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I. Uwagi ogólne 

 

Raport o stanie gminy to przygotowywany do 31 maja każdego roku dokument 

obejmujący podsumowanie działalności organu wykonawczego (wójta, burmistrza, 

prezydenta) w roku poprzednim, w szczególności realizację: 

1) polityk, 

2) programów, 

3) strategii, 

4) uchwał rady gminy, 

5) budżetu obywatelskiego (jeśli był realizowany). 

Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności 

organu wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych 

informacji członkom organu stanowiącego.  

Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje: sprawozdawczą, partycypacyjną oraz 

oceniającą. Raport powinien zawierać trzy kategorie informacji, które muszą znaleźć się 

w każdym dokumencie tego rodzaju: 

1) informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do których 

wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był organ 

wykonawczy (polityk, strategii, programów i innych), 

2) informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego, 

3) informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego. 

Raport o stanie gminy rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest 

uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi 

wykonawczemu, przy czym w pierwszej kolejności rozpatrzeniu podlega raport. 

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica przedstawia raport o stanie Gminy 

Oleśnica.  

 

 

 

 

 



3 

 

Ogólna charakterystyka gminy  

Położenie i powierzchnia: 

 

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

województwa świętokrzyskiego i w zachodniej części powiatu staszowskiego. Od 

północy sąsiaduje z gminami Tuczępy i Rytwiany, od południa z gminą Pacanów, od 

wschodu z gminą Łubnice, a od zachodu z gminą Stopnica.  

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. 

Rzeźba terenu Gminy Oleśnica ma charakter falisty-dominują ciągi wzniesień i garbów 

porozdzielanych siecią dopływów rzeki Wschodniej. W rzeźbie terenu gminy 

zaznaczają się wyraźnie dwa poziomy morfologiczne: wyższy wierzchowinowy i niższy 

dolny. Gmina Oleśnica charakteryzuje się bardzo niską lesistością. Lasy stanowią 6,9% 

powierzchni ogólnej gminy. Zdecydowana większość rosnących lasów stanowi 

własność prywatną. 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. 

Siedzibą władz samorządowych gminy jest miasto Oleśnica. W skład gminy wchodzi 11 

sołectw: Oleśnica, Kępie, Borzymów, Bydłowa, Brody, Wojnów, Wólka Oleśnicka, 

Sufczyce, Strzelce, Podlesie, Pieczonogi. Gmina Oleśnica leży na obszarze Wyżyny 
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Środkowomałopolskiej, a dokładniej mieści się w granicach Niecki Połanieckiej, 

będącej częścią Niecki Nidziańskiej. Oleśnica jest miejscowością, w której większość 

mieszkańców trudni się budownictwem, wykonując w większości prace 

ogólnobudowlane i elewacyjne i realizując kontrakty na ternie całej Polski i Unii 

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

usytuowanych w sąsiadujących miejscowościach. Od 2008 roku funkcjonuje w 

Oleśnicy zakład ceramiki budowlanej koncernu Wienerberger: Glina, w którą obfitują 

tutejsze ziemie, to doskonały surowiec ceramiczny – wg oceny ekspertów – wystarczy 

jej na około 30 – 40 lat. Samorząd dba o rozwój i potrzeby mieszkańców, realizując z 

każdym rokiem kolejne inwestycje poprawiające funkcjonalność i estetykę wszystkich 

miejscowości. Dowodem na to są działania związane m.in. z przebudową sieci dróg 

gminnych i powiatowych, w tym budową obwodnicy, rozbudową infrastruktury 

wodociągowej i kanalizacyjnej czy zagospodarowaniem terenu wokół zbiorników 

wodnych. Równie ważnym zadaniem są inwestycje związane z budową boisk 

sportowych, placów zabaw i miejsc rekreacji, które skłaniają do uprawiania sportu 

turystyki, spacerów oraz odpoczynku wśród pięknej przyrody. Ozdobą Oleśnicy są 

liczne na obszarze gminy stawy, które stanowią szansę dla rozwoju turystyki, a 

szczególnie agroturystyki. Wsie Borzymów, Bydłowa to część tzw. szlaku 

paulińskiego. Stąd w tych miejscowościach liczne pozostałości po działalności 

zakonników w postaci fragmentów zabudowań i przydrożnych kapliczek.  

 

Mieszkańcy: 

W okresie od początku do końca roku 2021 r. liczba stałych mieszkańców gminy 

zmniejszyła się o 42 osoby, i na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiła 3.886 osób,                         

w tym 1946 kobiet i 1940 mężczyzn. W 2021 r. urodziło się w gminie 33 dzieci, a 

zmarły 52 osoby. Liczba ludności w gminie w porównaniu do roku poprzedniego 

zmalała. Dane demograficzne za poprzedni rok pokazują, że nie wzrosła liczba urodzeń 

wśród mieszkańców gminy. Jako samorząd skupiamy się na stwarzaniu przyjaznych 

warunków dla rodzin poprzez realizację wielu inwestycji infrastrukturalnych 

skłaniających do osiedlania się w naszej gminie i tworzenie sprzyjających warunków do 

efektywnej edukacji. 
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Liczba mieszkańców w poszczególnym sołectwie na 31.12.2021 r. przedstawia się 

następująco: 

 

Nazwa sołectwa  Liczba mieszkańców 

Oleśnica  1.785 

Pieczonogi  434 

Sufczyce  294 

Borzymów 307 

Strzelce  289 

Wojnów  253 

Kępie 217 

Podlesie  160  

Bydłowa  67 

Wólka Oleśnica 51 

Brody 29 
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Realizacja polityk, programów i strategii: 

 

W gminie w 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2016-2020.  

Dokument  został przyjęty uchwalą Nr 168/XXVI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 

grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 

2016-2020. Strategia Rozwoju Gminy jest najważniejszym i niezwykle pomocnym 

przy urzeczywistnianiu wyznaczonych kierunków rozwoju gminy. Realizacja wizji 

odbywa się w trzech obszarach strategicznych: Rozwój Infrastruktury Technicznej, 

Aktywność Obywatelska, Przedsiębiorczość i Rynek Pracy. Dla każdego z tych 

obszarów określono cele strategiczne, a dla prawidłowej realizacji tych celów 

określono główne zadania strategiczne.  

 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica powiat 

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

do 2032). Aktualizacja na lata 2015-2020. 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii na 2021 r.   

Realizacja zadań ujętych w Programie jest finansowana ze środków pochodzących z 

opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

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

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Oleśnica na lata 2016-2023 przyjęty uchwała 

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

przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2023. 

To wieloletni program opisujący stan i stopień degradacji terenu w kilku 

płaszczyznach: społecznej, gospodarczej, przestrzennej oraz środowiskowej. Celem 

programu jest opracowanie planów realizacji konkretnych działań oraz systemu ich 

wdrażania, mających na celu wyprowadzenie analizowanego obszaru z niekorzystnej 

sytuacji, poprzez nadanie mu nowych funkcji lub przywrócenie starych. Program ten 
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Dochody wlasne 
33% 

Subwencja ogólna 
27% 

Dotacje celowe 
33% 

Pozostałe dochody 
7% 

Dochody budżetowe w 2021 r. 

umożliwia ubieganie się o wsparcie finansowe działań związanych z rewitalizacją.  

 

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

głównym tego planu jest wzrost efektywności energetycznej, spadek emisji 

dwutlenku węgla oraz wzrost produkcji energii z OZE.  

 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Oleśnica. Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną 

gminy. 

 

Finanse: 

Plan dochodów po zmianach wyniósł kwotę 22.353.971,50 zł, a wykonanie 

21.274.394,15 zł, co stanowi 95,17 % przyjętego planu, z czego: 

- dochody bieżące plan 19.917.926,55 zł   wykonanie  19.704.357,55 zł tj. 98,93% planu 

- dochody majątkowe plan 2.436.044,95 zł  wykonanie 1.570.036,60 zł tj.64,45% planu. 

 

Dochody budżetu przedstawiają się następująco: 
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 Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 6.403.233,56 zł. 

 Pozostałe dochody własne zostały wykonane w kwocie 583.800,75 zł.  

 Subwencja ogólna –  5.679.153,00 zł, która obejmuje: 

 Część oświatową subwencji ogólnej dla gminy – 3.217.153,00 zł, 

 Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy –  1.976.344,00 zł, 

 Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy –  84.951,00 zł, 

 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 400.705,00 zł. 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 

6.318.870,06 zł. 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań 

bieżących gminy  w kwocie 634.900,34 zł.   

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na 

realizację projektu „Aktywność=Zatrudnienie” realizowanego przez  MGOPS w 

Oleśnicy – 30.651,94 zł. 

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 53.747,90 zł: 

 

Dochody majątkowe w kwocie 1.570.036,60 zł przedstawiają się następująco: 

 

1. Środki otrzymane z budżetu UE w ramach realizacji zadania wieloletniego pn.: 

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” – 615.593,65 zł, 

2. Dotacja celowa otrzymana od Powiatu Staszowskiego jako dofinansowanie do 

zakupu samochodu  pożarniczego dla OSP Strzelce w kwocie – 6.000,00 zł, 

3. Dotacja celowa otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego jako dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP 

Strzelce w kwocie – 20.000,00 zł, 

4. Refundacja poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach 

Funduszu Sołeckiego w 2020 roku – 23.890,10 zł 
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5. Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych – 

900.000,00 zł, 

6. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy – 4.552,85 zł. 

 

Wykonanie wydatków budżetowych w 2021 roku  

Plan wydatków budżetowych w 2021 roku po zmianach wyniósł kwotę 32.384.163,74 

zł wykonanie 22.746.998,49 zł co stanowi 70,24% wykonania w stosunku do planu. 

 

wydatki bieżące – plan  19.693.594,74 zł wykonanie  18.222.515,35 zł  tj. 92,53% 

wydatki majątkowe – plan  12.690.569,00 zł wykonanie 4.524.483,14 zł  tj. 35,65%. 

 

Realizacja wydatków majątkowych w stosunku do planowanych wydatków ogółem 

wyniosła 13,97%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi 19,89% w 

strukturze wydatków wykonanych ogółem. 

 

 

 

 

Wydatki 
majątkowe 

20% 

Wydatki bieżące 
80% 

Wydatki budżetowe w 2021 r. 
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Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia się następująco: 

 

Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo" na plan 6.745.167,88 zł wykonanie 2.748.496,53 zł – 

40,75% planu. 

Dz.400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę i gaz" na plan 1.129.160,00 zł 

wykonanie 444.487,19 zł – 15,87% planu. 

Dz.600 „Transport i łączność" na plan 1.086.840,15 zł wykonanie 308.381,26 zł – 

28,37%. 

Dz.700 „ Gospodarka mieszkaniowa” na plan 47.950,00 zł wykonanie 27.489,82 zł tj. – 

57,33% planu. 

Dz.710 „Działalność usługowa"  na plan 50.000,00 zł, wykonanie 21.676,56 zł tj. – 

43,35% planu. 

Dz. 750 „Administracja publiczna" na plan 2.942.485,78 zł wykonanie 2 zł, co stanowi 

83,11% planu.  

26% 

11% 

32% 

31% 

Wydatki bieżące w 2021 r. 

Wydatki na oświatę

Wydatki na administrację

Wydatki na pomoc społeczną +
Rodzina

Pozostałe wydatkibieżące
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Dz.751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz 

sądownictwa" na plan 857,00 zł wykonanie 857,00 zł – 100,00% planu. 

Dz.754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na plan 572.720,00 zł 

wykonanie 519.345,53 zł co stanowi – 90,68% planu. 

Dz.757 „Obsługa długu publicznego" plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

Dz.758 „Różne rozliczenia" plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

Dz.801 „Oświata i wychowanie” na plan 6.593.092,00 zł wykonanie 5.648.249,47 zł, co 

stanowi 85,67% planu. 

Dz. 851 „Ochrona zdrowia" na plan 90.986,66 zł, wykonanie 52.443,60 zł co stanowi 

57,64% planu. 

Dz. 852 „Pomoc społeczna” na plan 1.343.418,28 zł wykonanie 1.176.582,54 zł co 

stanowi 87,58% planu. 

Dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 79.419,12 zł 

wykonanie 68.430,12 zł co stanowi 86,16% planu. 

Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 252.501,00 zł wykonanie 

239.999,47 zł co stanowi 95,05% planu. 

Dz. 855 „Rodzina” na plan 6.049.118,00 zł wykonanie 6.019.394,09 zł, co stanowi 

99,51% planu. 

Dz.900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 3.885.724,87 zł 

wykonanie 2.026.228,83 zł co stanowi 52,15% planu. 

Dz.921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na plan w kwocie 1.417.923,00 zł 

wykonanie w kwocie – 997.745,71 zł co stanowi 70,37% planu. 

Dz.926 „Kultura fizyczna" na plan 6.800 zł  wykonanie 1.797,67 zł, co stanowi 26,44% 

planu. 

Zaplanowane na kwotę 32.384.163,74 zł wydatki budżetu Gminy Oleśnica w 

2021 roku zrealizowano w kwocie 22.746.998,49 zł, co stanowi 70,24% w stosunku do 

wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 13,97% w stosunku do 

planu oraz 19,89%  w stosunku do wydatków wykonanych ogółem. 

 

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących. 

 

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku wyniosły 175.536,52 zł na 

plan 235.855,31 zł, co stanowi 74,42% planu - poniesione wydatki to wydatki bieżące w 
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kwocie 80.619,61 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 94.916,91 zł., zgodnie z 

załącznikiem Nr 11 do niniejszego sprawozdania. 

 

 Przychody budżetu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 10.030.192,24 zł, jako 

przychody z kredytów w wysokości 4.241.252,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, 

pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 

8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.605.795,43 zł oraz niewykorzystane 

środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 

w kwocie 4.183.144,81 zł. 

