Zdecydowana większość rosnących lasów 
stanowi własność prywatną. 
 

2.2 Dostęp do Internetu oraz usługi świadczone elektroniczne  
 
W całej Gminie Oleśnica jest dostęp do internetu, który dostarczają prywatni dostawcy. Jakość 
internetu jest dobra. Część mieszkańców ma dostęp do szybkiego internetu szerokopasmowego.  
 
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica systematycznie rozwija zakres usług świadczonych elektroniczne.  
Zidentyfikowane potrzeby w tym zakresie dotyczą: 
1) wymiana wodomierzy na system zdalnego odczytu  
2) e-administracja - Cyfrowy urząd (wykorzystanie nowych technologii, m.in. chmury danych) 
3) rozbudowa internetu szerokopasmowego 
4) rozwój e-zdrowia – przedsięwzięcia realizowane przez POZ. 
 

2.3 Infrastruktura drogowa 
 
Układ komunikacyjny  
Gmina Oleśnica posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg publicznych. Przez teren gminy przebiegają 
drogi o różnym statusie (wojewódzka, powiatowe, gminne). Brak jest natomiast dróg krajowych. 
Ponadto na terenie gminy występuje też wiele dróg dojazdowych do pól stanowiących uzupełniającą 
sieć dróg publicznych o nawierzchniach asfaltowych lub utwardzonych kruszywem, sprzyjających 
turystyce pieszej i rowerowej dla podziwiania walorów przyrodniczych gminy oraz utrzymywania 
aktywności fizycznej przez jej mieszkańców.  
 

Tabela 11 Wykaz dróg wojewódzkich na terenie Gminy Oleśnica  

L.p. Aktualny numer 
drogi 

Nazwa drogi 

1. 757 Opatów – Iwaniska – Staszów – Stopnica 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy 

 
Tabela 12 Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Oleśnica  

L.p. Aktualny numer 
drogi 

Nazwa drogi 

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 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy 

 
Tabela 13 Wykaz dróg gminnych na terenie Gminy Oleśnica  

L.p. Aktualny numer 
drogi 

Nazwa drogi 

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 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy 
 

Sieć drogowa w gminie podlega systematycznej modernizacji i przebudowie, co wpływa na poprawę 
jej jakości. Przy drogach publicznych zainstalowanych jest 550 lamp, w tym 384 lampy stanowią 
własność zakładu energetycznego, 166 lampy wł. gminy. 
 

Tabela 14 Podsumowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Oleśnica 

Długość dróg krajowych na terenie 
gminy [w km] 

0 
w tym wymagających 

modernizacji 
0 

Długość dróg wojewódzkich na terenie 
gminy [w km] 

5 
w tym wymagających 

modernizacji 
5 
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Długość dróg powiatowych na terenie 
gminy [w km] 

54.2 
w tym wymagających 

modernizacji 
38.5 

Długość dróg gminnych na terenie gminy 
[w km] 

22.8 
w tym wymagających 

modernizacji 
16 

Długość ścieżek rowerowych na terenie 
gminy [w km] 

0 
w tym wymagających 

modernizacji 
0 

Liczba opraw oświetleniowych na 
terenie gminy [w szt.] 

550 
w tym wymagających 

modernizacji 
476 

w tym liczba opraw oświetleniowych 
zamontowanych na słupach 

stanowiących własność gminy [w szt.] 
166 

w tym wymagających 
modernizacji 

92 

w tym liczba opraw oświetleniowych 
zamontowanych na słupach 

stanowiących własność zakładu 
energetycznego [w szt.] 

384 
w tym wymagających 

modernizacji 
384 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy 

 
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica oszacował potrzeby gminy w obszarze infrastruktury drogowej na 
kwotę 26,5 mln zł, co świadczy o tym, że dla samorządu – w najbliższych latach – będzie to jeden  
z głównych obszarów interwencji.  
 

Tabela 15 Potrzeby inwestycyjne Gminy Oleśnica w obszarze infrastruktury drogowej 

Rodzaj inwestycji Szacunkowa kwota 

Rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Oleśnica 5 500 000,00 zł 

Modernizacja dróg gminnych 2 500 000,00 zł 

Modernizacja dróg powiatowych 3 500 000,00 zł 

Przebudowa i utwardzenie dróg dojazdowych do pól 500 000,00 zł 

Budowa i modernizacja chodników 400 000,00 zł 

Kontynuacja budowy układu obwodnic w Oleśnicy 6 000 000,00 zł 

Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III 8 000 000,00 zł 

Budowa przejść dla pieszych 100 000,00 zł 

Razem 26 500 000,00 zł 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy 

 

2.4 Infrastruktura wod-kan 
 

Kluczowym zadaniem związanym z realizacją „Programu ochrony środowiska” jest rozbudowa 
sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej. Gmina Oleśnica realizuje zadania w zakresie 
budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w sposób sukcesywny 
i zgodny z kierunkami rozwoju gminy.  

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Gmina 
Oleśnica działa na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego 
Uchwałą Rady Gminy nr 299/XLV/18 z dnia 26 października 2018 r. oraz zmiany w regulaminie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Oleśnica przyjętej uchwałą Nr XXXVII/197/21 
Rady Miejskiej z dnia 20 sierpnia 2021 r.  

 
Gmina Oleśnica jest w 99 % zwodociągowana. Poniższa tabela prezentuje podstawowe wskaźniki 
odnośnie wodociągów oraz kanalizacji.  
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Tabela 16: Wskaźniki zwodociągowania w Gminie Oleśnica 

Wyszczególnienie Jednostka miary Stan na dzień 31.12.2020r. 

Wskaźnik zwodociągowania gminy % 99 

Długość sieci wodociągowej 
rozdzielczej 

km 63,23 

Podłączenia wodociągowe 
prowadzące do budynków  

szt. 1229 
( w tym do budynków 
mieszkalnych 1198) 

Ilość nieruchomości podłączonych do 
sieci wodociągowej 

szt. 13 

Ilość miejscowości zwodociągowanych szt. 10 

Ilość awarii wodociągowych szt. 15 

Zużycie wody z wodociągów w 
gospodarstwach domowych 

m3/mieszk./rok 24,0 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy 

 
Tabela 17: Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Oleśnica 

Wyszczególnienie Jednostka miary Stan na dzień 31.12.2020r. 

Wskaźnik skanalizowania gminy % 64,5 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 18,5 

Podłączenia kanalizacyjne  szt. 645, w tym do  
budynków mieszkalnych: 623 

Ilość przydomowych oczyszczalni 
ścieków, wykonanych przez Gminę 

Oleśnica 

szt. 174 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy  

 
Tabela 18 Zużycie wody w gospodarstwach domowych w m³ na jednego mieszkańca 

kategoria 2017 2018 2019 2020 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 26.4 27.3 27.6 28.4 

Powiat staszowski 26.0 27.2 26.7 27.7 

Gmina Oleśnica 21.2 23.0 23.9 24.0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

Gmina prowadzi samodzielną działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę bez 
tworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej do tego celu. Funkcję przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego pełni Urząd Miasta i Gminy Oleśnica. Jak pokazuje poniższa tabela – wszystkie 
sołectwa w gminie mają dostęp do sieci wodociągowej (łącznie ponad 63 km sieci), zaś miasta 
Oleśnica i Wojnów posiadają sieć kanalizacyjną (łącznie 18,5 km, co przekłada się na 64,5% 
skanalizowanie gminy). 
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Tabela 19 Wykaz zwodociągowania i skanalizowania poszczególnych sołectw w Gminie Oleśnica 

L.p. Nazwa sołectwa/miasta WODOCIĄG KANALIZACJA 

1. Oleśnica TAK TAK 

2. Wólka Oleśnicka TAK NIE 

3. Borzymów TAK NIE 

4. Brody TAK NIE 

5. Bydłowa TAK NIE 

6. Kępie TAK NIE 

7. Pieczonogi TAK NIE 

8. Podlesie TAK NIE 

9. Strzelce TAK NIE 

10. Sufczyce TAK NIE 

11. Wojnów TAK TAK 
Źródło: opracowanie własne dane z Urzędu  Miasta I Gminy Oleśnica 

 
Gmina Oleśnica realizuje obecnie projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji 
Oleśnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 – o wartości 17 648 976,88 zł w ramach, którego planowana jest m.in. budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Strzelce, Sufczyce, Borzymów i Oleśnica.  
 
Oczyszczalnia ścieków w Oleśnicy 
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Oleśnicy została oddana do użytku  
w czerwcu 1997 r. Odbiera ona ścieki komunalne z Oleśnicy oraz  z miejscowości Wojnów, jak 
również dowożone wozami asenizacyjnymi z okolicznych miejscowości i z przydomowych 
oczyszczalni. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 645 budynków i gospodarstw domowych,  
w tym z większych zakładów - lokalna piekarnia. W roku 2020 Gmina Oleśnica rozpoczęła realizację 
projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”. Łączne nakłady finansowe 
wynoszą: 11 721 032,00 zł, w tym 3 510 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego  
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje  
1. Przebudowę części mechaniczna oczyszczalni ścieków 

• modernizacja pompowni głównej celem dostosowania do powiększonej przepustowości 
obiektu, 

• modernizacja lub przebudowa krat i piaskownika – cel jak wyżej. 
2. Przebudowę części biologicznej oczyszczalni ścieków 

• budowa drugiego reaktora biologicznego z osadem czynnym, 

• modernizacja istniejącego reaktora „BIOGRADEX‘. 
3. Budowa części osadowej 

• budowa budynku technicznego dla pomieszczenia urządzeń i instalacji do odwadniania 
osadu, 

• budowa linii technologicznej do obróbki osadu pod kątem ułatwienia ostatecznej utylizacji 
odpadu, typu: higienizacja wapnem, suszenie solarne, kompostowanie lub inne, 

• budowa placu składowania osadu pod wiatą. 
4. Budowa obiektów pomocniczych i towarzyszących 
- budowa rurociągów między obiektowych, linii kablowych, sterowniczych stosownie do potrzeb 
nowych obiektów i funkcjonowania obiektu jako całości, 
 - rozbudowa dróg i  placów – cel jak wyżej, 
- przebudowa rozdzielni głównej, elektrycznej 
- instalacja elementów automatyki, wizualizacji i przesyłania danych, 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Oleśnica do roku 2030 
Diagnoza strategiczna 

26 

- termomodernizacja części socjalnej, drobne remonty pomieszczeń, 
- wymiana ogrodzenia. 
 
Potrzeby inwestycyjne Gminy Oleśnica w obszarze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
Mimo znacznych inwestycji w tym obszarze w latach 2016-2021 – samorząd kolejne potrzeby szacuje 
na ok. 36,5 mln zł, z czego połowa tej szacunkowej kwoty dotyczy dalszej rozbudowy sieci (bez 
wsparcia zewnętrznego – czy to środków unijnych czy krajowych – nie będzie możliwe zrealizowanie 
tych zamierzeń). 
 

Tabela 20 Potrzeby inwestycyjne Gminy Oleśnica w obszarze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

Rodzaj inwestycji Szacunkowa kwota 

Działania na rzecz budowy własnego ujęcia wody 1 500 000,00 zł 

Rozbudowa sieci wodociągowej 1 500 000,00 zł 

Budowa zbiornika wyrównawczego -wieży ciśnień 2 000 000,00 zł 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 18 000 000,00 zł 

Modernizacja przepompowni ścieków 2 000 000,00 zł 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 10 000 000,00 zł 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 1 500 000,00 zł 

Razem 36 500 000,00 zł 
Źródło: Urząd  Miasta I Gminy Oleśnica 

 

2.5 Gospodarka odpadami 
 
Głównymi źródłami powstawania odpadów komunalnych na terenie Gminy Oleśnica są: 
 gospodarstwa domowe, 
 obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne oraz obiekty 
infrastruktury użytkowej np.: kosze uliczne. 
 
System gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony w gminie zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskaźnik wytarzania odpadów na jednego 
mieszkańca województwa świętokrzyskiego systematycznie rośnie i wynosił w 2013 r. - 0,164 
Mg/rok/M; a w 2018r. już 0,201 Mg/rok/M.  
 
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzywa sztucznego  
i szkła przedstawiały się w latach 2013 r. – 2019 r. następująco: 
Osiągnięty poziom recyklingu dla wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych w 2013 r. 
wyniósł: 8,14%, wymagany poziom w 2013 r. - 12% -poziom nieosiągnięty. 
 Osiągnięty poziom recyklingu dla wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych w 2014 r. 
wyniósł: 28,46%, wymagany poziom w 2014 r. - 14%. 
 Osiągnięty poziom recyklingu dla wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych w 2015 r. 
wyniósł: 46,54%, wymagany poziom w 2015 r. - 16%. 
 Osiągnięty poziom recyklingu dla wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych w 2016 r. 
wyniósł: 34,28%, wymagany poziom w 2016 r. - 18%. 
 Osiągnięty poziom recyklingu dla wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych w 2017 r. 
wyniósł: 61,75%, wymagany poziom w 2017 r. - 20%; 
 Osiągnięty poziom recyklingu dla wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych w 2018 r. 
wyniósł: 62,08%, wymagany poziom w 2018 r. - 30%; 
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 Osiągnięty poziom recyklingu dla wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych w 2019 r. 
wyniósł: 71,01%, wymagany poziom w 2018 r. - 40%. 
 
Od 2013r. gospodarka odpadami komunalnymi oparta jest na selektywnej zbiórce odpadów, która 
ma zapewnić osiągnięcie wymaganych prawem unijnych odpowiednich poziomów odzysku  
i recyklingu oraz ograniczyć ilość odpadów przekazywanych do składowania. Nowymi zasadami 
gospodarowania odpadami objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Zgodnie 
ze złożoną deklaracją właściciele budynków uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do gminy.  Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości zamieszkałych służą pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l.  
Natomiast do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych służą worki o pojemności 120 litrów  
w następującej kolorystyce: 

• kolor niebieski (papier), 
• kolor żółty (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal), 
• kolor zielony (szkło), 
• kolor brązowy (odpady ulegające biodegradacji), 
• kolor czarny (odpady zmieszane). 

Zarówno odpady zmieszane jak i selektywne odbierane są  zgodnie z harmonogramem podanym do 
publicznej wiadomości. 
 
Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zobowiązane są do 
uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 
komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła a także do uzyskania poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania. 
 
W 2020 r. Gmina Oleśnica osiągnęła następujące wskaźniki odzysku: 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
– 44,59% (min. 50%) 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (min. 70%) 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do 
składowania – 15,91% (max. 35%). 
 
Wszystkie odpady komunalne odbierane z terenu Gminy Oleśnica trafiają do Instalacji do 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie. Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych 
z trenu gminy w 2020 r. wyniosła 702,624 Mg, z czego 425,48 Mg stanowiły niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne.  
 
Na terenie gminy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. Firma, 
która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wszystkie odpady komunale z terenu 
gminy zagospodarowane są Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Rzędowie.  
 
Samorząd posiada opracowany Program usuwania wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy 
Oleśnica. Realizując postanowienia zawarte w Programie gmina zajmuje się usuwaniem  
i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z wszelkich budynków. W ramach 
„Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”  
w roku 2020 realizowano zadanie w dziedzinie: „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi-azbest”.  
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W obszarze „gospodarki odpadami” głównym zadaniem o szacunkowej wartości 7 mln zł jest  
„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  PSZOK”. 
 

2.6 Gazownictwo 
 

Przez teren Gminy Oleśnica przebiega gazociąg o szacunkowej długości ok. 90 km. Mieszkańcy 
maja możliwość podłączenia się do sieci gazowej poprzez wybudowanie sieci gazowej średniego 
ciśnienia do miejscowości, a następnie rozprowadzenie i podłączenia gospodarstw domowych. 
Decyzję o rozbudowie gazociągu podejmuje Zakład Gazowniczy w Kielcach w przypadku 
zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej. Mieszkańcy korzystają z butli gazowych w celu 
przygotowania posiłków, podgrzewania wody. Inwestycje rozbudowy gazociągu miałyby bardzo 
istotny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. 

 
Tabela 21 Wykaz sołectw z dostępem do sieci gazowej 

L.p. 
Nazwa 

sołectwa/miasta 
GAZ 

1. Oleśnica TAK 

2. Wólka Oleśnicka NIE 

3. Borzymów NIE 

4. Brody NIE 

5. Bydłowa NIE 

6. Kępie TAK 

7. Pieczonogi TAK 

8. Podlesie NIE 

9. Strzelce TAK 

10. Sufczyce TAK 

11. Wojnów TAK 
Źródło: opracowanie własne dane z Urzędu  Miasta i Gminy Oleśnica 

 

2.7 Energetyka i telekomunikacja 
 

W procesie zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców gminy uczestniczą 
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się: wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją tejże 
energii. Ważną grupę stanowią przedsiębiorstwa obrotu, sprzedające energię elektryczną odbiorcom 
finalnym.  

Na terenie Gminy działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzi PGE 
Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kamienna. Zaopatrywanie w energię elektryczną polega na dostawach 
energii siecią rozdzielczą średniego napięcia ze stacji elektroenergetycznych.  

Dostęp do sieci telekomunikacyjnej na terenie Gminy Oleśnica zapewniają linie naziemne 
aktualnie obsługiwane przez Orange S.A. oraz cztery stacje telefonii komórkowej T-Mobile, Plus, Play 
i Orange.  

 

2.8 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 
 
Ważnym elementem infrastruktury technicznej są obiekty szkolne i te o przeznaczeniu integracyjnym  
w aspekcie sportu, rekreacji i kultury, które pełnią ważne funkcje społeczne. Na terenie gminy 
Oleśnica znajdują się liczne place zabaw, tereny rekreacyjne oraz świetlice wiejskie. 
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W gminie zlokalizowane są cztery boiska sportowe z nawierzchnią poliuretanową w następujących 
sołectwach: Oleśnica, Borzymów, Strzelce i Sufczyce oraz trzy boiska trawiaste w sołectwach: 
Borzymów, Oleśnica i Strzelce.   
 

Zdjęcie 4: Kompleks boisk w Strzelcach 

 
Źródło: Fot. Rafał Graczkowski  

 
Z poniższego zestawienia wynika, ze spośród 11 sołectw, 3 nie posiadają infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej. Wynika to z charakteru tych obszarów, które mają bardziej 
charakter rolniczy niż usługowy, a także z liczby mieszkańców. Dbałość o jak najlepszy stan 
infrastruktury służącej mieszkańcom jest jednym z priorytetów władz samorządowych, zwłaszcza, że 
dobrze rozwinięta infrastruktura pozytywnie wpływa na odbiór gminy przez mieszkańców i osoby ją 
odwiedzające i może stanowić ważny argument w kontekście wyboru miejsca zamieszkania.  
 

Tabela 22 Wykaz dostępu do obiektów kulturalnych i rekreacyjnych na terenie Gminy Oleśnica 

L.p. 
Nazwa 

sołectwa/miasta 

Dostęp do 
placu 
zabaw  

Dostęp do 
obiektu kultury 

(świetlica)  
Remiza OSP  

Świetlica 
wiejska/remiza 
OSP stanowią 1 

budynek  

1. Oleśnica TAK TAK TAK NIE  

2. 
Wólka 

Oleśnicka 
NIE  NIE    NIE   NIE  

3. Borzmów TAK TAK TAK TAK 

4. Brody NIE  NIE    NIE   NIE  

5. Bydłowa  NIE TAK TAK TAK 

6. Kępie TAK TAK NIE  NIE  

7. Pieczonogi TAK TAK TAK TAK 

8. Podlesie TAK TAK  NIE  NIE 
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9. Strzelce TAK TAK TAK TAK 

10. Sufczyce TAK TAK  NIE NIE  

11. Wojnów NIE  NIE    NIE   NIE  

Źródło: opracowanie własne dane z Urzędu  Miasta I Gminy Oleśnica 
 

Poniższa tabela pokazuje, iż główne obiekty rekreacyjne zlokalizowane są w mieści Oleśnica oraz  
w większych sołectwach. 
 

Tabela 23 Wykaz obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Oleśnica 

L.p. Sołectwo BOISKA 
SIŁOWNIE 

WEWNĘTRZNA 
SIŁOWNIE 

ZEWNĘTRZNE 
BASEN MINIGOLF 

STADIO 
LEKKOATLETYCZNY 

PLAŻÓWKI 
KORT 

TENISOWY 

1. Oleśnica X  X     x x x 

2. 
Wólka 

Oleśnicka 
                

3. Borzymów X               

4. Brody                 

5. Bydłowa                 

6. Kępie                 

7. Pieczonogi     X           

8. Podlesie     X           

9. Strzelce X   X           

10. Sufczyce X   X           

11. Wojnów                 
Źródło: opracowanie własne dane z Urzędu  Miasta I Gminy Oleśnica 

 

Potrzeby inwestycyjne Gminy Oleśnica w obszarze infrastruktury edukacyjnej oraz sportowo-
rekreacyjnej 
Mimo dobrej jakości – infrastruktura społeczna (edukacyjna, sportowo-rekreacyjne) będzie wymagał 
w najbliższych latach dodatkowych nakładów (głównie związanych z modernizacją co wynika  
z naturalnego „starzenia się” obiektów i ich eksploatacji).  
 
Tabela 24 Potrzeby inwestycyjne Gminy Oleśnica w obszarze infrastruktury społecznej (edukacyjnej, 

sportowo-rekreacyjnej) 

Rodzaj inwestycji Szacunkowa kwota 

Remont i doposażenie szkoły 300 000,00 zł 

Remont sali gimnastycznej w szkole 150 000,00 zł 

Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy  700 000,00 zł 

Przebudowa ogrodzenia Przedszkola wraz z urządzeniem 
terenu i budową parkingu 

350 000,00 zł 

Remont boisk sportowych 300 000,00 zł 

Urządzenie terenu rekreacyjnego w Oleśnicy wraz z 
budową boisk i placów zabaw 

500 000,00 zł 

Budowa zaplecza dla klubów sportowych  200 000,00 zł 

Razem 2 500 000,00 zł 
Źródło: Urząd  Miasta I Gminy Oleśnica 
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3. Diagnoza sytuacji społecznej 
 

3.1 Ludność i procesy demograficzne 
 

Jednym z warunków rozwoju gminy jest stały wzrost potencjału ludzkiego. Gminy rywalizują 
o niego poprzez pozyskiwanie nowych mieszkańców, głównie młodych i z wysokimi kwalifikacjami, 
co z jednej strony pozwoli na budowanie lokalnego kapitału społecznego i intelektualnego oraz 
przyczyni się do „spowolnienia” starzenia się społeczeństwa i „odsunięcie” w czasie działań 
skierowanych w stronę problemów ludzi starszych, z drugiej – stanowi źródło potencjalnych 
przyszłych dochodów gminy. Dla gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich oddalonych od dużych 
ośrodków miejskich kolejnym ważnym wyzwaniem jest stworzenie warunków dla życia i rozwoju 
mieszkańców, aby Ci, zwłaszcza w młodym wieku, zdecydowali się pozostać w gminie, a nie 
migrowali do ośrodków miejskich. 

Gmina Oleśnica ma 3 843 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. 
W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 6,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat  
i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz 
porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

 
Na podstawie danych z lat 2015-2020 zauważa się spadek liczby mieszkańców gminy. Jedynie 

w roku 2019 odnotowano wzrost liczny mieszkańców, w pozostałych latach liczba mieszkańców – 
powoli aczkolwiek systematycznie maleje. 
 