 

 W 2021 roku przychody budżetu wykonano w kwocie 6.480.370,24 zł, jako 

nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.297.225,43 zł 

oraz niewykorzystane środki pieniężne,  o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o 

finansach publicznych w kwocie 4.183.144,81 zł. 

 

Planowany deficyt budżetu w 2021 roku zaplanowano w kwocie 10.030.192,24 zł, 

który pokryty miał być przychodami określonymi powyżej tj. z kredytów w wysokości 

4.241.252,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki 

pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w 

kwocie 1.605.795,43 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.183.144,81 zł. 

 

 Deficyt budżetu Gminy Oleśnica za 2021 rok wyniósł 1.472.604,34 zł i został 

pokryty  nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, 

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 

1.100.758,34 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 371.846,00 zł. 

 

Gmina Oleśnica według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiada długu ani 

zobowiązań wymagalnych. 

 

Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi 2 rachunki, o których mowa w art.223 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla: 

 

1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy. 

2. Przedszkola Gminnego im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy. 
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Mienie komunalne: 

W zasobie gminy w 2021 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: 

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

nauczyciela i budynek po byłej szkole w Pieczonogach. Gmina dysponuje 8 lokalami 

mieszkalnymi. Posiada następujące maszyny i urządzenia: tj. koparko ładowarkę, 

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

kosiarkę samojezdną, rozsiewacz oraz beczkowóz do wody pitnej o pojemności 3020 l. 

Środki transportowe należące do gminy: samochód Ford dla jednostki OSP, samochód 

Volkswagen dla jednostki OSP, samochód Renault Master dla jednostki OSP, ciągnik 

C-360 KIL-780Y, przyczepa wywrotka szt. 2, przyczepa asenizacyjna, ciągnik New 

Holland TS105, beczka asenizacyjna, traktor TC-142, ciągnik John Deere, samochód 

osobowy Volskwagen Passat 1.8, kosiarka bijakowa do ciągnika. 

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Oleśnica na dzień 31.12.2021r.

  

Grunty 

 

 

 

Lp. 

 

 

            Grupa                                               
 

 

 

 

 

 

Jednos

tka 

miary 

 

Prawo własności  

Ilość 

(j.m.) 

Wartość 

(w tys. zł) 

 

1. Użytki rolne, w tym: ha 87 368  

 - grunty orne ha 60 216  

 - sady ha 1 1  

 - łąki trwałe ha 9 12  

 - pastwiska trwałe ha 9 21  

 - grunty rolne zabudowane ha 2 39  

 - grunty pod stawami ha 4 78  

 - rowy ha 2 1  

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i 

zakrzewione, w tym: 

ha 3 5  

 - lasy ha 2 4  

 - grunty zadrzewione i zakrzewione ha  1  

3. Grunty zabudowane i 

zurbanizowane, w tym: 

 

ha 
 

98 

 

4951 

 

 - tereny mieszkaniowe ha    

 - tereny przemysłowe  ha    

 - inne tereny zabudowane ha 2 81  
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 - zurbanizowane tereny niezabudowane ha 2 7  

 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ha 1 2  

 - użytki kopalne ha - -  

 - tereny komunikacyjne, w tym: ha - -  

        drogi ha 92 4861  

         Tereny kolejowe ha    

         Inne tereny komunikacyjne ha    

4. Grunty pod wodami, w tym: ha - -  

 - grunty pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi 

ha    

 - grunty pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi 

ha - -  

 

 

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Oleśnica. 

 

Nieruchomości zabudowane /budynki/ 

 

Lp. Rodzaj zabudowy  

/Podział wg podstawowej 

funkcji użytkowej/ 

 

 

Jednost

ka 

miary 

Art. 267 ust. 1 pkt 3 

u.of.p. 

Prawo własności 

Ilość 

(j.m.) 

 

Wartość 

(w tys.zł) 

1. Budynki mieszkalne szt. 1 75 

2. Budynki przemysłowe szt.   

3. Budynki transportu i 

łączności  

szt.   

4. Budynki 

handlowo-usługowe 

szt.   

5. Zbiorniki, silosy i budynki 

magazynowe 

szt. 5 67 

6. Budynki biurowe szt. 1 582 

7. Budynki szpitali i zakładów 

opieki medycznej  

szt. 1 553  

8. Budynki oświaty i nauki szt. 2 590 

9. Budynki kultury szt. 1 1534 

10. Budynki sportowe szt. 1 51 272 

11. Budynki produkcyjne, 

usługowe i gospodarcze dla 

rolnictwa 

szt.   

12. Inne budynki niemieszkalne szt. 9 1445 
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 Lokale 

 

Lp.  

Rodzaj zabudowy 

 

Jedno

stka 

miary  

Art. 267 ust. 1 pkt. 

3 lit a u. o f. p. 

Art. 267 ust. 1 pkt 

3 lit. b u. o f. p. 

Ilość 

(j.m.) 

Wartoś

ć 

(w 

tys.zł) 

Ilość 

(j.m.) 

Wartość 

(w tys.zł) 

1. Lokale mieszkalne  szt. 4 - 4 - 

  szt.     

  szt.     

  szt.     

2. Lokale użytkowe szt.     

  szt.     

  szt.     

  szt.     

       

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych 

 

L.p. 
Wyszczególnienie 

Jednostka 

miary 

Ilość 

(j.m.) 

Wartość 

(w tys. zł) 

1. Grupa 0- Grunty , w tym ha 188 5324 

 Użytki rolne ha 87 368 

 Grunty leśne ha 3 5 

 Grunty zabudowane i 

zurbanizowane 

ha 98 4951 

 Użytki ekologiczne ha - - 

 Tereny różne ha - - 

 nieużytki ha - - 

 Grunty pod wodami ha   

2. Grupa I – Budynki i lokale w tym: szt.  56118 

 Budynki niemieszkalne, w tym: szt.   

 Budynki przemysłowe szt.   

 Budynki transportu i łączności szt.   

 Budynki handlowo usługowe szt.   

 Zbiorniki, silosy i budynki 

magazynowe 

szt. 5 67 

 Budynki biurowe szt.  1 582 

 Budynki szpitali i zakładów 

opieki medycznej 

szt. 1 553  

 
Budynki oświaty 

szt. 

 

2 590  
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Budynki nauki i kultury 

Szt. 

 

1 1534 

 Budynki sportowe Szt. 1 51 272 

 Budynki produkcyjne, usługowe i 

gospodarcze dla rolnictwa 

szt.   

 Inne budynki niemieszkalne szt. 9 1445 

 Budynki mieszkalne   szt. 1 75 

 Lokale niemieszkalne szt.   

 Lokale mieszkalne szt.   

3. Grupa II- Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej, w tym: 

szt.  7618 

 Kompleksowe budowle na 

terenach przemysłowych 

szt.   

 Rurociągi, linie 

telekomunikacyjne i 

elektroenergetyczne 

szt.   

 Infrastruktura transportu, w tym szt.   

 Autostrady, drogi ekspresowe, 

ulice i drogi pozostałe 

szt. 305 4861 

 Drogi szynowe, drogi kolei 

napowietrznych lub 

podwieszonych 

szt.   

 Drogi letniskowe szt.   

 Mosty, wiadukty, estakady, tunele 

i przejścia nadziemne i podziemne 

szt.   

 Budowle wodne, z wyjątkiem 

melioracji 

szt.   

 Melioracje podstawowe i 

szczegółowe 

szt.   

 Obiekty sportowe i rekreacyjne, 

obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej pozostałe gdzie indziej nie 

sklasyfikowane 

szt. 10 2757 

4. Grupa  od III do VI – Maszyny i 

urządzenia 

szt. 42 13 13147 

5. Grupa VII-Środki transportowe szt. 12 383 896 

6.  Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy 

i wyposażenie 

szt. 6 162 703 

 

 

Gmina Oleśnica posiada: 

 22 drogi gminne co stanowi 39,81 ha 

 263 drogi wewnętrzne co stanowi 71,68 ha 
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Zatrudnienie i bezrobocie: 

Zmiany gospodarcze i polityczne, jakie dokonały się w Polsce doprowadziły do tego, że 

Polska dołączyła do krajów o gospodarce rynkowej, co z kolei spowodowało pojawienie 

się zjawiska bezrobocia. Jest to zjawisko społeczne, polegające na tym, że część ludzi 

zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego 

zatrudnienia. Stan ten spowodowany jest brakiem równowagi pomiędzy podażą pracy a 

popytem na pracę. W Polsce stało się to kwestią społeczną, świadczy o tym dynamika, 

skala i struktura zjawiska. Brak pracy jest czynnikiem, który ma wpływ na zaspokojenie 

ważnych potrzeb społecznych w różnych sferach życia Konsekwencją braku pracy jest 

też narastające ubóstwo i związane z tym kwestie edukacyjne, zdrowotne, 

mieszkaniowe itd., których rozwiązaniem zajmuje się szeroko pojęta polityka 

społeczna. 

Walka z bezrobociem możliwa jest tylko przez kompleksowe działania w sferze 

ekonomicznej mającej na celu wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. 

Zadania w tej sferze koncentrują się również wokół problemu ochrony pracowników 

przed utratą zatrudnienia, ochrony egzystencji jednostki dotkniętej brakiem pracy oraz 

pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Świadczenia społeczne dla bezrobotnych w Polsce 

reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powinny one 

zapewnić bezrobotnemu minimum życiowe oraz zachęcać do podjęcia zatrudnienia. 

Jeśli chodzi o porównanie sytuacji pod względem liczby bezrobotnych na przestrzeni 

ostatnich 2 lat (2020-2021) w Gminie Oleśnica liczba bezrobotnych zmalała o 10 osób. 

W województwie świętokrzyskim widoczny jest spadek liczby bezrobotnych w 

stosunku do roku 2020 o 6.846 osób (sytuacja związana z COVID – 19). 

 

Bezrobocie wśród klientów  MGOPS w Oleśnicy. 

Jak wynika z danych MGOPS w Oleśnicy w gminie w ostatnich 2 latach liczba rodzin z 

dysfunkcją bezrobocia korzystających z pomocy w 2021 roku w stosunku do 2020 roku 

zmniejszyła się o 2 rodziny. 

W rodzinach dotkniętych problemem bezrobocia najczęściej występują następujące 

problemy: 
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 brak środków na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, 

 psychospołeczne skutki bezrobocia, które najwyraźniej widoczne są u osób 

długotrwale bezrobotnych, 

 negatywne wzorce wychowawcze przekazywane dzieciom. 

System pomocy rodzinie z problemem bezrobocia realizowany jest poprzez następujące 

zadania świadczone przez MGOPS w Oleśnicy: 

 przygotowanie i wspieranie bezrobotnego w trakcie poszukiwania pracy, 

 zobowiązanie do aktywnego, dokumentowanego poszukiwania pracy, 

 przyznanie świadczeń umożliwiających zaspokojenie niezbędnych potrzeb, 

 niwelowanie psychospołecznych skutków bezrobocia osób pozostających bez 

pracy i ich rodzin, 

 zwiększanie aktywności i zaangażowania osób bezrobotnych w działaniach 

służących usamodzielnieniu, 

 pomoc w uzyskaniu kwalifikacji dostosowanych do sytuacji na rynku pracy, 

poprzez udział beneficjentów w Projektach finansowanych z UE, 

 zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, 

 współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w celu pozyskania informacji o 

dostępnych ofertach pracy dla klientów MGOPS, 

 działania podejmowane w celu redukowania psychospołecznych skutków 

bezrobocia, przede wszystkim ochronę dzieci przed skutkami bezrobocia 

rodziców poprzez zapewnienie, ciepłego posiłku w szkole, podstawowego 

wyposażenia do szkoły, możliwości uczestniczenia w zajęciach świetlic 

szkolnych. 

W ramach pomocy społecznej oferowane jest również wsparcie i aktywizacja 

zawodowa - społeczna bezrobotnych poprzez utworzenie nowych miejsc pracy w 

ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z przepisami ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

Przedsiębiorcy: 

W 2021 r. zarejestrowano w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 

Gospodarczej 22 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności 
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tychże przedsiębiorców były roboty budowlane wykończeniowe. Sześciu 

przedsiębiorców zlikwidowało swoją działalność a 9 przedsiębiorców zawiesiło 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Infrastruktura komunalna – stan na 31.12.2021 r. 

Wodociągi 

1. Długość sieci wodociągowej – 63,23 km, 

2. Ilość nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowej – 1237, w tym 1206 

do budynków mieszkalnych 

3. Ilość nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowej w 2021 r. – 8 

4. Ilość miejscowości zwodociągowanych – 10  

5. Ilość awarii wodociągowych w 2021 r. – 8 szt. 

 

Kanalizacja 

1. Długość sieci kanalizacyjnej – 18,5 km, 

2. Ilość nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacyjnej – 649, w tym do 

budynków mieszkalnych: 627 

3. Ilość nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej w 2021 r. – 4 

4. Ilość miejscowości podłączonych do sieci kanalizacyjnej – 2  

5. Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanych przez Gminę Oleśnica 

– 172 szt.  

 

Odpady 

Gmina Oleśnica odbiera odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie gminy Oleśnica. W 2021 roku na terenie gminy Oleśnica 

obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na nieruchomościach zamieszkałych obowiązuje opłata:  

- w wysokości 14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny, przy czym właściciele nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w przydomowych kompostownikach mają prawo do zwolnienia z 
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opłaty w wysokości 1,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość, 

- w wysokości 42,00 zł od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i 

odbierane  w sposób selektywny.  