Tabela 25 Liczba mieszkańców Gminy Oleśnica w latach 2015-2020 w podziale na płeć 

Olesnica 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem  3,908 3,891 3,878 3,864 3,880 3,843 

Miasto  - -  -  -  1,839 1,809 

Obszar wiejski  - -  -  -  2,041 2,034 

Kobiet 1,966 1,958 1,941 1,941 1,955 1,930 

Mężczyzn 1 942 1 933 1 937 1 923 1 925 1 913 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
Mieszkańcy gminy Oleśnica zawarli w 2020 roku 17 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 
1000 mieszkańców i jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz 
kraju. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 
27,8% mieszkańców gminy Oleśnica jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 2,7% 
mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy. 
 
Poniższy wykres przedstawia strukturę demograficzną mieszkańców Gminy Oleśnica pod względem 
płci. 
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Wykres 1 Struktura demograficzna mieszkańców Gminy Oleśnica w latach 2017-2020 
w podziale na płeć   

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
Z powyższego wykresu wynika, iż stosunek kobiet do mężczyzn jest porównywalny. 
 

Gmina Oleśnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. Odpowiada to przyrostowi 
naturalnemu -5,68 na 1000 mieszkańców gminy. W 2020 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 44,8% 
dziewczynek i 55,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik 
dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest 
znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki 
demograficznej dla całego kraju. 

Tabela poniżej przedstawia dynamikę urodzeń i zgonów w latach 2017-2020.  
W analizowanym okresie utrzymuje się tendencja przewagi zgonów nad urodzeniami.  
 

Tabela 26 Dynamika urodzeń i zgonów w Gminie Oleśnica 

Olesnica 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Urodzenia żywe 47 46 20 37 45 29 

Kobiet 18 20 7 22 20 13 

Mężczyzn 29 26 13 15 25 16 

Zgony ogółem 35 36 42 47 46 51 

Kobiet 19 14 24 28 15 26 

Mężczyzn 16 22 18 19 31 25 

Zgony niemowląt 0 0 0 1 0 0 

Kobiet 0 0 0 1 0 0 

Mężczyzn 0 0 0 0 0 0 

Przyrot naturalny 12 10 -22 -10 -1 -22 

Kobiet -1 6 -17 -6 5 -13 

Mężczyzn 13 4 -5 -4 -6 -9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Z powyższych danych wynika, że różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów znacznie 
wzrosła w roku 2020 co może być spowodowane pandemią COVID-19. W roku 2019 różnica ta 
wyniosła -1, a  w 2020r. – 22. 

W 2019 roku 49,0% zgonów w gminie Oleśnica spowodowanych było chorobami układu 
krążenia, przyczyną 23,0% zgonów były nowotwory, a 2,3% zgonów spowodowanych było chorobami 
układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Oleśnica przypada 13.17 zgonów. Jest to mniej od 
wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej 
dla kraju. 
 

Struktura ludności 
W związku ze spadkiem ogólnej liczby ludności w gminie odnotowano także spadek 

liczebności mieszkańców w grupie produkcyjnej (z przewagą mężczyzn) i wzrost grupy 
poprodukcyjnej  
(z przewagą kobiet).  

Natomiast w grupie ludności w wieku przedprodukcyjnym odnotowano spadek ogólnej 
liczby ludności, co jest związane z malejącą liczbą urodzeń. 
 

Tabela 27 Struktura ludności Gminy Oleśnica w latach 2017-2020 wg ekonomicznych grup 
wiekowych 

Kategoria 2017 2018 2019 2020 

ogółem 3,878 3,864 3,880 3,843 

mężczyźni 1,937 1,923 1,925 1,913 

kobiety 1,941 1,941 1,955 1,930 

w wieku 
przedprodukcyjnym 667 652 672 653 

mężczyźni 347 329 334 332 

kobiety 320 323 338 321 

w wieku produkcyjnym 2,436 2,430 2,410 2,380 

mężczyźni 1,335 1,339 1,332 1,317 

kobiety 1,101 1,091 1,078 1,063 

w wieku poprodukcyjnym 775 782 798 810 

mężczyźni 255 255 259 264 

kobiety 520 527 539 546 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
61,9% mieszkańców gminy Oleśnica jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, 
a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 
 
Najważniejsze konsekwencje procesów demograficznych w gminie to:  
1) spadek liczby urodzeń, 
2) zwiększanie się udziału osób starszych w ogólnej liczbie ludności i rozwój zjawiska starzenia 

demograficznego (dodatkowo przyczyną starzenia demograficznego jest wydłużenie się okresu 
trwania życia ludzkiego, które bezpośrednio prowadzi do zwiększenia się udziału osób starszych 
w społeczeństwie), 

3) istotny wpływ na sytuację demograficzną w gminie mają też procesy migracyjne, które prowadzą 
do znacznego zmniejszenia odsetka osób młodych w lokalnej społeczności. 
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Wykres 2 Struktura ludności wg ekonomicznych grup wiekowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
Tabela 28 Podsumowanie struktury ludności wg ekonomicznych grup wiekowych w roku 2015 i 2020 

PODUMOWANIE 2015/2020 
Oleśnica 

2015 2020 

Ogółem  3,908 3,843 

Kobiet 1,966 1,930 

Mężczyzn 1 942 1 913 

SPADEK/WZROST -65 

w wieku przedprodukcyjnym - 14 lat i 
mniej w tym 563 555 

Kobiet 283 270 

Mężczyzn 280 285 

SPADEK/WZROST -8 

w wieku produkcyjnym: 15-59 lat 
kobiety, 15-64 lata mężczyźni w tym: 2,591 2,478 

Kobiet 1,163 1,114 

Mężczyzn 1,428 1,364 

SPADEK/WZROST -113 

w wieku poprodukcyjnym w tym: 754 810 

Kobiet 520 546 

Mężczyzn 234 264 

SPADEK/WZROST +56 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
Z analizy danych wynika ze na przestrzeni 5 lat (2015/2020) odnotowano następujące zjawiska 
demograficzne: 

• znaczny wzrost osób w wieku poprodukcyjnym- zjawisko starzenia się społeczeństwa, 

• znaczny spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym (aż 113 osób), 

• nieznaczny spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym.  
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Procesy starzenia się społeczeństwa 
Starzenie się społeczeństwa to proces biologiczny związany z konkretnymi zmianami 

demograficznymi i oznacza, że w danej populacji jest więcej osób starszych niż młodszych. Starzenie 
się społeczeństwa polskiego, jak i europejskiego zaobserwowano już dość dawno (i mimo różnych 
inicjatyw) tego procesu nie udało się na razie zatrzymać. Starzejące się społeczeństwo to poważne 
zagrożenie dla stabilności gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.  
 

Tabela 29 Struktura wieku ludności w Gminie Oleśnica w roku 2020 

Struktura wieku w 2020 
Oleśnica 

M K 

0-4 101 81 

5-9 105 92 

10-14 79 97 

15-19 94 89 

20-24 127 109 

25-29 169 146 

30-34 169 128 

35-39 151 136 

40-44 116 119 

45-49 131 130 

50-54 130 126 

55-59 136 131 

60-64 141 120 

65-69 93 102 

70 i więcej 171 324 

RAZEM 1,913 1,930 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
Przyczyny starzenia się społeczeństwa to m.in.: 

• wydłużenie się życia osób starszych związane z rozwojem opieki medycznej, zdolnością 
hamowania wielu chorób, wcześniejszego ich diagnozowania i leczenia, 

• spadek przyrostu naturalnego związany z różnymi czynnikami: coraz późniejszym 
urodzeniem pierwszego dziecka, innym modelem rodziny (najczęściej 2+1, a nie jak jeszcze 
kilkanaście lat temu 2+2 czy 2+3). 

 
Na etapie Diagnozy zidentyfikowano następujące obszary pomocy dla seniorów, które należy 
rozwijać:  

⎯ usługi opiekuńcze w terenie świadczone osobom starszym,  
⎯ organizacja Klubu/ów Seniora, Senior+, Dzienny Dom Senior+,   
⎯ posiłki z dowozem do domu,  
⎯ pomoc sąsiedzka, 
⎯ lepszy dostęp do rehabilitacji i terapii, 
⎯ rozwijanie usług opiekuńczych i zdrowotnych prowadzonych w przyjaznych warunkach,  

w domach lub niewielkich placówkach, 
⎯ wprowadzenia „Karty Seniora” pozwalającej na korzystanie z obiektów i imprez 

organizowanych przez Gminę Oleśnica ze zniżką 
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Prognoza demograficzna 2030 
Według „Prognozy ludności na lata 2014-2050” opracowanej przez GUS ogólna liczba 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego, a co za tym idzie również powiatu staszowskiego 
będzie sukcesywnie spadać do roku 2050.  
 

Tabela 30 Prognoza demograficzna dla powiatu staszowskiego i województwa Świętokrzyskiego do 
roku 2050r. 

Wyszczególnienie 2030 2040 2050 

Ogółem powiat staszowski 67 008 61 871 55 847 

Mężczyżni 33 024 30 337 27 500 

Kobiety 33 984 31 494 28 347 

Ogółem województwo swiętokrzyskie 1,157,417 1,071,560 976,938 

Mężczyżni 564,561 522,939 479,846 

Kobiety 592,856 548,621 497,092 
Źródło: Opracowanie własne wg danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 
Prognozy demograficzne dla Gminy Oleśnica również wskazują na spadek liczby ludności. 
 

Tabela 31 Prognoza ludności Gminy Oleśnica na lata 2025-2030 

Nazwa Płeć Wiek 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

O
le

śn
ic

a 
 

Ogółem Ogółem 3,672 3,652 3,629 3,607 3,583 3,560 

Ogółem 

przedprodukcyjny 631 628 612 602 594 574 

produkcyjny 2,192 2,163 2,150 2,125 2,098 2,082 

mobilny 1,299 1,273 1,257 1,221 1,186 1,168 

niemobilny 893 890 893 904 912 914 

poprodukcyjny 849 861 867 880 891 904 

0-14 513 508 494 489 482 463 

15-59 2,182 2,151 2,125 2,101 2,073 2,062 

60+ 977 993 1,010 1,017 1,028 1,035 

15-64 2,442 2,417 2,395 2,369 2,337 2,318 

65+ 717 727 740 749 764 779 

80+ 162 167 169 168 169 172 

Mężczyźni Ogółem 1,801 1,791 1,777 1,766 1,756 1,744 

Mężczyźni 

przedprodukcyjny 321 320 309 303 295 290 

produkcyjny 1,196 1,179 1,173 1,157 1,152 1,136 

mobilny 682 666 655 628 619 608 

niemobilny 514 513 518 529 533 528 

poprodukcyjny 284 292 295 306 309 318 

0-14 261 254 253 252 246 230 

15-59 1,128 1,113 1,086 1,071 1,064 1,065 

60+ 412 424 438 443 446 449 

15-64 1,256 1,245 1,229 1,208 1,201 1,196 

65+ 284 292 295 306 309 318 

80+ 44 48 54 54 54 56 

Kobiety Ogółem 1,871 1,861 1,852 1,841 1,827 1,816 

Kobiety przedprodukcyjny 310 308 303 299 299 284 
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produkcyjny 996 984 977 968 946 946 

mobilny 617 607 602 593 567 560 

niemobilny 379 377 375 375 379 386 

poprodukcyjny 565 569 572 574 582 586 

0-14 252 254 241 237 236 233 

15-59 1,054 1,038 1,039 1,030 1,009 997 

60+ 565 569 572 574 582 586 

15-64 1,186 1,172 1,166 1,161 1,136 1,122 

65+ 433 435 445 443 455 461 

80+ 118 119 115 114 115 116 

15-49 796 781 778 774 764 743 
Źródło: Główny Urzad Statystyczny. 