 

Na nieruchomościach niezamieszkałych obowiązuje opłata: 

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) za pojemnik/worek o pojemności 120 l. – 6,33 zł; 

b) za pojemnik o pojemności 240 l. – 12,66 zł; 

c) za pojemnik o pojemności 1100 l. – 58,00 zł; 

- jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) za pojemnik/worek o pojemności 120 l. – 18,99 zł; 

b) za pojemnik o pojemności 240 l. – 37,98 zł; 

c) za pojemnik o pojemności 1100 l. – 174,00 zł. 

 

Wszystkie odpady komunalne odbierane z terenu Gminy Oleśnica trafiają do Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie. Łączna ilość odpadów 

komunalnych odebranych z trenu gminy w 2021 r. wyniosła 756,28 Mg, z czego 449,28 

Mg stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

L.p. NUMER 

DROGI 

NAZWA DROGI 

Drogi wojewódzkie 

1 757 Opatów – Iwaniska – Staszów – Stopnica 

Drogi powiatowe 

1. 0037 T  Szydłów – Pieczonogi 

2. 0045 T Pieczonogi - Kąty 

3. 0105 T Stopnica - Podlesie - Połaniec  

4. 0106 T  Oleśnica – Pieczonogi 
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5. 0107 T Sufczyce - Strzelce  

6. 0108 T  Oleśnica - Brody Małe 

7. 0109 T Bydłowa - Brody Duże  

8. 0110 T Wojnów - Borzymów - Beszowa  

9. 0111 T Oleśnica - Wólka Oleśnicka  

10. 0115 T Pacanów - Strzelce  

11. 0116 T  Pacanów - Brody Duże – Grobla 

12. 0117 T Sroczków – Borzymów 

Drogi gminne 

1. 356001 T Pieczonogi – Olszyna – Kępie  

2. 356002 T Pieczonogi – Czyżów  

3. 356003 T Bydłowa – Sydzyna  

4. 356004 T Kępie – Wadówka  

5. 356005 T Kępie – Wadówka – Strzelce  

6. 356006 T Strzelce – Łącznik  

7. 356007 T Strzelce – Kępie  

8. 356008 T Strzelce – Pieczonogi 

9. 356009 T Strzelce – Budy  

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

11. 356011 T Oleśnica ul. Gęsia  

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

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

14. 356014 T Oleśnica – Wólka  

15. 356015 T Oleśnica ul. Wrzosy 

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

17. 356017 T Wólka Oleśnicka – ul. Stopnicka  

18. 356018 T Wólka Oleśnicka – Oleśnica 

19. 356019 T Wólka Oleśnicka – ul. Brzozowa 

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

21. 356021 T Pieczonogi łącznik 
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22. 356022 T Strzelce łącznik 

 

Sieć drogowa w gminie podlega systematycznej modernizacji i przebudowie, co 

wpływa na poprawę jej jakości. 

Przy drogach publicznych zainstalowanych jest 550 lamp, w tym na majątku  PGE 384 

lampy,  na majątku Gminy 166 lamp. 

 

Ochrona przeciwpożarowa: 

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

jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego tj. OSP Oleśnica                          

i OSP Strzelce.  

Skład jednostek OSP przedstawia się następująco: 

OSP w Oleśnicy 48 druhów, 

OSP w Strzelcach 35 druhów, 

OSP w Pieczonogach 24 druhów, 

OSP w Borzymowie 18 druhów, 

OSP w Bydłowej 16 druhów. 

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2021 r. gmina 

wydatkowała 519.345,53 zł co stanowi – 90,68% planu. 

 

Wydatki bieżące – 125.578,81 zł, na które składają się: 

 

 koszty utrzymania  kierowców-konserwatorów – 25.907,23 zł, 

 wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych – 12.131,00 zł, 

 energia elektryczna, gaz – 24.684,82 zł, 

 zakup paliwa – 9.374,62 zł, 

 zakup akumulatorów do samochodów bojowych – 1.840,02 zł, 

 zakup kombinezonów i zestawów naprawczych – 3.473,30 zł, 

 zakup tlenu medycznego – 265,03 zł, 

 zakup środka pianotwórczego – 3.571,92 zł, 

 zakup pasów do deski ortopedycznej – 200,00 zł, 
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 zakup wyposażenia dla OSP Oleśnica w ramach Funduszu Sołeckiego – 8.422,00 

zł, 

 zakup wyposażenia dla OSP Pieczonogi – w ramach utrzymanie gotowości 

bojowej – 6.000,00 zł, 

 pozostałe zakupy i opłaty  – 1.476,93 zł, 

 badania profilaktyczne strażaków – 4.481,00 zł 

 badanie techniczne samochodów strażackich i agregatów prądotwórczych – 

1.438,71 zł, 

 przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 608,85 zł, 

 serwis urządzeń hydraulicznych – 781,05 zł, 

 likwidacja i wymiana licznika prądu – 500,00 zł, 

 za naprawę automatów do bram garażowych wraz s serwisem – 450,00,00 zł, 

 napełnienie butli z tlenem medycznym wraz z przeglądem legalizacją – 734,71 

zł, 

 przegląd instalacji gazowej – 600,00 zł, 

 usługa montażu gabloty ubraniowej w OSP Pieczonogi – 2.160,00 zł, 

 koszty transportu i dostawy – 244,65 zł, 

 ubezpieczenie mienia i  samochodów – 10.081,47 zł, 

 ubezpieczenie strażaków OSP – 3.591,50 zł, 

 szkolenia strażaków – 2.560,00 zł. 

 

Wydatki majątkowe – 368.147,99 zł, które obejmują: 

- dotację celową przeznaczoną na zakup samochodu strażackiego dla OSP Strzelce – 

356.570,00 zł, 

- zakup wyposażenia dla OSP Oleśnica w ramach Funduszu Sołeckiego – 11.577,99 zł. 

 

Pozostałe wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły  

25.618,73 zł  

 

Ochrona zabytków, przyrody i leśnictwo: 

 

Zabytki kultury materialnej oraz miejsca związane z ważnymi wydarzeniami 

historycznymi, stanowią dziedzictwo kulturowe, decydujące o tożsamości kulturowej 
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gminy.  

W Oleśnicy zachował się XV wieczny układ urbanistyczny. Najważniejszym zabytkiem 

na terenie gminy jest neogotycki kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP z XIX 

wieku wzniesiony na fundamentach gotyckiej świątyni z XV wieku. Na uwagę 

zasługuje umieszczona nad chrzcielnicą tablica erekcyjna kościoła św. Floriana z 1406 

roku oraz piętnaście witraży przedstawiających postacie świętych i bohaterów 

biblijnych. Kazimierz Wójtowicz w przewodniku „Przesłanie witraży w kościele w 

Oleśnicy świętokrzyskiej”, tak o nich pisze: „Stwarzają one niepowtarzalny klimat, 

który pozwala oderwać się od spraw codziennych i skierować nasze myśli ku rzeczom 

wielkim i nieprzemijającym”.  

Wychodząc z kościoła, od strony wschodniej zauważymy XIX wieczną plebanię w stylu 

dworkowym z gankiem wspartym na czterech kolumnach. Po drugiej stronie ulicy 

znajduje się zabytkowy cmentarz z grobowcem ostatnich właścicieli Oleśnicy – 

Zaborowskich oraz kaplicą cmentarną w stylu neogotyckim. Na rynku znajduje się 

zabytkowa remiza strażacka, która po przebudowie i rozbudowie będzie pełniła . 

funkcję Gminnego Centrum Kultury.  

Na terenie gminy Oleśnica zachowało się wiele barokowych kapliczek i figur, 

większość z nich pochodzi z XVII wieku. 

 

Na terenie gminy znajdują się cztery obwody łowieckie: 

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

Łubnicach. 

 

Jednostki organizacyjne gminy: 

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudniał - 31 

pracowników – 26 osób zatrudniono na pełen etat i 5 osób na ½ etatu.. 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy jest jednostką 

organizacyjną obejmującą swoim działaniem obszar gminy. Zajmuje się 
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organizowaniem pomocy społecznej na terenie gminy w celu umożliwienia osobom i 

rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

Podstawą gospodarki jednostki jest plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej wynikający z budżetu gminy. 

Wydatki jednostki wynikające z planu finansowego dokonywane są w sposób celowy, 

rzetelny i oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiąganiu założonych 

celów, w wysokościach oraz terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań, na podstawie zawartych umów w następstwie postępowań określonych w 

przepisach o zamówieniach publicznych. 

Pomoc Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest nakierowana także na 

pobudzanie aktywności i zaradności wśród beneficjentów ośrodka. 

Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy w 2021 r. 

przedstawia się następująco: kierownik, księgowa, trzech pracowników socjalnych, 

pracownik do spraw świadczeń i funduszu alimentacyjnego, asystent rodziny, 

opiekunka osób starszych na umowę zlecenie. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego zatrudniała w  2021 roku 

46 pracowników - w przeliczeniu na pełne etaty 41,40. W tej liczbie 33 nauczycieli.  

Koszty bieżące utrzymania szkoły podstawowej wyniosły w 2021 roku  4.070.236,52 zł 

przeznaczone na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.390.347,36 zł (wynagrodzenia 

osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki 

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 153.897,04 zł (dodatki socjalne nauczycieli 

– wiejski  i mieszkaniowy, odzież robocza, obuwie robocze, środki bhp dla 

pracowników, stypendia szkolne),  
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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 371.904,16 zł (zakup środków 

czystości, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, 

gaz, energia elektryczna, woda, usługi remontowe, okresowe badania 

pracowników, przeglądy okresowe urządzeń, usługi ubezpieczenia budynku i 

sprzętu komputerowego, opłata za internet, telefon, delegacje, szkolenia 

pracowników, ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu – wywóz śmieci). 

Pozostałe wydatki: 

 dowożenie uczniów – 85.215,66 zł, /usługa transportowa, umowa zlecenie i 

składki  dla opiekuna/,  

 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  – 8.793,80 zł, 

 koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w 

kwocie – 47.197,83 zł, 

 zapewnienie uczniom dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 

35.574,33 zł; 

 ZFŚ Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 35.243,00 zł, 

 Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu 

Laboratorium Przyszłości 27.279,00 zł. 

 

Struktura organizacyjna szkoły przedstawia się następująco: 

Klasa Liczba oddziałów Liczba uczniów ogółem 

klasa I dwa 40 

klasa II dwa 29 

klasa III dwa 40 

klasa IV dwa 32 

klasa V dwa 36 

klasa VI jeden 14 

klasa VII dwa 46 

klasa VIII dwa 35 

Ogółem 15 272 
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Ważnym przedsięwzięciem, którego realizację rozpoczęła szkoła w roku 2021, był 

rządowy program Laboratoria Przyszłości. Jego celem jest stworzenie nowoczesnej 

szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz 

sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Szkoła otrzymała 

wsparcie  finansowe w wysokości 81.300,00 złotych na zakup pomocy dydaktycznych 

potrzebnych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 

STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W roku 2021 

zakupiono dla uczniów: drukarkę 3D wraz z laptopem, zestaw edukacyjny Arduino, 

stację lutowniczą i aparat fotograficzny, zestaw lamp światła ciągłego i mikrofon 

kierunkowy, gimbal do aparatu fotograficznego i kamery, zestaw 8 par okularów VR, 6 

tablic białych ceramicznych 120x90 z liniaturą, 4 tablice białe ceramiczne tryptyk 

170x100/340. Realizacja pozostałej części zamówienia nastąpiła  

w roku 2022. 

W roku 2021 zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przebiegały w 

dalszym ciągu w cieniu pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV 2, ale z 

wyraźnie mniejszym nasileniem i jednoczesnym staraniem nauczycieli, aby jakość 

przekazywanej wiedzy ucierpiała w najmniejszym stopniu. Wykorzystywano w tym 

celu sprawdzone wcześniej narzędzia technologii IT do kontaktu z uczniami. 

Oprócz realizacji podstawowych zajęć edukacyjnych w klasach I-VIII w ilości 419 

godzin tygodniowo, które wynikają z ramowych planów nauczania, w 2021 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 2021 średniomiesięcznie 37 uczniów. W oparciu o 

zatwierdzony arkusz organizacji szkoły realizowane były także zajęcia indywidualnego 

nauczania w domu ucznia. Nowością w szkole jest prowadzenie zajęć z gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej dla chętnych uczniów klas I-III w wymiarze 1 godziny 

zajęć tygodniowo. 

Zajęcia sportowe i rekreacyjne prowadzone były przez 2 nauczycieli. 

Przeznaczone było na ten rodzaj zajęć 10 godzin tygodniowo w ramach pensum. Profil 
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zajęć to przede wszystkim: koszykówka i lekkoatletyka. Uczestnikami zajęć byli 

uczniowie klas I-VIII. Średnio w tygodniu uczestniczyło w zajęciach o charakterze 

sportowym i rekreacyjnym  60 uczniów. Ze szkolnymi zajęciami kół sportowych 

realizowany był także program pod patronatem Ministerstwa Sportu i Instytutu Sportu o 

nazwie Szkolne Koło Sportowe. Zajęcia w ilości dwóch godzin tygodniowo 

ukierunkowane były na piłkę nożną, uczestniczyło w nich 17 uczniów szkoły z klas 

IV-VIII. 

W roku 2021 28 nauczycieli prowadziło zajęcia dodatkowe z chętnymi uczniami 

w ramach dodatku motywacyjnego. Przeciętna, tygodniowa liczba tych zajęć dla 

nauczyciela wynosiła 2 godziny dydaktyczne. Charakter zajęć był zbieżny z 

indywidualnymi potrzebami uczniów, harmonogramem uroczystości szkolnych, 

możliwościami nauczycieli oraz tygodniowym planem zajęć poszczególnych 

oddziałów. W ramach zajęć związanych z otrzymywanym dodatkiem motywacyjnym 

nauczyciele języka polskiego i matematyki z klas V-VIII prowadzili także cyklicznie 

zajęcia o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym. Liczba uczniów objętych tymi 

zajęciami wynosiła 13. 

Wszystkie wymienione wyżej zajęcia, wyrównujące szanse edukacyjne oraz 

rozwijające pasje i uzdolnienia uczniów mają swoją kontynuację w roku 2022 . 

 

Przedszkole Gminne im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy  

Przedszkole Gminne im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy w 2021roku – 5 oddziałów, 124 

uczniów. 

Oddział I – 24 

Oddział II – 25 

Oddział III – 25 

Oddział IV – 25 

Oddział V – 25 

Zatrudnienie przedstawia się następująco: 

Liczba pracowników ogółem 22 osoby. 

Nauczycieli  11 osób, w tym nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. 

Liczba pracowników administracji i obsługi – 11 osób. 
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W 2021 roku przedszkole czynne było od godz. 6:30 do godz. 15:30. Przerwa 

wakacyjna obowiązywała od dnia 01.08.2021 do 31.08.2021 r. 

Koszty utrzymania Przedszkola Gminnego w Oleśnicy w 2021 r. wyniosły – 

1.451.404,37 zł. 

 

Były to wydatki bieżące – 1.451.404,37 zł 

przeznaczone na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.286.469,57 zł, 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.597,42 zł (dodatki socjalne 

nauczycieli, środki bhp), 

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 129.337,38 zł (zakup 

środków czystości, art. biurowych, pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, 

woda, gaz, zakup licencji programów komputerowych, badania lekarskie, usługi 

naprawcze, delegacje, opłata za dostęp do sieci internetowej, telefon, szkolenia 

pracowników, różne ubezpieczenia rzeczowe, ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu – 

wywóz śmieci). 

Pozostałe wydatki: 

 koszty kształcenia ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie 

innej gminy – 26.156,68 zł;  

 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  – 3.387,99 zł;  

 koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 

164.215,07 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia 

osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i 

Fundusz Pracy, zakup artykułów biurowych, zakup pomocy naukowych i 

dydaktycznych”. 

 

Ogółem wydatki bieżące gminy na oświatę w 2021 r. wyniosły kwotę 5.888.248,94 zł z 

czego – 3.217.153,00 zł środki z subwencji oświatowej oraz 119.151,00 zł środki z 

dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie przedszkola. 

W 2021 r. Gmina Oleśnica przeznaczyła na stypendia socjalne dla uczniów kwotę 

33.752,65 zł, w tym środki z budżetu państwa w kwocie – 27.002,12 zł. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy jest samorządową instytucją kultury, która 

realizuje swoje statutowe założenia tzn.: gromadzi, opracowuje, udostępnia zbiory, 

udziela informacji oraz popularyzuje książkę i czytelnictwo. Zadania statutowe 

biblioteki w roku 2021 realizowało 2 pracowników (jeden zatrudniony w ramach 

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

jeden etat na stanowisku bibliotekarskim. Natomiast  na stanowisku głównej księgowej 

zatrudniony jest pracownik na 1/8 etatu. Biblioteka mieści się w budynku Publicznej 

Szkoły Podstawowej  im. St. Żeromskiego w Oleśnicy w wyodrębnionym 

pomieszczeniu sąsiadującym z biblioteką szkolną. Jednym z głównych zadań biblioteki 

jest między innymi gromadzenie materiałów bibliotecznych. W naszych zbiorach 

znajdują się książki i  czasopisma. W 2021 r. włączono do zbiorów ogółem 221 

jednostek inwentarzowych. Część środków na zakup zbiorów pochodziło z dotacji 

Biblioteki Narodowej pozyskanej w ramach Programu Zakup Nowości Wydawniczych 

dla Bibliotek.  W miarę posiadanych środków finansowych starano się zadbać o dopływ 

nowości dla każdej grupy czytelników, różniących się potrzebami i zainteresowaniami. 

Przy doborze kierowano się listami bestsellerów oraz czytelniczymi sugestiami. 

Zakupione pozycje zostały opracowane pod względem formalnym i rzeczowym w 

systemie MAK + tj. elektronicznym, zintegrowany systemie bibliotecznym. 

Katalogowanie zbiorów bibliotecznych odbywa się przy pomocy zawartości 

„Przewodnika Bibliograficznego”, z którego pobierane są rekordy bibliograficzne do 

lokalnej bazy biblioteki. Wypożyczenia, zwroty i udostępnienia zasobów oraz cała 

statystyka w tym rejestracja czytelników odbywa się w ww. systemie.  W roku  2021 

odnotowano wzrost liczby aktywnych czytelników  w przedziale wiekowym  6-12 lat, 

zapewne związane jest to z szeregiem prowadzonych i realizowanych akcji dla 

najmłodszych. Między innymi  spotkaniom autorskim, cotygodniowym warsztatom 

„Kreatywne soboty”, a także kontynuacji takich akcji jak: ,,Mała książka-wielki 

człowiek",  „Bezpieczne wakacje”, „Cała Polska czyta dzieciom”. Drugą pod względem 

liczebności grupę stanowią osoby niezatrudnione tj. bezrobotni, emeryci, których 

procentowy udział w populacji czytelników stale rośnie. Potrzeby informacyjne 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zintegrowany_system_biblioteczny
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zaspokaja w dużym stopniu księgozbiór podręczny. Bibliotekarze udzielają rozmaitych 

informacji, m.in.: ustnej na bezpośrednie zapytanie czytelnika, a także o  zbiorach oraz 

możliwości korzystania z niego. Wskaźnik liczby czytelników  w roku 2021 wynosił 7,7 

% na 100 mieszkańców, natomiast  wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniósł 152,28. 

Zmienił się również charakter wypożyczeń. Coraz częściej czytelnicy sięgają po 

książkę, którą czytają dla przyjemności. Wybierają literaturę zamiast telewizora, 

komputera. Coraz mniej osób poszukuje książek w celach edukacyjnych. Tę rolę w 

chwili obecnej przejął komputer i Internet.  

 

Biblioteka pełni także funkcję kulturalno-oświatową oraz kulturotwórczą i 

wychowawczą, bowiem przez organizacje różnego rodzaju spotkań, wieczorków, 

koncertów -  biblioteka uczestniczy w życiu społecznym środowiska. Aby je realizować 

proponuje różne formy pracy z czytelnikami. Dostosowując je do postawionych celów, 

potrzeb użytkowników oraz warunków lokalowych. Na początku  2021 roku biblioteka 

musiała zrezygnować z wielu akcji, spotkań i wydarzeń wymagających bezpośrednich 

kontaktów z czytelnikami z powodu pandemii, jednak przenieśliśmy swoją działalność 

na jakiś czas do mediów społecznościowe tj. Facebooka oraz na  stronę internetową. 

Kiedy przestał  obowiązywać  reżim sanitarny biblioteka zaczęła organizować spotkania 

i warsztaty w kontakcie bezpośrednim. Biblioteka  otrzymała certyfikat za udział w 

kampanii promującej czytelnictwo wśród najmłodszych: „Mała książka – wielki 

człowiek”. Po raz kolejny przystąpiła do programu: „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1” i podpisała umowę z Biblioteką 

Narodową na  zakup nowości książkowych, działanie to realizowane było w ramach 

Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp 

do nowości wydawniczych. Promocja czytelnictwa biblioteki opierała się także  na 

reklamowaniu nabytych zbiorów poprzez massmedia, stronę internetową, Facebook 

oraz umieszczaniu artykułów o działalności biblioteki w  gazetce samorządowej 

Oleśnickie Echa. 

 

Ochrona zdrowia: 

Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia, dla którego 
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gmina pełni funkcję organu założycielskiego.  

Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy realizował w 2021 r. następujące 

świadczenia zdrowotne: 

 świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej 

 świadczenia ogólnostomatologiczne 

 świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa 

 

W zakresie POZ świadczenia realizowane były przez lekarzy, pielęgniarki 

środowiskowe i pielęgniarkę szkolną.  

Na dzień 31.12.2021 roku do lekarzy POZ zapisanych było – 2.886 osób                                        

w następujących grupach wiekowych:  

 

Grupy wiekowe Liczba pacjentów 

0-6 lat   214 pacjentów 

7-19 lat 406 pacjentów 

20-39 lat   660 pacjentów 

40-65 lat   909 pacjentów 

66-75 lat   253 pacjentów 

powyżej 75 roku życia 175 pacjentów 

osoby przewlekle chore 269 pacjentów 

 

Świadczenia zdrowotne były udzielane również na podstawie karty EKUZ i na 

poświadczenia wydawane przez NFZ w Kielcach. 

Do pielęgniarki środowiskowej w 2021 r. zapisanych było 2.860 pacjentów. 

Do pielęgniarki szkolnej 271 uczniów. 

W Poradni Stomatologicznej oprócz leczenia zębów były udzielane świadczenia 

protetyczne. 

W Poradni Ginekologicznej wykonano 59 badań cytologicznych. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. 9 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych w tym 2 placówki gastronomiczne.  
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W gminie w 2021r. funkcjonowała jedna apteka.  

W Gminy Oleśnica od wielu lat  działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych do zasadniczych zadań członków Gminnej Komisji oraz osoby 

zajmującej się monitorowaniem pracy komisji  w tym przygotowania, opracowania 

różnej dokumentacji należy  udzielanie pomocy wszystkim osobom zainteresowanym i 

szukającym pomocy w sferze uzależnienia od alkoholu w tym przemocy domowej.  

Pomoc ta realizowana była   m.in. poprzez: 

 uruchomienie procedur administracyjno-prawnych, związanych z kierowaniem osób 

nadużywających alkohol na przymusowe leczenie odwykowe, 

 redagowanie wniosków do Sądu Rodzinnego o uzyskanie orzeczenia w sprawie 

zastosowania wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się przymusowemu 

leczeniu odwykowemu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego lub innej 

alternatywnej formie leczenia, 

 udzielanie wsparcia w czasie pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy oraz 

informowanie ofiary o drogach i możliwościach administracyjno-prawnych 

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

racjonalnego zachowania się w różnych sytuacjach kryzysowych, szczególnie                         

w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia, 

 informowanie o dostępnych formach lecznictwa odwykowego, edukowanie                            

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

substancji chemicznych o działaniu narkotycznym oraz motywowanie do szukania 

pomocy i podjęcia leczenia z własnej woli. 

W roku 2021 pracownik gminy, który zajmuje się monitorowaniem pracy komisji 

przeprowadził pięćdziesiąt osiem rozmów indywidualnych z osobami w czasie 

pierwszego kontaktu mających problem z alkoholem lub osobami współuzależnionymi. 

Były to rozmowy  motywacyjne oraz profilaktyczno - ostrzegawcze. Pięć wniosków o 

leczenie odwykowe zostało skierowane do sądu. W 2021 roku odbyło się dziesięć 

posiedzeń Gminnej Komisji, na których przeprowadzono rozmowy motywujące z 

osobami wezwanymi oraz zobligowano ich do korzystania z doradztwa 

psychologicznego i terapeutycznego z zakresu uzależnień (przede wszystkim z 

problemami uzależnienia alkoholowego). W komisji zasiadało cztery osoby  
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przeszkolone odnośnie pracy z osobą uzależnioną i współuzależnioną. Natomiast 

porady z zakresu uzależnień  udzielane były przez psychologa specjalistę terapii 

uzależnienia i współuzależnienia  oraz instruktora terapii uzależnień. W 2021r. 

psycholog przeprowadził 107 konsultacji w ciągu 99 godzin. Poradnictwo świadczone 

przez psychologa to przede wszystkim: pomoc psychologiczna dla osób z problemami 

uzależnień pozostających w terapii pogłębionej, terapia indywidualna, mediacja, 

konsultacja, psychoedukacja, motywowanie do terapii. Praca z dorosłą osobą 

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

rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania uczuć, rozwiązywania problemów, 

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

kształtowania i wzmacniania umiejętności wychowawczych. Natomiast praca 

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

stworzeniu możliwości ich bezpiecznego wyrażania, a poprzez to obniżenia 

wzmożonego napięcia emocjonalnego, a także stworzeniu możliwości korektywnego 

doświadczenia emocjonalnego, pomocy w zrozumieniu trudnej sytuacji własnej i 

rodziny poprzez dostarczenie podstawowej wiedzy w odniesieniu do uzależnienia 

alkoholowego oraz konsekwencji choroby alkoholowej. Natomiast praca terapeuty  to  

prowadzenie porad doradztwa terapeutycznego z zakresu uzależnień dla rodzin, w 

których występują problemy alkoholowe w tym dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych. Terapeuta w 2021 przeprowadził 270 konsultacji w ciągu 192 

godzin.  Porady realizował m.in. poprzez nawiązanie pierwszego kontaktu z osobami z 

problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami, doradztwa i konsultacji, wstępne 

motywowanie do terapii. Terapia polega na stosowaniu różnych oddziaływań 

psychoterapeutycznych, tj.: terapii indywidualnej, reprogrammingu (czyli uczenia 

pacjenta nowych, dobrych dla zdrowia zachowań), psychoedukacji, treningu 

umiejętności czy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Ważnym aspektem terapii 

jest nie tylko  dążenie do rezygnacji z nałogu i zachowania abstynencji, ale przede 

wszystkim na poprawie funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie i wzbudzaniu 

pozytywnej, prozdrowotnej postawy życiowej. Chodzi o zapoczątkowanie zmian w 

życiu uzależnionego i utrzymanie ich w celu wyzdrowienia.  Komisja współpracowała z 

dzielnicowym Policji oraz z Komendą Policji w Połańcu, głównie w ramach programów 
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mających na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień.                         