 
Prognoza dla gminy, pomimo istotnie skróconego horyzontu czasowego w porównaniu do 

prognoz dla powiatów i województw, również pokazuje szybki proces starzenia się ludności, który 
będzie miał miejsce w niedalekiej przyszłości. Prognozuje się, że w roku 2030 Gminę Oleśnica będzie 
zamieszkiwać 3 560 osób, czyli o 283 osoby mniej niż gmina liczyła w 2020 (3 843 mieszkańców). Nie 
tylko spadek liczby mieszkańców będzie istotny dla różnego rodzaju inwestycji planowanych na 
terenie gminy, ale także struktura poszczególnych grup społecznych, która ulegnie zmianie: 

• nastąpi spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym (2020r.-653 os., 2030r. 574 os. – 
spadek o 79 osób), 

• aż o 298 osób spadnie liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (z 2 380 os. w 2020r. do 2 
082 os. w 2030r.), 

• wzrost o 94 osoby w wieku poprodukcyjnym (z 810 os. w 2020r. do 904 os. w 2030r.). 
  

Reasumując diagnozę sytuacji demograficznej w Gminie Oleśnica wydaje się stabilna. Jednak 
perspektywy sugerują, że mieszkańców będzie ubywać, zwłaszcza w wieku przedprodukcyjnym  
i produkcyjnym, a przybywać będzie seniorów w wieku poprodukcyjnym, co jest zjawiskiem 
negatywnym. Szczególnie mocno mogą odczuć to zjawisko sołectwa o największej liczbie 
mieszkańców oraz najmniejsze, gdzie będzie narastał problem osób starszych i samotnych. Dlatego 
na obszarze całej Gminy należy zadbać o to, aby zapewnić właściwe rozwiązania wspierające dla 
osób w wieku poprodukcyjnym, które z jednej strony umożliwią wykorzystanie potencjału i wiedzy 
tych osób, a drugiej pozwolą na godne starzenie się. 
 

3.2 Instytucje kultury i ich działalność 
 

Od 2010r. Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy posiada osobowość prawną, która została nadana 
jej z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury, prowadzony przez organ nadrzędny, czyli Gminę.  
W drodze przyjętej Uchwały Rady Gminy Nr 210/XL/10 z dn. 26.02.2010 r. została utworzona 
Gminna Biblioteka Publiczna, której nadano Statut i działa ona w formie samorządowej instytucji 
kultury. Biblioteką kieruje Dyrektor. Do podstawowych zadań biblioteki należy: 
• gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
materiałów dotyczących własnego regionu; 
• udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie 
wypożyczeń międzybibliotecznych; 
• prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; 
• popularyzacja książki i czytelnictwa; 
• współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami  
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych  i kulturalnych społeczeństwa; 
doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 
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Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.  
 
W 2020r. włączono do zbiorów ogółem 267 jednostek inwentarzowych, w tym z zakupu i darów. 
Część środków na zakup zbiorów pochodziło z dotacji Biblioteki Narodowej. Z ogólnej liczby 
czytelników, dzieci od lat 6 do 15 stanowiły największą grupę osób wypożyczających. 
Coraz mniej osób poszukuje książek w celach edukacyjnych. Tę rolę w chwili obecnej przejął 
komputer i internet. Najliczniejszą grupę czytelników, stanowią nadal dzieci i osoby uczące się. Drugą 
pod względem liczebności grupę stanowią osoby niezatrudnione tj. bezrobotni, emeryci, których 
procentowy udział w populacji czytelników stale rośnie. 
 

Tabela 32 księgozbiór bibliotek na 1000 ludności 

Kategoria 2017 2018 2019 2020 

księgozbiór bibliotek na 1000 ludności 2,620.4 2,733.2 2,768.3 2,017.7 

wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w 
woluminach 18.3 22.4 22.7 14.3 

Źródło: Główny Urzad Statystyczny 

 
Biblioteka pełni także funkcję kulturalno-oświatową, bowiem poprzez 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. 
 
Dostęp do infrastruktury kulturalnej w poszczególnych sołectwach  
Na terenie gminy funkcjonują 4 strażnice OSP połączonych ze świetlicami wiejskimi (Borzymów, 
Strzelce, Bydłowa i Pieczonogi). Oleśnica dysponuje zarówno budynkiem remizy OSP jak i świetlicy 
wiejskiej. W 3 sołectwach (Kępie, Podlesie i Sufczyce) świetlica stanowi samodzielny budynek.  
Trzy sołectwa nie mają na swoim terenie budynków OSP/świetlic wiejskich (Wólka Oleśnicka, Brody 
oraz Wojnów). 

Zdjęcie 5: Budynek świetlicy wiejskiej w Borzymowie 

 
Źródło: Fot. Rafał Graczkowski  



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Oleśnica do roku 2030 
Diagnoza strategiczna 

39 

 
Zdjęcie 6: Budynek OSP Strzelce 

 
Źródło: Fot. Rafał Graczkowski  

 

Organizacje społeczne 
Na terenie gminy działa kilka stowarzyszeń, które są organizacjami  społecznymi (zrzeszeniami) 
powoływanymi przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Cechą wspólną 
wszystkich organizacji/stowarzyszeń jest działalność niezarobkowa. 
Obecnie na tym terenie \funkcjonuje 9 organizacji społecznych: 
 
Borzymowski Klub Inicjatyw Kulturalnych – BKIK 
Klub powstał 10 listopada 2010 roku, z inicjatywy kilkunastu osób, które pragnęły zrobić coś 
pożytecznego dla swojej „małej ojczyzny”. Głównym celem stowarzyszenia jest przede wszystkim 
integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej, poprzez działalność społeczno-kulturalną. 
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Borzymowie. 
 
Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy –  “STRZELEC” 
Klub 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 200 członków w tym 20 osób dorosłych. Celem głównym klubu jest przede wszystkim 
animacja sportu i rekreacji na terenie gminy. Praca w klubie ukierunkowana jest przede wszystkim na 
wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, zmniejszenie negatywnych skutków eurosieroctwa, a także 
przygotowanie beneficjentów do uczestnictwa w rywalizacji klubowej i szkolnej w kilku dyscyplinach 
sportowych. Stowarzyszenie rokrocznie organizuje obozy rekreacyjno-sportowe dla uczniów PSP w 
Oleśnicy. Wiodącą dyscypliną w klubie jest koszykówka dziewcząt, ponadto trenerzy prowadzą sekcję 
lekkoatletyczną i piłkarską. Dzieci i młodzież przygotowywana jest do uczestnictwa w zawodach na 
szczeblu powiatu, województwa czy ogólnokrajowych rozgrywek.  
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Szkolny Klub Turystyki Rowerowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego  
w Oleśnicy 
Powstał 1 września 2010 roku. Pomysłodawcami klubu są uczniowie oraz nauczycielki Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Oleśnicy. Głównym celem klubu jest organizacja wypraw rowerowych 
połączona z poznawaniem przyrody i kultury naszego regionu. Dzięki współpracy z odziałem PTTK  
w Staszowie grupa rowerowa ma okazję uczestniczyć we wspólnych rajdach i wycieczkach 
organizowanych przez Koło Grodzkie PTTK w Staszowie. 
 
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.  
 
Ochotnicze Straże Pożarne (5 w tym 2 znajdują w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym): 

• OSP w Oleśnicy, 

• OSP w Strzelcach, 

• OSP w Pieczonogach, 

• OSP w Borzymowie, 

• OSP w Bydłowej. 
 
Potrzeby inwestycyjne Gminy Oleśnica w obszarze infrastruktury kulturalnej 
Mimo dobrej jakości infrastruktury kulturalnej będzie ona wymagała w najbliższych latach 
dodatkowych nakładów (głównie związanych z modernizacją co wynika z naturalnego „starzenia się” 
obiektów i ich eksploatacji).  
 

Tabela 33 Potrzeby inwestycyjne Gminy Oleśnica w obszarze infrastruktury kulturalnej 

Rodzaj inwestycji Szacunkowa kwota 

Doposażenie  OSP 400 000,00 zł 

Przebudowa strażnic OSP  600 000,00 zł 

Remont strażnic OSP  250 000,00 zł 

Doposażenie świetlic wiejskich 100 000,00 zł 

Przebudowa świetlic środowiskowych 200 000,00 zł 

Poprawa infrastruktury obiektów kultury i dostosowanie jej 
do wymogów dostępności 

150 000,00 zł 

Razem 1 700 000,00 zł 
Źródło: Urząd  Miasta I Gminy Oleśnica 

 

3.3 Bezpieczeństwo publiczne 
 

Ochronę bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy zapewnia Powiatowa Komenda Policji  
w Połańcu.  

Gmina Oleśnica wspiera działalność Policji poprzez wydatkowanie środków z budżetu gminy.  
Kierując się odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy - 
podejmowane są działania, które przyczynią się do zwiększania poczucia bezpieczeństwa, 
zapobiegania występowania sytuacji kryzysowych i sprawnego likwidowania ich następstw. 
Wykonywanie działań prowadzone jest przy ścisłej współpracy z Państwową Strażą Pożarną, Policją  
i ochotniczymi strażami pożarnymi z terenu gminy.  
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W 2020 roku w Gminie Oleśnica stwierdzono (w oparciu o dane powiatowe) 56 przestępstw. 
Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,54 przestępstw i jest to wartość 
znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej 
dla całej Polski. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem 
w gminie wyniósł 85,20% i jest nieznacznie większy od wskaźnika wykrywalności dla województwa 
świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskaźnika dla całej Polski. W przeliczeniu na 1000 
mieszkańców - najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,68 (wykrywalność 
76%) oraz o charakterze gospodarczym - 5,88 (wykrywalność 92%). W dalszej kolejności odnotowano 
przestępstwa przeciwko mieniu - 3,69 (59%), drogowe - 1,55 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 
0,24 (70%). 
 

Tabela 34 Liczba przestępstw i wykroczeń popełnionych na terenie Gminy Oleśnica 

Ilość przestępstw 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Oleśnica 55 49 78 43 43 56 
 Źródło: Główny Urzad Statystyczny 

 
Strukturę organizacyjną na terenie gminy Oleśnica tworzy 5 jednostek ochotniczych straży 
pożarnych, które ściśle współpracują z Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie. Do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączonych zostało 2 jednostki: OSP Oleśnica oraz OSP 
Strzelce. 
 
 Zdjęcie 7: Budynek OSP w Oleśnicy 

 

Źródło: Fot. Rafał Graczkowski  

 
Możliwe obszary wsparcia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego:   
1. To co leży w obszarze wpływu samorządów to poprawa infrastruktury drogowej oraz budowa, 
rozbudowa, modernizacja infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo pieszych m.in. chodniki, 
ścieżki rowerowe.  
2. Współpraca Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica z Policją. 
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3.4 Pomoc społeczna  
 
Pomoc społeczna jest wyrazem realizacji polityki socjalnej państwa mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są  
w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  

Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową, podlegającą bezpośrednio Burmistrzowi. 
Powołany jest celem realizacji zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej  
i świadczeń rodzinnych.  
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne działa na podstawie: 
– ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 
– ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, 
– ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
– ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

 
Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych 

sytuacji życiowych,  których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, 
umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości 
doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. 

 
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 

1) opracowanie i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 
3) udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionych, 
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego, 
7) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje  

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 
długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub 
rodzeństwem, 

8) praca socjalna, 
9) organizowanie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
10) tworzenie gminnego systemu profilaktyki  i opieki nad dzieckiem i rodziną, 
11) dożywianie dzieci, 
12) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 
13) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca, 
14) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków 

pielęgnacyjnych, 
15) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych. 

 
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 

na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową, 
3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 
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Z analizy danych dotyczących powodu przyznania pomocy przez MGOPS wynika, że 
głównymi powodami przyznawania pomocy społecznej są długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo 
oraz niepełnosprawność. 

Niemożność podjęcia pracy, niepełnosprawność, niedostatek środków do życia, to zaledwie 
kilka przykładów problemów osób zgłaszających się o pomoc do Miejsko- Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.  
 