W roku 2021 współpraca ze szkołą, polegała przede wszystkim na współpracy w 

różnego rodzaju działalności profilaktycznej skierowanej  do dzieci i młodzieży z 

szczególnym uwzględnieniem tych pochodzących z rodzin z pogranicza patologii 

przede wszystkim alkoholizmu. Głównym celem rożnego typu zajęć i akcji 

profilaktycznych było ułatwienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych odnalezienia się w 

środowisku szkoły oraz w grupie rówieśniczej. W bieżącym roku odbyły się warsztaty, 

spektakle, zawody sportowe, konkursy tematyczne, koncerty pogadanki na temat 

uzależnień m.in. :,,Złe wybory”, Życie spacer po kamieniach”, „Stalking,  nękanie 

straszenie, szantażowanie z użyciem Sieci, publikowanie lub rozsyłanie 

ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem 

Sieci”-konsekwencje prawne. 

 

Inwestycje zrealizowane w 2021 r.: 

 

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

i wybuduj 

Działanie inwestycyjne obejmowało przebudowę budynku istniejącej remizy OSP  

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

wraz z wyposażeniem. 

Koszty całkowity: 1 490 000,00 PLN. 

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 500 

000,00 PLN. 

2) Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Kultury w Oleśnicy 

Inwestycja polegała na utwardzeniu terenu wokół budynku kostką brukową  

i granitową z wydzieleniem miejsc parkingowych. 

Koszt całkowity: 156 000,00 PLN  

Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych: 150 000,00 PLN  

3) Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Sufczyce, Oleśnica, 

Pieczonogi. 
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Zamówienie obejmowało przebudowę czterech odcinków dróg wewnętrznych na 

terenie gminy Oleśnica w miejscowościach: Sufczyce, Oleśnica, Pieczonogi o łącznej 

długości 322,00 mb, w tym: 

1) droga w miejscowości Sufczyce, działka o nr ewid. 416 o dł. 90,00 mb, szer. jezdni 

3,00 m, szer. poboczy 0,50 m; 

2) droga w miejscowości Oleśnica, działka o nr ewid. 233/3 o dł. 40,00 mb, szer. jezdni 

3,00 m, szer. poboczy 0,50 m; 

3) droga w miejscowości Oleśnica, działki o nr ewid. 254/2, 257/3, 258/1 o dł. 142,00 

mb, szer. jezdni 3,00 m; 

4) droga w miejscowości Pieczonogi, działka o nr ewid. 394 o dł. 50,00 mb, szer. 

jezdni 3,00 m,szer. poboczy 0,50 m. 

Koszt całkowity: 199 795,00 PLN  

Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych: 199 795,00 PLN 

4) Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 

Oleśnica – panele fotowoltaiczne 

Inwestycja obejmowała dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych w ilości 30 szt. 

montowanych na budynkach prywatnych mieszkańców gminy. 

Koszt całkowity: 402 890,00 PLN  

Dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: 235 938,00 PLN 

5) Dostawa sprzętu komputerowego w ramach konkursu grantowego Zdalna 

Szkoła Plus 

Inwestycja polegała na dostawie 15 sztuk laptopów oraz 15 sztuk pakietów aplikacji 

biurowych - Microsoft Office Standard 2019,  które zostały przekazane do Szkoły 

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy i użyczone uczniom w celu 

realizacji edukacji zdalnej, w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w formie 

tradycyjnej. 

Koszt całkowity: 53 880,00 PLN  

Dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020: 53 175,00 PLN 

6) Urządzenie placu wokół stawu w miejscowości Pieczonogi wraz z poprawą jego 
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funkcjonalności – etap II 

  Koszt całkowity: 29 715,77 PLN. 

7) Zakup i montaż okien na I piętro w Domu Ludowym w Podlesiu  

  Koszt całkowity: 24 243,52 PLN. 

8) Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojnów. 

    Inwestycja obejmowała remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr 

ewid. 125, o długości około 240 mb i szerokości 2,7 m.  

  Koszt całkowity: 21 000,00 PLN. 

 

Inwestycje realizowane w 2021 r. i nie zakończone: 

 

1. Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica  

Inwestycja obejmuje demontaż opraw oświetleniowych i montaż w ich miejsce 

nowych opraw energooszczędnych LED oraz dowieszenie nowych opraw 

energooszczędnych LED w wyznaczonych miejscach wraz z nowymi wysięgnikami i 

nowymi zabezpieczeniami w formule zaprojektuj i wybuduj.  

Dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: 1 607 416,35 PLN.    

2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w 

Oleśnicy, która obejmuje następujące elementy: 

- budynek technologiczny, 

- reaktory SBR – 2 szt., 

- budynek odwadniania osadu, 

- wiata magazynowania osadu odwodnionego, 

- budynek socjalny, 

- agregat prądotwórczy, 

- panele fotowoltaiczne, 

- składowisko odpadów komunalnych, 

- studnie pomiarowe – 3 szt., 

- studnia zaworowa, 
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- biofiltr, 

- pompownia ścieków surowych, 

- zbiornik zagęszczania osadu, 

- zbiornik stabilizacji osadu, 

- budynek gospodarczy, 

- wylot kanalizacji,  

- zagospodarowanie terenu. 

Dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:  3 510 000,00 PLN. 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica.  

W ramach inwestycji realizowane są zadania: 

a)   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Sufczyce 

b) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Borzymów 

c) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Strzelce. 

Dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: 9 949 259,44 PLN. 

 

4. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica 

Inwestycja obejmuje wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej 

Ø110 mm o długości ok. 1750 mb w miejscowości Oleśnica i Kępie oraz Ø110 mm o 

długości ok. 1900 mb w miejscowości Bydłowa i Brody w formule zaprojektuj i 

wybuduj. 

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 

304 017,00 PLN. 

 

Złożone wnioski o dofinansowanie, na które zostały przyznane dotacje i projekty 

te są w trakcie realizacji: 

1) Modernizacja 3 szt. przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu  
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- wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 1 107 000,00 PLN. 

Przyznane dofinansowanie: 885 600,00 PLN. 

2) Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości 

Oleśnica  

- wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 1 490 000,00 PLN. 

Przyznane dofinansowanie: 1 192 000,00 00 PLN 

3) Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III. 

- wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład 

Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 8 000 000,00 PLN. 

Przyznane dofinansowanie: 7 600 000,00 PLN. 

4) Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części 

pomieszczeń na świetlicę wiejską  

- wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  

Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 699 000,00 PLN. 

Przyznane dofinansowanie: 410 277,00 PLN 

Złożone wnioski o dofinansowanie, które na koniec 2021 roku były w trakcie 

weryfikacji: 

5)  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa 

Gmina” 

- wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 115 290,00 PLN. 

Wnioskowane dofinansowanie: 115 290,00 PLN 

6) Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR 
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- wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu 

grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty 

PPGR” 

Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 75 000,00 PLN. 

Wnioskowane dofinansowanie: 75 000,00 PLN 

7) Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Strzelce, położonych na działkach nr 

501, 865, 878 wraz z mostem 

- wniosek o dofinansowanie z środków budżetu państwa w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. 

Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 493 122,00 PLN. 

Wnioskowane dofinansowanie: 295 873,00 PLN 

 

Pomoc społeczna: 

W gminie Oleśnica środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 

społecznej wyniosły w 2021 roku 7.258.926,75 zł. 

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

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

funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny; wspieranie 

rodziny, rodziny zastępcze, ogółem wydatkowano 5.958.614,75 zł. W dziale „Pomoc 

społeczna” wydatkowano 1.135.614,40 zł. 

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w 2021 r. wydatki bieżące 

wyniosły kwotę 68.430,12zł, plan 79.419,12 zł  z przeznaczeniem na realizację projektu 

Aktywność=Zatrudnienie, w  tym otrzymane środki unijne- 68.430,12zł. 

Koszty wydatkowane na: 

- stypendia szkoleniowe i stażowe – 25.920,00zł, 

http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/tematy/program-500-rodzina-500-plus/
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.855,31 zł, 

- zakup środków związanych ze skutkami COVID-19 – 21.409,35 zł, 

- usługi z zakresu poradnictwa – 8.245,46 zł. 

W gminie Oleśnica z pomocy społecznej w 2021 roku skorzystało 442 osób. W 

stosunku do roku 2020 łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia 

zwiększyła się o 126 osób. Wzrost jest wynikiem zmian obsługowych w systemie 

dziedzinowym. Natomiast liczba rodzin, którym decyzją przyznano świadczenie z 

pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 29 rodzin. W 

przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła 

poziom 128 osób. W gminie Oleśnica najczęściej występującymi przyczynami trudnej 

sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 

społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2021 roku było kolejno: 

długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, alkoholizm. 

Kryterium dochodowe umożliwiające przyznanie pomocy obowiązujące w 2021 r. 

wynosiło: 

- dla osoby samotnie gospodarującej – 701, 00 zł. 

- osoby w rodzinie – 528, 00 zł. 

W 2021 r. zasiłek stały został wypłacony 17 rodzinom w ogólnej kwocie 100.650,00 zł, 

zasiłek okresowy 64 rodzinom na kwotę 138.048,00 zł, zasiłek celowy wypłacono 129 

rodzinom w kwocie 184.016,00 zł. W ramach programu wieloletniego „Posiłek w 

szkole i w domu” zostały opłacone posiłki dla 47 uczniów w kwocie 8.163,00 zł. 

Z  pomocy społecznej w 2021 roku w postaci świadczeń pieniężnych skorzystało 175 

rodziny, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych m.in. pracy socjalnej- 338 rodzin. 

MGOPS w Oleśnicy w 2021r. ponosił odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej  

w kwocie 48.783,00 zł. 

Liczba pobierających w roku oceny dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wyniosła 2 rodziny. W 

stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmniejszyła się o 4 rodziny. Całkowita kwota 
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przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 7.703,00 zł. 

Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 168 rodziny. W stosunku 

do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 34 rodziny. Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1.876.583,89 zł i w porównaniu z 

rokiem poprzednim zmniejszyła się o 146.387,30 zł. Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia wychowawczego (tzw.500 +) w 2021r. wyniosła 3.839.525,00 zł. 

MGOPS w Oleśnicy w 2021 roku realizował pierwszorazowo Program ,,Wspieraj 

Seniora” Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom 

starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii 

zdecydują się na pozostanie w domu. Koszt Programu to: 29.262,46zł. 

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

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. W Podprogramie 2021 roku z ww. 

pomocy skorzystało 600 osób. 

 Liczba rodzin objętych pomocą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w 

Oleśnicy w 2021 r. z różnych form pomocy społecznej wyniosła 208 rodzin, w tym 25 

rodzin, w których występuje problem alkoholowy. I choć liczba osób objętych 

pomocą  pozostaje na przestrzeni lat na podobnym poziomie, jednakże dane pokazują, 

że problem jest cały czas aktualny i wymaga systematycznego monitorowania z jednej 

strony, a z drugiej wsparcia dla osób z problemem alkoholowym jak i ich rodzin (osób 

współuzależnionych), bowiem rodzina, w której chociażby jeden członek jest 

alkoholikiem, jest rodziną dysfunkcyjną, a to często powoduję, że są to rodziny 

niewydolne wychowawczo, obarczone uzależnieniami, dlatego też na wniosek GKRPA 

lub w drodze postanowienia sądu obejmowane są wsparciem psychologa, terapeuty, 

asystenta rodziny. Priorytetem jest, aby  takie rodziny i osoby znajdujące się w sytuacji 

kryzysowej objęte były poradnictwem specjalistycznym tj. psychologicznym, a także 

pomocą socjalną. 

Sprawy obywatelskie: 

Na terenie Gminy Oleśnica działa kilka organizacji pozarządowych. Pięć Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Borzymowski Klub Inicjatyw Kulturalnych, Szkolny 

Klub Turystyki Rowerowej, Uczniowskiego Parafialnego Ludowego Klubu 
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Sportowego „STRZELEC” w Strzelcach.  

Celem Ochotniczych Straży Pożarnych jest: 

 prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz 

współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, 

 branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, 

zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i 

zdarzeń, 

 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 

oraz sposobach ochrony przed nimi, 

 rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i 

sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej, 

 organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, 

 organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną, 

 pomoc dla seniorów w czasie pandemii COVID-19, 

 pomoc w dystrybucji żywności dla mieszkańców gminy. 

 

Stowarzyszenie Borzymowki Klub Inicjatyw Kulturalnych BKIK, założyli mieszkańcy 

Borzymowa. Głównym celem i siła napędową działania stowarzyszenia, była integracja 

i aktywizacja społeczności wiejskiej, poprzez działalność społeczno-kulturalną. Czego 

przykładem są różnorakie akcje przeprowadzane przez Stowarzyszenie, a które 

stanowią atrakcją dla całej gminy. BKIK rokrocznie przeprowadza; Letnią Zabawę 

Plenerową, Mikołajki, zawody wędkarskie, Dzień Matki.  

 

Stowarzyszenie Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy ,,Strzelec”. 

Bodźcem do powołania stowarzyszenia była ukończona budowa obiektu rekreacyjno- 

sportowego w Strzelcach, który 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. Uczniowski 

Parafialny Ludowy Klub Sportowy „Strzelec” działa przy Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy od 2012 roku. Stowarzyszenie 

zrzesza ponad 200 osób, uczniów PSP oraz jej absolwentów. Praca w klubie 
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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, 

jednak od jesieni 2021 r. w klubie funkcjonuje sekcja koszykówki chłopców rocznika 

2011 i młodszych. UPLKS Strzelec obecnie prowadzi rozgrywki ligowe U-12 

dziewcząt i chłopców roczników 2011 i młodszych. Ponadto trenerzy prowadzą sekcję 

lekkoatletyczną. Dzieci i młodzież przygotowywana jest do uczestnictwa w zawodach 

na szczeblu powiatu, województwa czy ogólnokrajowych rozgrywek. Dodatkowo 

najmłodsze koszykarki i koszykarze z Oleśnicy w czerwcu wezmą udział w turnieju 

międzynarodowym w Radomiu. Po sukcesach koszykarskich dziewcząt jakie miały 

miejsce w poprzednich latach, widać duże zainteresowanie sportem w śród dzieci i 

młodzieży naszej gminy. Celem głównym klubu jest przede wszystkim animacja sportu 

i rekreacji na ternie Gminy Oleśnica. UPLKS Strzelec rokrocznie stara się pozyskiwać 

dotacje z ministerialnego Programu „KLUB”. 

 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego, są to środki finansowe 

wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie 

przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli 

mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. 

środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były 

wydawane w sposób prawidłowy i efektywny. Podstawa prawną tej instytucji jest 

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301 z późn. zm.). 

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są: zadaniami 

własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze 

strategią rozwoju gminy 

 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na 

łączną kwotę 145.727,92 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia: 
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Sołectwo 
Nazwa planowanego 

przedsięwzięcia 

Wydatki 

Bieżące Majątkowe 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

1 2 3 4 6 7 

Borzymów 

Zakup i montaż urządzeń 

rekreacyjnych na plac 

zabaw 

8 610,00 8 610,00     

Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego w miejscowości 

Borzymów 

    13 051,89 4 500,00 

Wykonanie odwodnienia ( 

budynek świetlicy 

wiejskiej) 

1 500,00 1 500,00     

  RAZEM Sołectwo Brody 10 110,00 10 110,00 13 051,89 4 500,00 

Brody 
Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego  
    10 590,93 3 500,00 

      10 590,93 3 500,00 

Bydłowa 

Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego 
    8 000,00 8 000,00 

Modernizacja instalacji 

elektrycznej w budynku 

świetlicy wiejskiej 

4 294,68 3 000,00     

  
RAZEM Sołectwo 

Bydłowa 
4 294,68 3 000,00 8 000,00 8 000,00 

Kępie 

Zakup kosy spalinowej 2 500,00 2 049,00     

Zakup i montaż 7 tablic z 

numerami kierunkowymi 

do posesji  

3 500,00 3 263,40     

Zakup i montaż wiaty 

przystankowej  
4 200,00 0,00     

Wykonanie ogrzewania 

gazowego w Domu 

Ludowym w Kępiu 

9 001,81 9 000,00     

  RAZEM Sołectwo Kępie 19 201,81 14 312,40     

Oleśnica 

Zakup wyposażenia dla 

OSP Oleśnica 
    11 578,00 11 577,99 

Zakup wyposażenia dla 

OSP Oleśnica 
8 422,00 8 422,00     

Opracowanie 

dokumentacji budowy 

drogi od ul. Nadstawie do 

    26 047,50 0,00 
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ul. Wiejskiej 

  
RAZEM Sołectwo 

Oleśnica 
8 422,00 8 422,00 37 625,50 11 577,99 

Pieczonogi 

Urządzenie placu wokół 

stawu w Pieczonogach 

wraz z poprawą jego 

funkcjonalności 

    29 746,69 29 715,77 

  
RAZEM Sołectwo 

Pieczonogi 
    29 746,69 29 715,77 

Podlesie 

Zakup i montaż okien na I 

p.  w Domu Ludowym w 

Podlesiu 

    16 623,15 16 623,15 

  
RAZEM Sołectwo 

Podlesie 
    16 623,15 16 623,15 

Strzelce 

Organizacja spotkania 

integracyjnego dla 

mieszkańców Strzelec - 

usługi 

2 500,00 2 400,00     

Organizacja spotkania 

integracyjnego dla 

mieszkańców Strzelec - 

zakupy 

2 500,00 2 479,71     

Doposażenie  świetlicy 

wiejskiej w Strzelcach 
3 000,00 3 000,00     

Doposażenie zaplecza 

kuchennego w świetlicy 

wiejskiej  

7 425,13 7 420,50     

Zdemontowanie i ułożenie 

chodnika przy ogrodzeniu 

OSP w Strzelcach oraz 

zakup siedzisk i oparć dl 

ławek na plac zabaw i 

boisko w Strzelcach 

7 000,00 7 000,00     

  
RAZEM Sołectwo 

Strzelce 
22 425,13 22 300,21     

Sufczyce 

Wykonanie instalacji 

gazowo-grzewczej w 

domu ludowym  

9 615,85 8 500,00     

Zakup wyposażenia domu 

ludowego 
1 749,00 1 749,00     

Zakup podkaszarki i piły 

motorowej 
3 000,00 2 999,99     

Tablice ogłoszeniowe, 

znaki z numerami domów 
5 000,00 5 000,00     
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(7szt.) 

Zakup grilla gazowego 3 226,01 3 226,01     

Spotkania integracyjne 524,99 0,00     

  
RAZEM Sołectwo 

Sufczyce 
23 115,85 21 475,00     

Wojnów 

Utwardzenie dróg 

dojazdowych do gruntów 

ornych 

    21 089,76 21 000,00 

  
RAZEM Sołectwo 

Wojnów 
    21 089,76 21 000,00 

Wólka 

Oleśnicka 

Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego w miejscowości 

Wólka Oleśnicka 

    9 000,00 0,00 

Zakup i montaż tabliczek, 

słupków z nr domów i 

nazwą miejscowości  

1 000,00 1 000,00     

Zakup piły  spalinowej  1 557,92 0,00     

  
RAZEM Sołectwo Wólka 

Oleśnicka 
2 557,92 1 000,00 9 000,00 0,00 

  90 127,39 80 619,61 145 727,92 94 916,91 

 

DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH W GMINIE 

OLEŚNICA   

W roku 2021  przeprowadzono badania lokalnych zagrożeń, które odbyły się za pomocą 

ankiety online. Badania obejmowały mieszkańców Gminy Oleśnica, którzy ukończyli 

osiemnasty rok życia. Respondenci informowani byli o anonimowym charakterze 

ankiety oraz możliwości rezygnacji z badania w dowolnym momencie. W badaniu 

wzięło udział 100 osób, w tym 26 mężczyzn oraz 74 kobiet. Średnia wieku 

respondentów wyniosła 45, lat. 

Celem badania była identyfikacja zagrożeń społecznych w środowisku lokalnym,                       

w szczególności obejmujących: 

 zagadnienia związane ze spożywaniem alkoholu, postawami wobec alkoholu 

oraz problematyką uzależnienia; zagadnienia związane z substancjami 

psychoaktywnymi, takimi jak narkotyki i dopalacze; zagadnienia związane z 

przemocą w rodzinie w tym przekonania dotyczące modelu wychowania dzieci i 
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młodzieży w kontekście stosowania kar fizycznych; zagadnienia związane z 

cyberprzemocą oraz uzależnieniami od czynności związanych z nowymi 

technologiami. 

W przeprowadzonej ankiecie zbadano postawy i przekonania dorosłych mieszkańców 

na temat alkoholu. Pierwszą z poruszanych kwestii w ww. badaniu, jakie zostało 

przeprowadzone w Gminie Oleśnica, był wiek inicjacji alkoholowej. 32% 

ankietowanych mieszkańców zadeklarowało, że po raz pierwszy spróbowało alkoholu 

po uzyskaniu pełnoletności. 58% osób swój wiek inicjacji alkoholowej wskazało na 

wiek między 16 a 18 rokiem życia. Żaden z badanych nie zadeklarował, że nigdy nie 

próbował alkoholu.  

Kolejną kwestią była częstotliwość spożywania alkoholu. W tym pytaniu 5% 

respondentów zadeklarowało abstynencję. Największa liczba badanych przyznała, że 

spożywa alkohol kilka razy w tygodniu (33%) oraz raz w tygodniu (33%). Niepokojące 

są wskazania 8% mieszkańców Gminy Oleśnica wskazujące na niemal codzienne 

spożywanie alkoholu.  Oprócz częstotliwości spożywania alkoholu ważne są także jego 

ilości. Porcja standardowa alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% alkoholu) zawarta jest w 

ok. 250 ml piwa o mocy 5% (pół butelki), w ok. 100 ml wina o mocy 12% (jeden 

kieliszek wina) oraz w ok. 30 ml wódki o mocy 40% (mały kieliszek wódki). Badani 

łącznie deklarowali najczęściej, że spożywają jednorazowo 3 - 4 porcje alkoholu (47%) 

oraz 5 – 6 porcji (23%). W związku z powyższym, należy uznać, że mieszkańcy Gminy 

Oleśnica odzwierciedlają postawy wobec picia alkoholu wysokim poziomie ryzyka. 

Mieszkańcy piją dość regularnie jednorazowo spożywają stosunkowo duże ilości 

alkoholu.  Zachowania związane z piciem alkoholu są w dużej mierze zależne od 

postaw, czyli chociażby wiedzy na temat szkodliwego działania alkoholu, emocji i 

motywacji, które towarzyszą jego spożywaniu. Pierwsze z pytań w tej części dotyczyło 

mitu, jakoby alkohol zawarty w „słabszych” napojach (piwie, winie) był mniej 

szkodliwy niż ten zawarty w wysokoprocentowych napojach (np. w wódce). Wyniki 

świadczą o tym, że to błędne przekonanie nie jest rozpowszechnione wśród dorosłej 

społeczności Gminy Oleśnica, ponieważ łącznie 77% mieszkańców nie zgodziło się z 

powyższym twierdzeniem. Kolejne pytanie badające postawy względem alkoholu 

dotyczyło dostępności i kontroli sprzedaży alkoholu. Łącznie 22% mieszkańców uważa, 
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że należy - lub raczej należy ograniczać dostęp do napojów alkoholowych bądź 

kontrolować jego sprzedaż. Jednocześnie, łącznie 36% respondentów ocenia osoby 

pijące alkohol jako zagrażające bezpieczeństwu w środowisku lokalnym. Łącznie 

38% respondentów przychyla się do stwierdzenia, że osoby nieletnie mogą z łatwością 

kupić alkohol w lokalnych sklepach. Łącznie 100% respondentów uważa, że kobiety w 

ciąży nie mogą pić bezpiecznie nawet niewielkich ilości alkoholu. 94% badanych 

twierdzi, że alkohol nie pomaga w trudnych sytuacjach życiowych. 100% badanych 

mieszkańców nie zgadza się z tym, aby prowadzić samochód po spożyciu nawet 

niewielkich ilości alkoholu. 

50% ankietowanych mieszkańców Gminy Oleśnica deklaruje, że posiada wiedzę na 

temat miejsc w rejonie zamieszkania, w których osoba uzależniona od alkoholu może 

uzyskać pomoc.  Najczęściej skazywano na: gminę, psychologa i terapeutę uzależnień, 

policję, MGOPS, lekarza.  

Przeprowadzono również badanie dot. substancji psychoaktywnych tj. narkotyki, 

dopalacze oraz leki. Badanie rozpoczęto od pytania niezagrażającego, tj. niebudzącego 

oporu oraz motywującego do wyrażenia swojego rzeczywistego stanowiska. Dotyczyło 

ono osób zażywających narkotyki i dopalacze w najbliższym środowisku badanych 

osób. Poniższy wykres prezentuje otrzymane wyniki. 89% badanych mieszkańców 

Gminy Oleśnica twierdzi, że nie ma w swoim otoczeniu osób przyjmujących substancje 

odurzające. Natomiast 11% deklaruje, że zna co najmniej jedna osobę. 83% badanych 

deklaruje, że nie wie jakie substancje przyjmują te osoby, natomiast 11% wskazało na 

marihuanę i haszysz, a po 2 % na dopalacze i LSD.   

 

100% respondentów nie wie, gdzie może nabyć substancje psychoaktywne takie, jak 

narkotyki czy dopalacze.  

Stan po spożyciu alkoholu często jest determinantem zachowań niezgodnych z 

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

przestrzeni ostatnich lat dane odnośnie zakłócenia porządku publicznego utrzymują się 

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

danych zaczerpniętych od dzielnicowego Policji w Oleśnicy w okresie: od 1 stycznia 

2021 r. do 31 grudnia 2021r., na terenie gminy odnotowano: 14 zakłóceń ładu i 
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porządku publicznego w tym  7 pod wpływem alkoholu. Być może te dane nie są 

szokujące, należy jednak pamiętać, że interwencje policji to jest tylko wierzchołek góry 

lodowej.  

Liczba rodzin objętych pomocą - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Oleśnicy z danych  wynika, że na przestrzeni 2021r. z różnych form 

pomocy społecznej skorzystało 150 rodzin ( tj.310 osób), w tym 25 rodzin, w których 

występują problemy alkoholowe tj. 36 osób. I choć liczba osób objętych pomocą  

pozostaje na przestrzeni lat na podobnym poziomie, jednakże dane pokazuję, że 

problem jest cały czas aktualny i wymaga systematycznego monitorowania z jednej 

strony, z drugiej wsparcia dla osób z problemem alkoholowym jak i ich rodzin ( osób 

współuzależnionych). Bowiem rodzina, w której chociażby jeden członek jest 

alkoholikiem, jest rodziną dysfunkcyjną, a to często powoduję, że są to rodziny 

niewydolne wychowawczo, obarczone uzależnieniami, dlatego też na wniosek  lub w 

drodze postanowienia sądu obejmowane są wsparciem członków GKRPA i asystenta 

rodziny. Ponadto takie rodziny i osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej objęte są 

poradnictwem  psychologicznym i terapeutycznym, a także pomocą socjalną.  