Tabela 35 Powody przyznawania pomocy społecznej przez M-GOPS w Oleśnicy w latach 2016, 2020 

POMOC SPOŁECZNA na przestrzeni 5 lat 

Liczba osób i rodzin 
korzystających z pomocy 
społecznej ze względu na 
następująca przesłankę: 

2016 2020 

Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób Liczba rodzin 

Bezrobocie 142 52 77 37 

Ubóstwo 297 111 157 74 

Niepełnosprawność  115 63 107 60 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

280 128 259 132 

Przemoc 3 1 0 0 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 

w tym: rodziny niepełne, 
rodziny wielodzietne 

128 34 77 24 

Trudności po opuszczeniu 
zakładów karnych 

0 0 3 2 

Alkoholizm 56 28 43 28 

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 

Zdarzenia losowe 11 5 5 2 
 Źródło: dane M-GOPS w Oleśnicy 

 
Największa liczba udzielonej pomocy w 2020r była z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
następnie bezrobocia oraz ubóstwa. Z roku na rok maleje liczba beneficjentów pomocy społecznej. 
Liczba rodzin objętych pomocą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, z danych 
wynika, że w 2020 r. z różnych form pomocy społecznej skorzystało 158 rodzin, w tym 28 rodzin,  
w których występuje problem alkoholowy. Na wniosek GKRPA lub w drodze postanowienia sądu 
obejmowane są wsparciem psychologa, terapeuty, asystenta rodziny. 
 
Przemoc w rodzinie  
W Gminie Oleśnica w 2020 roku działał Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie powołany Zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Oleśnica z dniem 25 lipca 
2011 roku do realizacji zadań objętych programem przeciwdziałania przemocy, którego obsługą 
zajmuje się Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy. W skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:  
- Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
- Komisariatu Policji,  
- oświaty,  
- służby zdrowia,  
- organizacji pozarządowych,  
- Kuratorskiej Służby Sądowej.  



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Oleśnica do roku 2030 
Diagnoza strategiczna 

44 

Cele pracy Zespołu Interdyscyplinarnego: 

• realizacja założeń ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i procedury, 

• „Niebieskiej Karty”, 

• poprawa przepływu informacji i organizacji działań na rzecz osób doznających, 

• przemocy, 

• poprawa jakości i efektywności współpracy- ZI-ofiara, ZI-sprawca, 

• inicjowanie i realizacja działań wpisanych w Gminny Program Przeciwdziałania, 

• Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar. 
 
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem niezwykle trudnym do zbadania, ponieważ osoby doświadczające 
przemocy w różny sposób zniekształcają swoje doświadczenia, np. racjonalizując zachowanie 
sprawcy lub go usprawiedliwiając, dlatego też należy systematycznie monitorować zjawiska związane  
z przemocą. 
 

Tabela 36 Dane dotyczące realizacji procedury Niebieskiej Karty w latach 2019-2020 

l.p Kategoria 2019 2020 

1 Liczba prowadzonych procedur NK 9 20 

2 Liczba nowych procedur NK 7 15 

Policja 8 19 

GOPS 1 1 

Oświata 0 0 

Oś. Zdrowia 0 0 

GKRPA 0 0 

3 Osoby dotknięte przemocą w rodzinie 
Kobiety 

Mężczyźni 

16 
11 
5 

30 
20 
10 

4 Osoby stosujące przemoc w rodzinie 
Kobiety 

Mężczyźni 

9 
0 
9 

17 
1 

16 

5 Liczba zamkniętych procedur NK 4 18 

Źródło: dane M-GOPS w Oleśnicy 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 
2020r. 
jest realizacją art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie , w tym:  

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie,  

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych  
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,  

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku wsparcia, 
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Na terenie gminy funkcjonuje także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
która podejmuje działania zmierzające do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych. 
Głównym celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów 
alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami 
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alkoholowymi. 
 
Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu 
życia. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, do których należy: 

⎯ inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 

⎯ podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego; 

⎯ opiniowanie (w celu wydania zezwolenia) wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub  
podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży  
z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów, w których są sprzedawane i podawane 
napoje alkoholowe); 

⎯ kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub 
podawanie  
napojów alkoholowych. 
 

W roku 2020 przeprowadzono trzydzieści dwie rozmowy indywidualne z osobami w czasie 
pierwszego kontaktu mających problem z alkoholem lub osobami współuzależnionymi. Były to 
rozmowy interwencyjno-motywacyjne oraz profilaktyczno – ostrzegawcze. Odbyło się osiem 
posiedzeń Gminnej Komisji, na których przeprowadzono rozmowy motywujące z osobami 
uzależnionymi (dwadzieścia jeden), które zobligowano do korzystania z doradztwa terapeutycznego. 
W roku 2020 z konsultacji instruktora terapii uzależnień skorzystało dwadzieścia osób (czternaście 
uzależnionych i sześć współuzależnionych). Instruktor świadczył pomoc w ciągu roku w ramach 112 
godzin, natomiast z pomocy psychologa specjalisty terapii uzależnienia i współuzależnienia 
skorzystało trzydzieści osób. 
 
Świadczenia wychowawcze 500+ 
Ośrodek Pomocy realizuje wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z Ustawą o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze jest realizacją rządowego Programu „Rodzina 
500+”. Jest to program finansowany ze środków budżetu państwa. 
 

3.5 Ochrona zdrowia  
 
Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia, dla którego gmina pełni 
funkcję organu założycielskiego. W SGOZ w Oleśnicy znajdują się następujące poradnie:  

• Poradnia lekarza POZ, 

• Poradnia dla dzieci, 

• Poradnia stomatologiczna, 

• Poradnia ginekologiczna. 
 

W ośrodku Zdrowia pracują lekarze o następujących specjalizacjach:  

• dwóch lekarzy posiada specjalizację z medycyny rodzinnej i pediatrii, pozostali lekarze to: 
✓ specjalista z pediatrii,  
✓ specjalista stomatolog i protetyk,  
✓ specjalista ginekolog, położnik, 
✓ lekarz medycyny ogólnej bez specjalizacji.  
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Zdjęcie 8: Budynek Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy 

 
Źródło: Fot. Rafał Graczkowski  

 
Tabela 37 Wykaz grup wiekowe korzystające z usług POZ stan 31.12.2020r. 

Grupy wiekowe Liczba pacjentów 

0-6 lat 225 pacjentów 

7-19 lat 414 pacjentów 

20-39 lat 661 pacjentów 

40-65 lat 957 pacjentów 

66-75 lat 272 pacjentów 

powyżej 75 roku życia 246 pacjentów 
Źródło: dane Publiczna Opieka Zdrowotna w Oleśnicy 

 
Tabela 38 Liczba udzielonych porad w latach 2015-2020 

Liczba udzielonych 
porad 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Oleśnica 13,932 12,842 12,834 12,875 13,310 10,909 
Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego 

 
Tabela 39 liczba osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (stan na 04.02.2021) 

COVID 
liczba ośób 

zaszczepionych 
% 

zaszczepienia 

zaszczpenieni 1 dawką 2 169 56 

w pełni zaszczepieni 2 078 54 

Przedział wiekowy 
Liczba 

zaszczepionych 
min. 1 dawką 

Liczba w pełni 
zaszczepionych 

0-11 lat 7 1 

12-19 lat 85 75 

20-39 lat 542 517 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Oleśnica do roku 2030 
Diagnoza strategiczna 

47 

40-59 lat 732 702 

60-69 lat 376 373 

70+ 427 410 

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/poziomwyszczepienia 

 
 

Zdiagnozowane potrzeby w obszarze „Ochrona zdrowia” 
Na ok. 1,2 mln zł oszacowano potrzeby dotyczące modernizacji/przebudowy infrastruktury 
zdrowotnej oraz realizacja programów profilaktycznych i informatyzacja POZ. 
 

Tabela 40 Potrzeby inwestycyjne Gminy Oleśnica w obszarze „służba zdrowia” 

Rodzaj inwestycji Szacunkowa kwota 

Przebudowa głównego wejścia do budynku POZ - remont 
schodów 

150 000,00 zł 

Remont budynku Ośrodka Zdrowia 500 000,00 zł 

Modernizacja i doposażenie obiektów podstawowej opieki 
zdrowotnej 

200 000,00 zł 

Doposażenie POZ w sprzęt informatyczny - informatyzacja 
POZ 

120 000,00 zł 

Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej 200 000,00 zł 

Razem 1 170 000,00 zł 

Źródło: Urząd  Miasta I Gminy Oleśnica 

 

3.6 Edukacja i wychowanie 
 
Edukacja jest bardzo ważną dziedziną życia społecznego, dlatego dla zapewnienia wysokiej jakości 
kształcenia należy stworzyć spójny i efektywny program działań służących optymalnemu rozwojowi 
najważniejszych podmiotów edukacji – dziecka na etapie wczesnoszkolnym, ucznia i dorosłego 
uczestnika kształcenia ustawicznego, a także nauczyciela, zaangażowanego w proces edukacji. 
 
Gmina Oleśnica jest organem prowadzącym dla 2 placówek oświatowych - Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy oraz  Przedszkola Gminnego  im. Św. Jana Pawła II 
w Oleśnicy. 
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy jest zmodernizowany i 
odnowiony. Samorząd systematycznie inwestuje i ponosi nakłady finansowe na poprawę bazy 
oświatowej. Jednakże zbyt skromne środki nie dają możliwości 100%-go zabezpieczenia na faktyczne 
potrzeby infrastruktury edukacyjnej. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych, świetlic, obsługi 
administracyjno – ekonomicznej czy finansowanie dowozu dzieci do szkół spoczywa na samorządzie 
gminnym, zaś szkoły podstawowe finansowane są z subwencji oświatowej. Jednak z każdym rokiem 
zapewnienie optymalnego poziomu funkcjonowania szkoły podstawowej wymaga zaangażowania 
środków poza subwencyjnych.  
 

Tabela 41 Liczba uczniów na terenie Gminy Oleśnica w latach szkolnych 2011/2012-2020/2021 

 rok szkolny 
2011/2012 

rok szkolny 
2020/2021 

Różnica 

Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę 369 262 -107 

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach 
prowadzonych przez gminę 

79 119 40 
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Liczba dzieci w wieku żłobkowym w żłobkach 
prowadzonych przez gminę 

0 0 0 

Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica 
 
Liczba dzieci w wieku przedszkolnym wzrosła na przestrzeni lat 2011-2020, natomiast zmalała o 107 
osób liczba dzieci w wieku szkolnym.  
 

Zdjęcie 9 Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy im. Stefana Żeromskiego 

 
Fot. Źródło: https://gminaolesnica.pl/publiczna-szkola-podstawowa-w-olesnicy/ 

 
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
Szczególnej uwagi wymaga problem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Najliczniejszą 
grupę stanowią uczniowie o obniżonych funkcjach percepcyjno – motorycznych. Dzieci z tego 
rodzaju dysfunkcją uczestniczą w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych. Natomiast uczniowie  
z zaburzeniami mowy korzystają z terapii logopedycznej. Kolejną grupę stanowią dzieci 
niepełnosprawne. Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować naukę dziecku niepełnoprawnemu 
na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu i trybu organizowania 
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Decyzja o liczbie godzin podejmowana jest przez 
dyrektora szkoły i organ prowadzący po uzyskaniu orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 
lub indywidualnego nauczania systemem szkoły specjalnej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  
W 2020 roku szkoła organizowała zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów. Zajęcia te 
prowadzone były przez pedagoga szkolnego, nauczycieli klas I-III, nauczyciela logopedę oraz 
nauczycieli zajęć rewalidacyjnych. Organizacja tych zajęć wynikała z treści orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub opinii o specyficznych trudnościach w nauce. W zajęciach tych 
uczestniczyło w roku 2020 średniomiesięcznie 45 uczniów. 
 
Działalność dydaktyczna (przedmiotowa), wychowawczo-opiekuńcza szkoły wspierana jest 
dodatkowymi godzinami, które można podzielić na następujące kategorie zajęć z uczniami: 
1. opieka świetlicowa, 
2. praca biblioteki szkolnej, 
3. praca pedagoga szkolnego, 

https://gminaolesnica.pl/publiczna-szkola-podstawowa-w-olesnicy/
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4. dodatkowe zajęcia i czynności wspomagające naukę i rozwój uczniów np. zajęcia logopedyczne, 
rewalidacyjne, rozwijające kompetencje kluczowe.  
 
Wyniki uzyskane w ogólnopolskich egzaminach 
Osiągnięcia edukacyjne uczniów są badane co roku poprzez egzaminy zewnętrzne. Reforma systemu 
oświaty przeprowadzona w 2017 roku zlikwidowała gimnazja oraz zmodyfikowała system klas 
podstawowych z 1-6 na klasy 1-8. Reforma, po ukończeniu szkoły podstawowej, wprowadziła (do 
wyboru): 

• 4-letnie liceum ogólnokształcące, 

• 5-letnie technikum, 

• 3-letnią szkoła branżowa I stopnia, 

• 2-letnią szkoła branżowa II stopnia. 
 
Od roku szkolnego 2017/18 nie prowadziło się już rekrutacji do klas I dotychczasowego gimnazjum 
oraz zasadniczej szkoły zawodowej (przekształcanej w szkołę branżową I stopnia). 31 sierpnia 2019 
roku był ostatnim dniem funkcjonowania tych szkół w ustroju szkolnym.  
 

Sprawdzian 8-klasity  
Tabela 42 Wyniki uczniów PSP w Oleśnicy z egzaminu ósmoklasisty 

l.p nazwa przedmiot 

W szkole 

G
m

in
ie

 

P
o

w
ie

ci
e

 

W
o

je
w

ó
d

zt
w

ie
 

K
ra

ju
 

Liczba 
zdających 

Wyniki egzaminów w % 
punktów 

rok 2019 
1 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W 
OLEŚNICY 

Język angielski 25 47 47 55 57 59 

Język 
niemiecki 

4 48 48 38 42 42 

Matematyka 29 39 39 46 44 45 

Język polski 29 53 53 63 63 63 

rok 2020 

1 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W 
OLEŚNICY 

Język angielski 28 35 35 50 52 54 

Język 
niemiecki 

5 30 30 25 47 45 

Matematyka 33 40 40 45 46 46 

Język polski 33 46 46 58 59 59 

2021 

3 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W 
OLEŚNICY 

 
liczba 

zdających 

wynik 
średni 

(%) 

    

Język angielski 29 60     

Język 
niemiecki 

2 - 
    

Matematyka 22 54     

Język polski 31 60 
    

Źródło: Dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 
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Interpretacja wyników sprawdzianu 8-klasity - 2019 
J angielski wynik 47 %poniżej średniej dla: 

✓ kraju (59%), 
✓ dla powiatu (48%),  
✓ dla województwa (57%). 

Matematyka  wynik 39% poniżej średniej: 
✓ krajowej (45%),  
✓ powiatowa (44%),  
✓ wojewódzka (44%). 

J polski- wynik 53 % poniżej średniej: 
✓ krajowej (63%),  
✓ wojewódzkiej (63%),  
✓ powiatowej (59%). 

j niemiecki- 48% wynik powyżej średniej: 
✓ krajowej (42%), 
✓ wojewódzkiej (42%),  
✓ powiatowej (38%). 

 
Interpretacja wyników sprawdzianu 8-klasity – rok 2020 
J angielski wynik 35% wypadł poniżej średniej: 

✓ dla kraju (54%), 
✓ dla województwa (52%) i  
✓ powiatu (50%).  

Matematyka wynik 40% wynik poniżej średniej:  
✓ krajowej (46%),  
✓ wojewódzkiej 46%) i 
✓ powiatowej (44%). 

J polski-  wynik 46% poniżej średniej: 
✓ krajowej (59%),  
✓ powiatowej (55%) i 
✓ wojewódzkiej (59%). 

J niemiecki wynik 30% powyżej średniej powiatu (25%) poniżej średniej dla województwa (47%) i 
kraju (45%) 
 
Tabela 43 Rozkład wyników uczniów w PSP w Oleśnicy z egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2020 

l.p nazwa przedmiot 

Liczba uczniów w szkole 
według wyników 

Niskie Średnie Wysokie 

rok 2019 
1 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

STEFANA ŻEROMSKIEGO W OLEŚNICY 
Język 

angielski 
11 9 5 

Język 
niemiecki 

0 3 1 

Matematyka 7 18 4 

Język polski 13 8 8 

rok 2020 
1 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

STEFANA ŻEROMSKIEGO W OLEŚNICY 
Język angielski 11 17 0 

Język niemiecki 1 4 0 

Matematyka 10 18 5 

Język polski 17 13 3 

Źródło: Dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 
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Wysoki poziom wykształcenia nauczycieli, duża liczba zatrudnionych nauczycieli na najwyższych 
szczeblach awansu zawodowego oraz średnia liczba uczniów w klasach skutkuje większymi 
oczekiwaniami odnośnie uzyskiwanych efektów nauczania. Analiza umiejętności uczniów wskazuje,  
iż największe braki występują w zakresie korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy  
w praktyce, a analiza wyników sprawdzianu wskazuje na potrzebę większego zaangażowania kadry 
pedagogicznej w wyrównywaniu efektów kształcenia na wszystkich poziomach edukacji, a nie tylko  
w ramach jednego poziomu. Należałoby również wprowadzić więcej innowacji pedagogicznych, 
które uatrakcyjniły by proces nauczania. 
 
W związku z pandemią COVID-19 i zajęciami zdalnymi ujawniły się problemy związane z alienacją 
uczniów, wzorem epizodów depresyjnych co jest spowodowane ograniczeniem kontaktów 
społecznych w ramach lock-downów. W związku z czym w najbliższym czasie niezbędne jest: 

• wzmocnienie roli szkoły w profilaktyce problemów psychologicznych dzieci i młodzieży, 

• zatrudnienie psychologów dziecięcych,  

• prowadzenie terapii oraz zajęć grupowych i indywidualnych dla uczniów,  

• warsztaty i doradztwo dla rodziców,  

• szkolenia dla pedagogów i psychologów szkolnych. 
 

Przedszkole Gminne im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy 
 
Historia: Przedszkole w Oleśnicy funkcjonuje  od 1948 roku. W czasie tak długiej historii wiele razy 
zmieniło swoją lokalizację. Początkowo mieściło się w centralnej części rynku, a w listopadzie 1977 
roku zostało przeniesione do budynku szkoły. W pierwszych latach zajmowało dużą salę świetlicy 
oraz jedną salę małą, w późniejszym czasie otrzymało dwie sale zajęć oraz pokój dyrektora  
i nauczycielek. W roku 1985 rozpoczęła się budowa nowego przedszkola w  miejscu jego dzisiejszej 
lokalizacji przy ulicy Nadstawie. Przedszkole oddano  do użytku 21 listopada 1988 rok i przez 25 lat 
służyło kolejnym pokoleniom przedszkolaków. Rok 2011 był znaczący w historii przedszkola. 
Pogarszający się stan obiektu zbudowanego z gotowych elementów przede wszystkim drewnianych 
co skłoniło władze samorządowe do podjęcia decyzji o przebudowie obiektu. Placówka na czas 
przebudowy i modernizacji została  przeniesiona do Szkoły Podstawowej, a od  1 września 2014 roku 
nowy obiekt został oddany do użytku. 26 kwietnia 2015 r. odbyła się uroczystość nadania 
Przedszkolu Gminnemu w Oleśnicy imienia - Św. Jana Pawła II.  
 

Zdjęcie 10: Przedszkole Gminne im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy 

 
Źródło: Fot. Rafał Graczkowski  
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Baza i wyposażenie: Budynek przedszkola i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie 
ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest  przestrzenny, zazieleniony, wyposażony w sprzęt do zajęć  
i zabaw ruchowych. Na realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych przeznaczone są 4 sale 
dydaktyczne, obszerna sala gimnastyczna i ,, ogród zimowy". Pomieszczenia wyposażone są  
w  zestawy pomocy gier dydaktycznych, planszy, zabawek, klocków. W grupach dzieci starszych 5 i 6 
latków znajdują się zestawy komputerowe IBM KidSmart, które wzbogacają  zasoby dydaktyczne  m. 
in. w zakresie podstaw matematyki, przyrody, logicznego myślenia, muzyki, a ponadto, poprzez 
wprowadzenie elementów nowości i zabawy urozmaicają i uatrakcyjniają zdobywanie nowych 
umiejętności. W salach organizowane są kąciki okazjonalne i  stałe np.: kącik książki, plastyczny, kącik 

do obserwacji przyrodniczych. Placówka posiada plac zabaw dla dzieci.  
 
 

Zdjęcie 11: Plac zabaw 

 
Źródło: Fot. Rafał Graczkowski 

 
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W placówce funkcjonuje 5 oddziałów: 
- oddział 3 latków, 
- oddział 4 latków, 
- 2 oddziały 5 latków, 
- oddział 6 latków. 
 
Przedszkole w roku przedszkolnym 2020-2021 liczyło 119 uczniów. Przedszkole zapewnia śniadanie  
i obiad oraz czynne jest od godziny 6:30 do 15.30. Realizacja podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego odbywa się od godz. 8.00 do godz. 13.00. Bezpłatny czas nauczania wychowania  
i opieki trwa od godz. 8.00 -14.00. Całe zaplecze sanitarno-higieniczne oraz kuchenne odpowiada 
wymogom do funkcjonowania tejże placówki.  
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Zdjęcie 12: Sala przedszkolna 

 
Źródło: Fot. Rafał Graczkowski  

 
Przedszkole zapewnia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień przedszkolaków. Dzieciom  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
Organizacja procesu kształcenia poddawana jest systematycznej analizie i ocenie poprzez obserwacje 
zajęć, ankiety dla rodziców, prowadzoną ewaluację wewnętrzną oraz ewaluację zewnętrzną. Na ich 
podstawie organizuje się różnorodne formy zajęć dodatkowych dla dzieci zdolnych i tych, którzy 
potrzebują pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
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4. Diagnoza sytuacji gospodarczej  
 

4.1 Gospodarka  
 
Na terenie gminy większość mieszkańców trudni się budownictwem. Na taki stan rzeczy miało wpływ 
wiele czynników. Miejscowość Borzymów specjalizuje się w blacharstwie, a inne wsie w pracach 
wykończeniowych. Dziś mieszkańcy gminy są specjalistami w swoim fachu poszukiwanymi nie tylko  
w Polsce, ale także poza jej granicami. 
W roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 280 podmiotów gospodarki narodowej 
działających na terenie Gminy Oleśnica, z czego 257 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało 
wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 
2010, a najmniej (9) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono  
z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.  

 
Tabela 44 Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2015-2020 

Liczba wyrejestrowanych 
podmiotów 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Oleśnica 12 11 17 14 16 11 

Oleśnica - miasto -  -  -  -  10 6 

Oleśnica - obszar wiejski  -  -  -  - 6 5 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie 
Oleśnica najwięcej (3) stanowią spółki cywilne.  
 
Mieszkańcy Oleśnicy zyskują stałe zatrudnienie w zakładach przemysłowych usytuowanych  
w sąsiadujących miejscowościach. Należą do nich Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”  
w Grzybowie, Huta Szkła Gospodarczego w Grzybowie, Enea Elektrownia Połaniec S.A. Od 2008 roku 
mocnym akcentem na mapie pracy Oleśnicy jest Zakład Ceramiki Budowlanej austriackiej firmy 
Wienerberger. Za umiejscowieniem zakładu największego producenta cegieł na świecie i drugiego co 
to wielkości producenta systemów dachowych w Europie przeważyły względy logistyczne oraz 
doskonałej jakości złoża gliny, które znajdują się na tym właśnie terenie, a których – wg oceny 
ekspertów – wystarczy na około 30 – 40 lat. Cegielnia w Oleśnicy jest 20 zakładem firmy 
Wienerberger w Polsce. 
               Pozostała część mieszkańców zajmują się rolnictwem. Gmina znana jest także  
z nowoczesnych gospodarstw ekologicznych ukierunkowanych na produkcję truskawek. 