 

Przemoc w rodzinie 

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 i chociaż na przestrzeni 5 

lat o połowę zmalała ilość zakładanych niebieskich kart, to w roku 2020 było 

założonych 20 niebieskich kart, w roku 2021 17 niebieskich kart. Wzrost ten jest 

niepokojący, a sytuacja nadal wymaga pracy i stałego monitoringu. W związku z 

powyższym duży nacisk położony jest na ukierunkowane działań profilaktycznych 

uświadamiających zagrożenie płynące z różnego rodzaju nadużywania substancji 

psychoaktywnych oraz ważność korelacji odpowiednich organizacji, służb i podmiotów 

zajmujących się profilaktyką. 

Lata 2020 i 2021 naznaczone są  pandemią koronawirusa COVID 19, były wyjątkowo 

trudne dla urzędów i instytucji, i tym samym zaburzyły pracę komisji. Zamknięcie, 
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izolacja, obostrzenia dały się negatywnie odczuć i ujemnie wpłynęły na statystyki w 

tym szczególnie na spotkania indywidualne i bezpośredni kontakt z osobami 

uzależnionymi. Wiele porad musiało odbyć się z wykorzystaniem systemów 

teleinformatycznych, a nie kontaktu osobistego, porady psychologiczne udzielane były 

tylko przez trzy miesiące, a nie cały rok. Zrezygnowano także z wielu akcji i spotkań, 

konkursów, warsztatów, programów mających na celu edukację dzieci i młodzieży w 

zakresie profilaktyki uzależnień. Działalność profilaktyczna w tym roku skupiła się 

przede wszystkim na pomocy terapeutycznej dla rodzin z pogranicza patologii, a przede 

wszystkim alkoholizmu. Dlatego też wiele działań i związanych z nimi wydatków w 

roku 2021 nie zostały zrealizowane z powodu utrudnień, na które nie mieliśmy wpływu. 

W gminie Oleśnica w 2021 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.  

 

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, 
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inicjowanie i realizacja działań wpisanych w Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar. 

 

Każda z instytucji i organizacji podejmuje działania w ramach swoich kompetencji i 

możliwości oraz zgodnie z zakresem przepisów prawnych. 

Działania realizowane w ramach ZI mają duże znaczenie przy kreowaniu przyszłych 

priorytetów w walce ze zjawiskiem przemocy. Jednym z kluczowych osiągnięć, które 

dotychczas udało się zrealizować zarówno na szczeblu centralnym, jak i 

samorządowym, jest podejmowanie współpracy oraz branie odpowiedzialności za 

problematykę przemocy przez różne resorty, jak również przez służby pracujące w 

środowiskach lokalnych. Wprowadzenie tego typu rozwiązań daje gwarancję 

skuteczności podejmowanych działań oraz stworzenia optymalnych rozwiązań w 

zakresie walki ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

Realizacja działań w ramach ZI w sposób znaczący wpłynęła na zmianę świadomości 

społecznej, co skutkuje poszerzeniem wiedzy na temat tego zjawiska. Ponadto każdy 

zgłoszony przypadek przemocy to odpowiedź społeczeństwa na brak przyzwolenia na 

to zjawisko, to świadomość, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem. 

Do 2011 roku procedura ,,Niebieskiej Karty” funkcjonowała tylko w Policji. 

Rozszerzenie podmiotów uprawnionych do realizacji procedury spowodowało znaczny 

wzrost ilości postępowań. 

Tabela 1. Dane dotyczące realizacji procedury NK w latach 2020-2021 

 

 2020 2021 

Liczba prowadzonych procedur NK 

Liczba nowych procedur NK 

Policja 

GOPS 

Oświata 

Oś. Zdrowia 

GKRPA 

20 

15 

19 

1 

0 

0 

0 

17 

17 

17 

0 

0 

0 

0 
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Osoby dotknięte przemocą w rodzinie 

Kobiety 

Mężczyźni 

Dzieci 

30 

20 

10 

0 

24 

12 

11 

1 

Osoby stosujące przemoc w rodzinie 

Kobiety 

Mężczyźni 

17 

1 

16 

17 

1 

16 

Liczba zamkniętych procedur NK 18 13 

Liczba spotkań ZI 2 4 

Liczba powołanych grup roboczych 17 17 

Liczba spotkań grup roboczych 14 24 

  

Powyższa tabela obrazuje liczbę prowadzonych procedur ,,Niebieskiej Karty” na terenie 

Gminy Oleśnica. 

 

Ochrona środowiska: 

W 2021 r. Gmina Oleśnica podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Kielcach dotyczące 

współpracy przy realizacji Programu Czyste Powietrze. W ramach ww. porozumienia 

Gmina uruchomiła i prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny, w zakresie którego 

realizowane są następujące zadania: 

 udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem 

wnioskiem 

 o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność, 

 podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których 

właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami, 

 wspieranie Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o 

dofinasowanie oraz wniosków o płatność, 

 zagwarantowanie dostępności przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika, 

który zapoznał się z dokumentacją programu, 

 organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców 

Gminy, 
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 rozsyłanie materiałów informujących do mieszkańców nt. Programu i in. 

W 2021 roku Gmina Oleśnica: 

 zrealizowała trzy spotkania informacyjne dla mieszkańców ( w miejscowości 

Oleśnica odbyły się dwa spotkania, w miejscowości Borzymów odbyło się jedno 

spotkanie), w których łącznie wzięło udział 41 osób, 

 za pośrednictwem Gminy zostało złożonych 8 wniosków o dofinansowanie na 

wnioskowaną kwotę dotacji  do 139 715,00 zł oraz 5 wniosków o płatność, 

 wyposażono punkt konsultacyjno-informacyjny w laptop i monitor, 

 prowadzono działania promocyjne Programu na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy, 

 informowano mieszkańców Gminy Oleśnica o możliwościach uzyskania 

informacji nt. Programu oraz złożenia wniosku w Programie przy pomocy 

punktu przy pomocy konsultacyjno-informacyjny działającego w Gminie 

poprzez rozniesienie przez sołtysów ulotek  i broszur. 

 

Na terenie Gminy Oleśnica usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie 

Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów. Firma została wyłoniona 

w drodze przetargu nieograniczonego.  Wszystkie odpady komunale z terenu gminy 

zagospodarowane są w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

(RIPOK) w Rzędowie. Akcja selektywnego odbioru odpadów komunalnych 

prowadzona jest na terenie gminy już od wielu lat. Coraz więcej osób dostrzega w 

segregacji odpadów oszczędności własnych pieniędzy płaconych za wywóz śmieci. 

Ponadto daje się zauważyć mniejszą ilość odpadów, które trafiają na przepełnione 

składowiska oraz oszczędność przy wytwarzaniu nowych produktów z surowców 

wtórnych. Nowelizacja przepisów miała za zadanie zmniejszenie ilości odpadów 

komunalnych kierowanych na składowisko odpadów. W tym celu gminy zostały 

zobowiązane do osiągnięcia wysokich poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, jak również ograniczenia masy odpadów komunalnych 
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ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Gminom, które nie 

wywiążą się z nałożonego obowiązku są naliczane wysokie kary pieniężne. 

 

Sprawy administracyjne: 

 

W 2021 r. w gminie wydano 220 dowodów osobistych.  

Burmistrz wydał 88 zarządzenia, które w głównej mierze dotyczyły zmian w budżecie 

gminy i spraw organizacyjnych m.in. powołanie komisji do odbioru zadań. 

Zestawienie szczegółowe podjętych zarządzeń:  

Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do 

przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. 

Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz 

klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej.  

Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 

gminie Oleśnica w 2021 roku. 

Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok 

Zarządzenie Nr 7/2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 35_2019 Burmistrza Miasta i 

Gminy Oleśnica z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie określenia norm zużycia paliw 

płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, będącego na wyposażeniu 

jednostek OSP.  

Zarządzenie Nr 8/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji 

majątku trwałego/wyposażenia w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica.  

Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją 

udzielonego zamówienia pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w 

Oleśnicy.  

Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

częściowego robót wykonanych w ramach zadania pn. Przebudowa remizy OSP w 

Oleśnicy na Dom Kultury w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3711
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3718
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3718
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3718
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3719
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3724
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3724
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3725
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3730
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3730
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3730
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3730
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3731
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3738
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3738
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3742
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3742
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3742
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3743
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3743
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3743
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Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2020 Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy. 

Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 

urzędnicze Podinspektor ds. ochrony środowiska, mienia komunalnego i gospodarki 

gruntami w UMiG Oleśnica.  

Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na 

wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. ochrony środowiska, mienia 

komunalnego i gospodarki gruntami w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica. 

Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej. 

Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 21/2021 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

Podinspektor ds. ochrony środowiska, mienia komunalnego i gospodarki gruntami w 

Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica. 

Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto 

przypadające w innym dniu niż niedziela. 

Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

częściowego robót wykonanych w ramach zadania pn. Rozbudowa i przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Oleśnicy. 

Zarządzenie Nr 25/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 26/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora 

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

Zarządzenie Nr 27/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 28/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 29/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 30/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3744
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3744
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3747
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3748
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3749
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3749
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3749
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3752
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3753
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3753
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3753
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3754
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3759
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3759
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3763
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3762
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3762
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3762
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3788
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3784
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3784
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3789
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3789
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3789
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3790
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3791
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3791
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3793
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3800
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3812
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3813
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Zarządzenie Nr 31/2021 w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru 

pogwarancyjnego robót wykonanych w ramach zadania pn. Przebudowa odcinka drogi 

gminnej na działce nr 1602 w miejscowości Oleśnica. 

Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok 

Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

częściowego robót wykonanych w ramach zadania pn. Rozbudowa i przebudowa 

oczyszczali ścieków w Oleśnicy. 

Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie zaniechania realizacji inwestycji.  

Zarządzenie Nr 35/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 36/2021 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania 

dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Oleśnica dla samorządowych instytucji 

kultury.  

Zarządzenie Nr 37/2021 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego 

wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica.  

Zarządzenie Nr 38/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 40/2021 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych 

Osobowych. 

Zarządzenie Nr 41/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica na 2021 r. z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Zarządzenie Nr 43/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 44/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica na 2021 r. z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej.  

Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica na 2021 r.  

Zarządzenie Nr 46/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok 

Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica na 2021 r. z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej.  

https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3839
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3839
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3839
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3844
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3845
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3845
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3845
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3857
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3858
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3859
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3859
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3859
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3860
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3860
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3868
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3874
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3874
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3875
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3876
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3876
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3876
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3881
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3882
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3882
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3882
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3883
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3883
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3887
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3888
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3888
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3888
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Zarządzenie Nr 48/2021 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

częściowego robót wykonanych w ramach zadania pn. Rozbudowa i przebudowa 

oczyszczali ścieków w Oleśnicy.  

Zarządzenie Nr 49/2021 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego robót wykonanych w ramach zadania pn. Przebudowa remizy OSP w 

Oleśnicy na Dom Kultury w systemie zaprojektuj i wybuduj.  

Zarządzenie Nr 50/2021 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat w 

infrastrukturze komunalnej, powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 

żywiołowej.  

Zarządzenie Nr 51/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 52/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica na 2021 r. z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej.  

Zarządzenie Nr 53/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok 

Zarządzenie Nr 54/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica na 2021 rok 

Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego robót wykonanych w ramach zadania pn. Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica - etap III. 

Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica na 2021 r. z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Zarządzenie Nr 58/2021 w sprawie projektu budżetu gminy Oleśnica na 2022 rok. 

Zarządzenie Nr 59/2021 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego 

wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) 

jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica. 

Zarządzenie Nr 60/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 61/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica na 2021 r. z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3890
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3890
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3890
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3892
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3892
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3892
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3914
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3914
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3914
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3915
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3916
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3916
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3916
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3917
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3922
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3922
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3922
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3922
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3923
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3924
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3924
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3924
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3925
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3926
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3926
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3926
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3927
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3928
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3928
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3928
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Zarządzenie Nr 62/2021 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok.  

Zarządzenie Nr 63/2021 w sprawie zmian dotyczących ustalenia dokumentacji 

opisującej zasady (politykę rachunkowości) w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica w 

budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok.  

Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica na 2021 r. z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej.  

Zarządzenie Nr 66/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica na 2021 r. z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto 

przypadające w innym dniu niż niedziela budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

częściowego robót wykonanych w ramach zadania pn. Rozbudowa i przebudowa 

oczyszczali ścieków w Oleśnicy. 

Zarządzenie Nr 70/2021 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego robót wykonanych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy 

budynku Domu Kultury w Oleśnicy. 

Zarządzenie Nr 71/2021 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego robót wykonanych w ramach zadania pn. Przebudowa odcinków dróg 

gminnych w miejscowościach Sufczyce, Oleśnica, Pieczonogi. 

Zarządzenie Nr 72/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 73/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica na 2021 r. z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Zarządzenie Nr 74/2021 w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedury zgłaszania 

przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń 

https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3931
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3931
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3937
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3937
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3937
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3945
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3945
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3939
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3939
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3939
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3932
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3940
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3940
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3940
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3942
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3942
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3965
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3965
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3965
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3966
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3966
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3966
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3968
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3968
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3968
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3975
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3976
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3976
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3976
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3990
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3990
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Zarządzenie Nr 75/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 76/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica na 2021 r. z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Zarządzenie Nr 82/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica na 2021 r. z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Zarządzenie Nr 83/2021 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników 

Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica. 

Zarządzenie Nr 83a/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 84/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 85/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica na 2021 r. z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej.  

Zarządzenie Nr 86/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok. 

Zarządzenie Nr 87/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i 

Gminy Oleśnica.  

 

Organizacja organu  stanowiącego i realizacja uchwał  

 

Rada Miejska Oleśnica jest  organem stanowiącym i kontrolnym, wybieranym na 

pięcioletnią kadencję. Radę tworzy 15 radnych. Przewodniczącym Rady Miejskiej 

Oleśnica  jest Krystyna Bator, a wiceprzewodniczącym Tadeusz Kawa.  