Analizując rejestr GUS pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że 
najwięcej (271) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających do 9 pracowników. Podmiotów 
zatrudniających do 49 jest 8. 
 

Tabela 45 Liczba podmiotów gospodarczych według wielkości 

Kategoria 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 252 265 264 271 273 280 

miasto - - - - 159 160 

obszar wiejski - - - - 114 120 

zatrudniajaca do 9 pracowników 238 251 253 261 263 271 

zatrudniajaca od 10-49 pracowników 12 12 10 9 9 8 

zatrudniajaca od 50- 249 pracowników 2 2 1 1 1 1 
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zatrudniajaca od 250- 999 pracowników 0 0 0 0 0 0 

zatrudniajaca od 1000 i więcej 0 0 0 0 0 0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
1,1% (3) podmioty jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; 
jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 65,4% (183) podmiotów, a 33,6% 
(94) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą - w Gminie Oleśnica - najczęściej deklarowanymi rodzajami 
przeważającej działalności są: 

✓ budownictwo (64.6%) oraz  
✓ handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

(16.0%). 
 

Tabela 46 Podmioty wg grup rodzajów działalności gospodarczej  

Kategoria 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 5 5 5 3 

2 3 

przemysł i 
budownictwo 149 161 166 173 

176 183 

pozostała działalność 98 99 93 95 95 94 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
 
Na terenie gminy działają placówki gastronomiczne, obiekty noclegowo – gastronomiczne oraz 
gospodarstwa agroturystyczne. Należą do nich: 

• Zajazd „Oaza” Oleśnica, ul. Pacanowska 12, 28-220 Oleśnica, 

• Katarzyna Brzyska Kawiarnia Stylowa, ul. Rynek 12, 28-220 Oleśnica, 

• Kawiarnia „ISKIERKA”, ul. Rynek 11, 28-220 Oleśnica, 

• „U KRYSTYNY”, Borzymów 30, 28-220 Oleśnica. 
 

Zdjęcie 13: Zajazd „Oaza” w Oleśnicy 

 
Źródło: www.facebook.com/zajazdoazaolesnica  
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4.2 Gospodarka mieszkaniowa  
 

W 2020 roku w Gminie Oleśnica oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców 
oddano więc do użytku 3,12 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla 
województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby 
mieszkaniowe w gminie to 1 278 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 
333 mieszkania i jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego 
oraz od średniej dla całej Polski. 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.  
W 2020 roku wydano 8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydano 23 
decyzje o warunkach zabudowy, w tym 19 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 1 zabudowę usługową i 4 decyzje dotyczące zabudowy gospodarczej. 
 

Tabela 47 Charakterystyka gospodarki mieszkaniowej w Gminie Oleśnica 

Kategoria 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba mieszkań 1,245 1,249 1,257 1,265 1,270 1,278 

miasto  -  - -  -  644 648 

obszar wiejski 1,530 1,542 1,546 1,557 626 630 

Liczba izb 5,280 5,308 5,354 5,405 5,433 5,481 

powierzchnia użytkowa mieszkań 98,551 99,044 100,369 101,468 102,140 103,180 

Przeciętna liczba izb przypadająca na 
jedno mieszkanie 

4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
przypadająca na jedno mieszkanie 

79.16 79.30 79.85 80.21 80.43 80.74 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach to 6,25 i jest znacznie większa od 

przeciętnej liczby pokoi dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej 
liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do 
użytkowania  w 2020 roku to 133,70 m² i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej 
dla województwa świętokrzyskiego oraz całej Polsce.  

Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,70% mieszkań przyłączonych jest do 
wodociągu, 82,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,73% mieszkań posiada 
łazienkę, 70,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 53,83% z gazu sieciowego. 

 
Tabela 48 korzystający z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej (wyrażona w %) 

Kategoria 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wodociagowej 86.7 86.9 87.1 87.2 97.2 97.3 

miasto 88.2 88.3 89.3 89.3 97.3 97.3 

obszar wiejski 70.0 70.0 70.3 70.3 97.2 97.2 

Kanalizacyjnej 40.9 41.1 41.4 41.6 49.7 49.5 

miasto 81.0 81.2 82.8 82.8 95.6 95.7 

obszar wiejski 6.7 6.9 7.0 7.0 8.4 8.4 

Gazowej 44.9 45.1 45.6 46.2 49.9 53.3 

miasto 58.7 58.7 59.3 60.2 58.9 63.2 

obszar wiejski 18.2 18.2 18.2 18.4 41.8 44.4 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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4.3 Rynek pracy  
 
Bezrobocie interpretowane jako zjawisko towarzyszące gospodarce rynkowej oznaczające brak pracy 
zarobkowej dla osób zdolnych do jej wykonywania i deklarujących chęć jej podjęcia. Istotnym 
problemem społeczno-gospodarczym występującym na terenie całego województwa 
świętokrzyskiego jest bezrobocie. Jest to zjawisko trudne do zmierzenia. Statystyki najczęściej 
odnoszą się do skali bezrobocia rejestrowanego, przez co część osób pozostająca bez pracy nie jest 
ujęta.  
 
Gmina Oleśnica leży na terenie powiatu staszowskiego, gdzie stopa bezrobocia pod koniec 2021 r. 
wynosiła 5,8 % (co oznacza spadek względem roku 2020 gdzie wynosiła na koniec roku 7,3%) i jest 
niższa niż średnia dla województwa (7,35 %) i wyższa niż w kraju (5,4 %).  
 

Tabela 49 Stopa bezrobocia w latach 2016-2021 

Kategoria 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

POLSKA 8.2 6.6 5.8 5.2 6.2 5,4 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 10.8 8.8 8.3 8.0 8.5 7,3 

Powiat staszowski 9.2 7.5 7.2 6.7 7.3 5,8 

Gmina Oleśnica 9.7 8.2 7.8 7.4 6.4 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
W latach 2016-2020 można zaobserwować tendencję spadkową bezrobocia w Gminie Oleśnica, 
gdzie  w 2020 roku liczba bezrobotnych w porównaniu do roku 2016 spadła o 52 osoby. Szczegółowe 
informacje zawiera poniższa tabela. 
 

Tabela 50 Bezrobocie na terenie gminy Oleśnica w latach 2016-2020 roku 

Kategoria 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 164 138 134 129 112 

Kobiet  64 60 54 57 54 

Mężczyzn 100 78 80 72 58 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Ponad 48 procent ogółu bezrobotnych stanowią kobiety. 
 
Zawody deficytowe w powiecie staszowskim 
Poprzez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe 
zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Natomiast poprzez zawód 
nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż 
liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zestawienie ofert pracy zgłoszonych do urzędu 
pracy z bezrobotnymi zarejestrowanymi w określonym zawodzie, pozwala na stwierdzenie czy dany 
zawód charakteryzuje się nadwyżką osób do pracy czy też ich deficytem. 
 

Tabela 51 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w roku 2018 w powiecie staszowskim 
kategoria zawód 

ZAWODY DEFICYTOWE MAKSYMALNY DEFICYT 
Lektorzy języków obcych  
Kierownicy do spraw finansowych  
Kierownicy w gastronomi  
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, gdzie indziej niesklasyfikowani 
Urzędnicy do spraw podatków  
Technicy archiwiści i pokrewni  
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Dyrektorzy generalni i zarządzający  
Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni  
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste  
Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej  
Pomocnicy biblioteczni  
Zamiatacze i pokrewni 
 
DEFICYT 
Kierownicy do spraw innych typów usług, gdzie indziej niesklasyfikowani 
Operatorzy sprzętu do robót naziemnych i urządzeń pokrewnych 
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, 
kamiennych i pokrewni 
Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni 
Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej, gdzie 
indziej niesklasyfikowany 
Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni, gdzie indziej 
niesklasyfikowani 

ZAWODY NADWYŻKOWE MAKSYMALNA NADWYŻKA 
Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni  
Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych  
Dietetycy i żywieniowcy  
Filozofowie, historycy i politolodzy  
Technicy nauk fizycznych i technicznych, gdzie indziej niesklasyfikowani  
Kaletnicy, rymarze i pokrewni  
Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych  
Specjaliści do spraw społecznych  
Technicy elektrycy  
Ceramicy i pokrewni  
Pracownicy do spraw transportu  
Robotnicy budowy dróg  
Funkcjonariusze służb specjalnych  
Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 
 
NADWYŻKOWE 
Nauczyciel gimnazjów i szkół ponadgminazjalnych (z wyjątkiem 
nauczycieli kształcenia zawodowego) 
Inżynierowie, gdzie indziej niesklasyfikowani  
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 
Technicy fizjoterapii i masażyści  
Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka  
Fryzjerzy  
Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni, gdzie 
indziej niesklasyfikowani  
Piekarze, cukiernicy i pokrewni  
Inżynierowie budownictwa  
Inżynierowie telekomunikacji  
Asystenci dentystyczni  
Gospodarze budynków 
Zaopatrzeniowcy  
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)  
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, 
wodnym i pokrewni 
Księgowi  
Agenci ubezpieczeniowi  
Robotnicy leśni i pokrewni  
Średni personel do spraw zdrowia, gdzie indziej niesklasyfikowany 
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Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 
Inżynierowie chemicy i pokrewni  
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu  
Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle, gdzie indziej 
niesklasyfikowani  
Pomoce kuchenne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie 
staszowskim w 2018 roku” 

 
W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gminie Oleśnica wynosiło 4 826,00 
PLN, co odpowiada 87.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 
 

Tabela 52 Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gminie w latach 2016-2020 

Kategoria 
2016 2017 2018 2019 2020 

przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie 

3,940.00 4,042.00 4,272.00 4,516.00 4,826.00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
44,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, 
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,4% w przemyśle i budownictwie, a 6,8% w sektorze usługowym 
(handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) 
oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku 
nieruchomości). 

Tabela 53 Liczba osób pracujących w latach 2016-2020 

Kategoria 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 276 289 304 260 244 

miasto 893 888 878 157 141 

obszar wiejski 308 351 381 103 103 

Kobiet 150 148 133 122 132 

Mężczyzn 126 141 171 138 112 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Analiza przyczyn problemu bezrobocia na terenie gminy: 

• mała liczba miejsc pracy,  

• niska przedsiębiorczość mieszkańców, 

• niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców, 

• brak systemowych rozwiązań związanych w pozyskaniem miejsca pracy, 

• niewielka liczba szkół przygotowujących do wykonywania poszukiwanych na runku pracy 
zawodów, 

• niewielka ilość w programach nauczania doradztwa zawodowego, 

• małe rozeznanie mieszkańców na temat potrzeby kształcenia w konkretnym zawodzie, 

• mała aktywność osób długotrwale bezrobotnych, 

• pozorne bezrobocie, 

• stworzenie warunków lokalizacyjnych do pozyskania nowych przedsiębiorców przez władze 
lokalne. 

 
Zidentyfikowane potrzeby w obszarze „Przedsiębiorczości/ rynku pracy”: 

1. wsparcie działań rolników (m.in. rolnictwo ekologiczne, skracanie łańcuchów dostaw  
i stworzenie funkcjonalnych połączeń rolnicy-przedsiębiorcy), 

2. wspólny system promocji produktów lokalnych, 
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3. promocja gospodarcza, 
4. organizowanie szkoleń dla rolników w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, 
5. udzielanie dofinansowania, dotacji i pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
6. promowanie postaw przedsiębiorczości u dzieci i młodzieży, 
7. projekty związane z aktywizacją osób bezrobotnych i biernych zawodowo. 

 

5. Finanse samorządowe 
 
Dochody gminy – dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja 
ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. 
Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, 
środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. 
 
Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiała się następująco:  
Plan dochodów po zmianach wyniósł kwotę 21.980.320,14 zł, wykonanie 20.689.781,39 zł, co 
stanowi 94,13 % przyjętego planu, z czego:  
- dochody bieżące plan 20.183.862,60 zł wykonanie 19.701.008,27 zł tj. 97,61%, 
- dochody majątkowe plan 1.796.457,54 zł wykonanie 988.773,12 zł tj. 55,04%. 
 
Dochody budżetu przedstawiają się następująco: 
 

Wykres 3 Dochody budżetowe 2020r. 

 
Wykonanie wydatków budżetowych w 2020 roku  
Plan wydatków budżetowych w 2020 roku po zmianach stanowił kwotę 24.521.868,98 zł, wykonanie 
20.563.139,99 zł co stanowi 83,86% wykonania w stosunku do planu.  
Wydatki bieżące – plan 18.965.306,98 zł, wykonanie 17.577.750,05 zł tj. 92,68%; wydatki majątkowe 
– plan 5.556.562,00 zł wykonanie 2.985.389,94 zł tj. 53,73%. Wydatki zostały wykonane w 83,86%  
w stosunku do planu, w tym:  
- realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 53,73%, co stanowi 14,52% w strukturze 
wydatków wykonanych ogółem. 
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Wykres 4 Wydatki budżetowe w 2020r. 

 
 
 

Wykres 5 Struktura wydatków bieżących w 2020r. 

 
 

Jak wynika z powyższego wykresu największe wydatki bieżące związane są z pomocą społeczną  
i rodziną aż 43% budżetu, następnie dużą cześć stanowi oświata 30% wydatków gminy. 

 
Tabela 54 Sytuacja finansowa Gminy Oleśnica 

 za 2020r. Plan na 30.06.2021r. 

Dochody gminy [w zł] 20,689,781.39 zł 22,438,709.58 zł 

w tym dochody bieżące [w zł] 19,701,008.27 zł 18,830,142.58 zł 

Wydatki gminy [w zł] 20,563,139.99 zł 38,401,183.82 zł 

w tym wydatki bieżące [w zł] 17,577,750.05 zł 18,829,192.82 zł 

w tym wydatki majątkowe [w zł] 2,985,389.94 zł 19,571,991.00 zł 

Nadwyżka [w zł] 126,641.40 zł 0.00 zł 
   

Dochody własne za 2020r. 
Wykonanie za  

I półrocze 2021r. 

wpływy z podatków stanowiących dochód 
budżetu państwa (udziały PIT, CIT) 

2,584,514.20 zł 1,239,826.58 zł 
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w tym wykonanie dochodów stanowiących 
wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 
2,339,638.00 zł 1,173,686.00 zł 

wpływy z podaków i opłat 4,048,890.03 zł 1,740,549.09 zł 

w tym wpływy z podatku od nieruchomości 2,212,677.07 zł 994,588.74 zł 

dotacje z budżetów innych jednostek 
samorządu terytorialnego 

0.00 zł 6,000.00 zł 

Pozostałe dochody własne, w tym czynsze za 
najem lub dzierżawę 

422,573.01 zł 200,772.14 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica 

 
Zadłużenie na koniec 2020 r. wynosiło 0,00 zł.  

 
6. Obszary funkcjonalne gminy – zdiagnozowane problemy 

 
W ramach 10 obszarów funkcjonalnych zdiagnozowano następujące potrzeby/projekty: 
 
Obszar funkcjonalny nr 1: „Służba zdrowia” zdiagnozowane potrzeby:  
1. Przebudowa głównego wejścia do budynku POZ - remont schodów. 
2. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy. 
3. Wyposażenie budynku POZ w nowszy sprzęt medyczny. 
4. Rozwój e-usług zdrowotnych - doposażenie POZ w sprzęt informatyczny (informatyzacja Ośrodka 
Zdrowia). 
5. Lepszy dostęp do rehabilitacji i terapii zwłaszcza dla Seniorów.  
6. Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej. 
 
Obszar funkcjonalny nr 2: „Gospodarka wodno-ściekowa” zdiagnozowane potrzeby:  
1. Działania na rzecz budowy własnego ujęcia wody. 
2. Rozbudowa sieci wodociągowej głównie we fragmentach sołectw, gdzie budowane są nowe 
budynki mieszkalne. 
3. Budowa zbiornika wyrównawczego -wieży ciśnień. 
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach, gdzie taka sieć jest uzasadniona 
ekonomicznie. 
5. Modernizacja przepompowni ścieków. 
6. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków. 
7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, w których nie będzie budowana 
sieć kanalizacyjna. 
8. Rozbudowa monitoringu sieci zarówno wodociągowej jak i kanalizacyjnej. 
9. Wymiana istniejącego wodociągu azbestowego. 
 
Obszar funkcjonalny nr 3 „Ochrona środowiska, energetyka odnawialna, efektywność 
energetyczna, zielona energia” zdiagnozowane potrzeby:  
1. Inwestycje związane z montażem urządzeń OZE na obiektach użyteczności publicznej. 
2. Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych. 
3. Kontynuacja gazyfikacji gminy. 
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 
5. Dofinansowanie likwidacji starych pieców węglowych na inne proekologiczne źródło ciepła  
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Oleśnica. 
6. Budowa farmy fotowoltaicznej pokrywającej zużycie energii oświetlenia ulicznego oraz budynków 
użyteczności publicznej. 
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7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscach niedoświetlonych oraz na odcinkach, gdzie linia 
oświetleniowa nie istnieje, a powstają nowe zabudowania. 
8. Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego.  
9. Magazyny energii elektrycznej instytucji publicznych na terenie gminy. 
10. Wsparcie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców. Projekt zakładałby 
dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych montowanych na prywatnych obiektach mieszkańców. 
11. Powstanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury. 
12. Edukacja ekologiczna w tym programy skierowane dla dzieci w zakresie gospodarki odpadami. 
 
Obszar funkcjonalny nr 4 „Infrastruktura drogowa” zdiagnozowane potrzeby:  
1. Rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Oleśnica 
2. Modernizacja ok. 16 km dróg gminnych 
3. Modernizacja dróg powiatowych (ok. 38,5 km wymaga interwencji) 
4. Przebudowa i utwardzenie dróg dojazdowych do pól 
5. Budowa i modernizacja chodników 
6. Kontynuacja budowy układu obwodnic w Oleśnicy 
7. Budowa przejść dla pieszych 
8. Rozbudowa i utwardzenie dróg dojazdowych do pól. 
 
Obszar funkcjonalny nr 5 „Rozwój usług informatycznych” zdiagnozowane potrzeby: 
1) wymiana wodomierzy na system zdalnego odczytu  
2) e-administracja - Cyfrowy urząd (wykorzystanie nowych technologii, m.in. chmury danych) 
3) rozbudowa internetu szerokopasmowego 
4) rozwój e-zdrowia – przedsięwzięcia realizowane przez POZ. 
 
Obszar funkcjonalny nr 6 „Gospodarka odpadami” zdiagnozowane potrzeby: 
1. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  PSZOK 
2. Usuwanie azbestu z wszelkich budynków. 
 
Obszar funkcjonalny nr 7 „Przedsięwzięcia turystyczno- kulturalne (także z zachowania dziedzictwa 
kulturalnego)” zdiagnozowane potrzeby: 
1. Budowa ścieżek rowerowych 
2. Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych 
3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych 
4. Promocja gminy w regionie 
5. Doposażenie świetlic wiejskich 
6. Poprawa stanu pomników i miejsc pamięci 
7. Organizacja międzygminnych imprez kulturalnych, promocja kultury, organizacja różnego rodzaju 
imprez typu dożynki 
8. Przebudowa strażnic  
9. Remont strażnic  
10. Poprawa infrastruktury obiektów kultury i dostosowanie jej do wymogów dostępności. 
11. Rewitalizacja miasta Oleśnica 
12. Poprawa estetyki i funkcjonalności centrum miejscowości 
13. Remont obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 
14. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Oleśnica. 
 
Obszar funkcjonalny nr 8 „Przedsięwzięcia społeczne, edukacyjne, sportowe” zdiagnozowane 
potrzeby: 
1. Remonty i doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne 
2. Remont sali gimnastycznej przy PSP w Oleśnicy 
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3. Projekty edukacyjne szkół obejmujące: 

• zajęcia pozalekcyjne, w tym przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty, 

• wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,  

• wsparcie w obszarze edukacji włączającej, 

• doradztwo zawodowe,  

• podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, 

• rozwijanie kompetencji kluczowych w szczególności cyfrowych (zajęcia z wykorzystaniem 
TIK) 

4. Świetlice środowiskowe jako element pomocy Rodzinom w codziennym funkcjonowaniu. 
5. Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym samochodów bojowych i inne 
wyposażenie. 
6. Poprawa dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynkach użyteczności publicznej 
m.in. w Urzędzie Miasta i Gminy i budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy. 
7. Kształcenie kadr urzędniczych - organizacja szkoleń 
8. Wsparcie dla seniorów:  

• usługi opiekuńcze w terenie świadczone osobom starszym,  
• organizacja Klubu/ów Seniora, Senior+, Dzienny Dom Senior+,   
• posiłki z dowozem do domu,  
• pomoc sąsiedzka, 
• lepszy dostęp do rehabilitacji i terapii, 
• rozwijanie usług opiekuńczych i zdrowotnych prowadzonych w przyjaznych warunkach,  

w domach lub niewielkich placówkach, 
• wprowadzenia „Karty Seniora” pozwalającej na korzystanie z obiektów i imprez 

organizowanych przez Gminę Oleśnica ze zniżką. 
9. Usługi społeczne skierowane do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, m. in. z powodu: 
długotrwałego bezrobocia, braku motywacji do podjęcia pracy,  niepełnosprawności, niskich 
kompetencji społecznych i zawodowych, a także osoby bierne zawodowo. W ramach usług 
społecznych planuje się kompleksową aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych 
wykluczeniem:  
- wsparcie psychologiczne,  
- wsparcie zdrowotne,  
- kursy i doradztwo zawodowe,  
- staże zawodowe,  
- wsparcie w podjęciu zatrudnienia. 
10. Działania przeciwdziałające skutkom COVID-19 wśród uczniów z uwagi na alienację i ograniczenie 
kontaktów społecznych w trakcie nauki zdalnej:  

• wzmocnienie roli szkoły w profilaktyce problemów psychologicznych dzieci i młodzieży, 

• zatrudnienie psychologów dziecięcych,  

• prowadzenie terapii oraz zajęć grupowych i indywidualnych dla uczniów,  

• warsztaty i doradztwo dla rodziców,  

• szkolenia dla pedagogów i psychologów szkolnych. 
11. Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy. 
12. Przebudowa ogrodzenia Przedszkola wraz z urządzeniem terenu i budową parkingu. 
13. Remont boisk sportowych. 
14. Urządzenie terenu rekreacyjnego w Oleśnicy wraz z budową boisk i placów zabaw. 
15. Budowa zaplecza dla klubów sportowych. 
16. Utworzenie dziennej placówki wsparcia i opieki całodobowej. 
17. Aktywizacja osób w wieku senioralnym 
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Obszar funkcjonalny nr 9 „Wsparcie przedsiębiorczości, rynku pracy” zdiagnozowane potrzeby: 
1 Wsparcie działań rolników (m.in. rolnictwo ekologiczne, skracanie łańcuchów dostaw  
i stworzenie funkcjonalnych połączeń rolnicy-przedsiębiorcy).  
2 Wspólny system promocji produktów lokalnych. 
3 Promocja gospodarcza. 
4 Organizowanie szkoleń dla rolników w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.  
5 Udzielanie dofinansowania, dotacji i pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
6 Promowanie postaw przedsiębiorczości u dzieci i młodzieży. 
7 Projekty związane z aktywizacją osób bezrobotnych i biernych zawodowo. 
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