 

https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3978
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3979
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3979
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3979
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3988
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3988
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3988
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3992
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3992
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3999
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3999
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/4000
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3998
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3998
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/3998
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/4007
https://www.bip.gminaolesnica.pl/panel-administratora/artykuly/edycja/4007
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Tabela : Członkowie Rady Miejskiej sklasyfikowani wg wieku - stan na 31.12.2021 

rok  

Wyszczególnienie  Ogółem  W wieku 

24 lata 

i mniej  

25-29 30-39 40-49 50-59 60 lat i 

więcej  

Radni ogółem  15  -  - 1 4 7 3 

Mężczyźni  11 - - 1 2 6 2 

Kobiety  4 - - 0 2 1 1 

 

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

gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica jest organem wykonawczym Gminy do 

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

obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz przy pomocy Urzędu 

Miasta i Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską Oleśnica w 2021r. w 

sposób określony uchwałami. 

Zakres właściwości Rady Miejskiej  wyznacza art. 18 ustawy o samorządzie gminnym z 

dnia 8 marca 1990 r., pozostawiając w jej kompetencji wszystkie sprawy będące w 

zakresie działania gminy, poza wyłączeniami  wynikającymi wprost z ustawy.  

Zgodnie z art. 20 przywołanej wyżej ustawy, rada gminy obraduje na sesjach 

zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 
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kwartał.  Sesje są podstawową formą pracy Rady, a w 2021 roku Rada Miejska 

Oleśnica odbyła ich 10 przy ogólnej frekwencji radnych wynoszącej około  89 %.  

Obowiązujące  w 2021 roku obostrzenia  w związku z Covid-19  dotyczące m.in. 

gromadzenia się osób, wywarły bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organów 

administracji publicznej, w tym organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego,  dlatego 5 sesji  odbyło się w trybie zdalnym. 

Przed sesjami organizowane były posiedzenia stałych komisji, na których radni 

zapoznawali się z projektami uchwał, materiałami i informacjami.  

W posiedzeniach Rady Miejskiej  czynnie uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy 

Oleśnica, Skarbnik Miasta i  Gminy, Sekretarz Miasta i Gminy,  pracownicy 

merytoryczni urzędu oraz w zależności omawianych tematów inne zaproszone osoby, w 

tym dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych. 

Termin i porządek sesji, podawany jest do publicznej wiadomości.  Od 2019 roku sesje 

Rady Miejskiej są transmitowane na żywo i dostępne na stronie internetowej Gminy.   

 

Na całokształt pracy Rady Miejskiej składa się przede wszystkim praca komisji 

merytorycznych. 

Rada Miejska Oleśnica powołała następujące komisje stałe: 

Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

Komisję Rewizyjną 

Komisję Gospodarczą, Budżetu i Finansów 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji  

 

Tabela: Działalność komisji stałych powołanych przy Radzie Miejskiej w 2021 

roku  

Odbyte posiedzenia komisji  Ilość 

Wspólne posiedzenia wszystkich komisji 

(ogółem)  

7 

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych 

2 

Komisja Rewizyjna 1 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/s/samorzad-terytorialny
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/s/samorzad-terytorialny
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Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów 5 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  - 

 

Na posiedzeniach Komisji wspólnych radni  zapoznawali  się z  informacjami 

merytorycznymi, omawiali  i opiniowali  projekty uchwał oraz materiały przedstawiane 

na sesje Rady Miejskiej. 

 

Wszystkie uchwały podejmowane na sesjach Rady Miejskiej były przekazywane wg 

właściwości rzeczowej i miejscowej odpowiednio Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Akty prawa miejscowego, oprócz publikacji w 

Biuletynie Informacji Publicznej przekazywano również do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

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

publicznej (T.j. Dz.U. z 2022r. poz. 902), wszystkie uchwały opublikowane zostały w 

Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wszystkie 

uchwały zostały przez organ wykonawczy wykonane z zachowaniem procedur i 

terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.  

Jako organ stanowiący (uchwałodawczy) Rada Miejska  w 2021 roku podjęła 71 

uchwał (dla porównania: w roku 2020 –  56 uchwały).  

Szczegółowe zestawienie tych uchwał wraz z ich statusem (tj. informacją o stanie ich 

realizacji) znajduje się poniżej w tabeli.  

 

Tabela: Zestawienie uchwał Rady Miejskiej Oleśnica, przyjętych w 2021 roku  

Lp Nr uchwały Data 

podjęcia 

Tytuł uchwały 

w sprawie: 

Stan realizacji 

1 XXXII/164/21 29.01.2021 przyjęcia planu pracy Rady 

Miejskiej na 2021 rok 

zrealizowana 

2 XXXII/165/21 29.01.2021 przyjęcia planów pracy 

stałych komisji Rady 

Miejskiej Oleśnica na 2021 

rok 

zrealizowana 

3 XXXII/166/21 29.01.2021 przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania 

w trakcie 

realizacji- 
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Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej w Gminie 

Oleśnica na lata 2021-2023; 

obowiązująca  

4 XXXII/167/21 29.01.2021 przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Pomocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Gminie 

Oleśnica na lata 2021-2024 

w trakcie 

realizacji- 

obowiązująca 

5 XXXII/168/21 29.01.2021 zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Gminy Oleśnica na lata 

2021-2030 

zrealizowana 

6 XXXII/169/21 29.01.2021 zmian w budżecie Gminy 

Oleśnica na 2021 rok 

zrealizowana 

7 XXXIII/170/21 12.03.2021 nadania nazwy ulicy w 

miejscowości Oleśnica 

zrealizowana 

8 XXXIII/171/21 12.03.2021 przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i 

Narkomanii za rok 2020” 

zrealizowana 

9 XXXIII/172/21 12.03.2021 przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 

Oleśnica w 2021 roku 

zrealizowana 

10 XXXIII/173/21 12.03.2021 uchwalenia „Wieloletniego 

planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych na lata 

2021-2023” 

w trakcie 

realizacji- 

obowiązująca 

11 XXXIII/174/21 12.03.2021 zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Gminy Oleśnica na lata 

2021-2030 

zrealizowana 

12 XXXIII/175/21 12.03.2021 zmian w budżecie Gminy 

Oleśnica na 2021 rok 

zrealizowana 

13 XXXIV/176/21 23.04.2021 

 

podjęcia współdziałania z 

Miastem  i Gminą Staszów 

oraz Gminą Rytwiany 

celem utworzenia 

Miejskiego Obszaru 

zrealizowana 
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Funkcjonalnego 

14 XXXIV/177/21 23.04.2021 przyjęcia sprawozdania z 

działalności 

Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Oleśnicy za 

2020 rok 

zrealizowana 

15 XXXIV/178/21 23.04.2021 

 

przyjęcia strategii 

rozwiązywania problemów 

społecznych na lata 

2021-2026 

w trakcie 

realizacji- 

obowiązująca 

16 XXXIV/179/21 23.04.2021 udzielenia pomocy 

finansowej 

 

nie zrealizowano 

17 XXXIV/180/21 23.04.2021 zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Gminy Oleśnica na lata 

2021-2030 

zrealizowana 

18 XXXIV/181/21 23.04.2021 zmian w budżecie Gminy 

Oleśnica na 2021 rok 

 

zrealizowana 

19 XXXV/182/21 28.05.2021 ustalenia dopłat do taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

zrealizowana 

20 XXXV/183/21 28.05.2021 zmiany w uchwały Nr 

XXXI/157/20 z dnia 29 

grudnia 2020 r., w sprawie 

przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i 

Narkomanii na rok 2021 

zrealizowana 

21 XXXV/184/21 28.05.2021 przekazania Gminie 

Staszów realizacji zadania 

własnego Gminy Oleśnica 

w zakresie opracowania 

dokumentacji strategicznej 

w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Staszowa  

 

w trakcie 

realizacji 

22 XXXV/185/21 28.05.2021 zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Gminy Oleśnica na lata 

zrealizowana 
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2021-2030 

23 XXXV/186/21 28.05.2021 zmian w budżecie Gminy 

Oleśnica na 2021 rok 

zrealizowana 

24 XXXVI/187/21 29.06.2021 udzielenia wotum zaufania 

Burmistrzowi Miasta i 

Gminy Oleśnica. 

 

zrealizowana 

25 XXXVI/188/21 29.06.2021 zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w 

Oleśnicy za 2020 rok. 

zrealizowana 

26 XXXVI/189/21 29.06.2021 zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2020 

rok. 

zrealizowana 

27 XXXVI/190/21 29.06.2021 udzielenia Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Oleśnica 

absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 

rok. 

zrealizowana 

28 XXXVI/191/21 29.06.2021 określenia szczegółowego 

trybu i harmonogramu 

opracowania projektu 

Strategii Rozwoju Miasta i 

Gminy Oleśnica do roku 

2030, w tym trybu 

konsultacji, o których mowa 

w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki 

rozwoju 

w trakcie 

realizacji 

29 XXXVI/192/21 29.06.2021 określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie 

Oleśnica, na rok szkolny 

2021/2022 

w trakcie 

realizacji- 

obowiązująca 

30 XXXVI/193/21 29.06.2021 przekazania projektu 

zmiany regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Oleśnica 

organowi regulacyjnemu do 

zaopiniowania 

zrealizowana 

31 XXXVI/194/21 29.06.2021 ustalenia dopłat do taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w 

obowiązująca od 

18 czerwca 2021 
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wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

roku do nadal  

32 XXXVI/195/21 29.06.2021 zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Gminy Oleśnica na lata 

2021-2030 

zrealizowana 

33 XXXVI/196/21 29.06.2021 zmian w budżecie Gminy 

Oleśnica na 2021 rok 

zrealizowana 

35 XXXVII/197/21 20.08.2021 zmiany regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Oleśnica 

w trakcie 

realizacji- 

obowiązująca 

36 XXXVII/198/21 20.08.2021 zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Gminy Oleśnica na lata 

2021-2030 

zrealizowana 

37 XXXVII/199/21 20.08.2021 zmian w budżecie Gminy 

Oleśnica na 2021 rok 

zrealizowana 

38 XXXVIII/200/21 24.09.2021 zmiany w uchwały Nr 

XXXI/157/20 z dnia 29 

grudnia 2020 r., w sprawie 

przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i 

Narkomanii na rok 2021 

 

zrealizowana 

39 XXXVIII/201/21 24.09.2021 zwolnienia z obowiązku 

zbycia nieruchomości w 

drodze przetargu 

zrealizowana 

40 XXXVIII/202/21 24.09.2021 zmiany nr 5 Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Oleśnica 

zrealizowana 

41 XXXVIII/203/21 24.09.2021 wyrażenia zgody na 

utworzenie i przystąpienie 

Gminy Oleśnica do 

Wiślańskiego Klastra 

Energii 

zrealizowana 

42 XXXVIII/204/21 24.09.2021 zaliczenia dróg na terenie 

Gminy Oleśnica do 

kategorii dróg gminnych 

zrealizowana  

43 XXXVIII/205/21 24.09.2021 trybu, sposobu 

powoływania i 

odwoływania członków 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

stwierdził 
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Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania 

nieważność w 

części par. 2 ust. 

3 zdanie drugie 

oraz par.  3 ust. 1 

i 2 załącznika do  

uchwały 

44 XXXVIII/206/21 24.09.2021 zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Gminy Oleśnica na lata 

2021-2030 

zrealizowana 

45 XXXVIII/207/21 24.09.2021 zmian w budżecie Gminy 

Oleśnica na 2021 rok 

zrealizowana 

46 XXXVIII/208/21 24.09.2021 zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w 2021 

roku przez Gminę Oleśnica 

nie zrealizowano 

47 XXXIX/209/21 05.11.2021 zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Gminy Oleśnica na lata 

2021-2030 

zrealizowana 

48 XXXIX/210/21 05.11.2021 zmian w budżecie Gminy 

Oleśnica na 2021 rok 

zrealizowana 

49 XL/211/21 29.11.2021 obniżenia ceny skupu żyta 

do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2022 rok 

realizowana od          

1 stycznia 2022r. 

50 XL/212/21 29.11.2021 określenia wysokości 

stawek podatku od 

nieruchomości 

realizowana od            

1 stycznia 2022r. 

51 XL/213/21 29.11.2021 określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych 

realizowana od             

1 stycznia 2022r. 

52 XL/214/21 29.11.2021 opłaty targowej realizowana od           

1 stycznia 2022r. 

53 XL/215/21 29.11.2021 ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik z odpadami 

komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, na których 

nie zamieszkują 

mieszkańcy 

realizowana od             

1 stycznia 2022r. 

54 XL/216/21 29.11.2021 ustalenia wynagrodzenia 

Burmistrza Miasta i Gminy 

Oleśnica 

w trakcie 

realizacji – 

obowiązująca  

55 XL/217/21 29.11.2021 diet dla radnych Rady 

Miejskiej Oleśnica 

w trakcie 

realizacji – 

obowiązująca 

56 XL/218/21 29.11.2021 ustanowienia zasad 

przyznawania sołtysom diet 

w trakcie 

realizacji – 
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i zwrotu kosztów podróży 

służbowej 

 

obowiązująca 

57 XL/219/21 29.11.2021 zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Gminy Oleśnica na lata 

2021-2030 

zrealizowana 

58 XL/220/21 29.11.2021 zmian w budżecie Gminy 

Oleśnica na 2021 rok 

zrealizowana 

59 XLI/221/21 29.12.2021 przyjęcia planu pracy Rady 

Miejskiej na 2022 rok 

realizowana od     

1 stycznia 2022r. 

60 XLI/222/21 29.12.2021 przyjęcia planów pracy 

stałych komisji Rady 

Miejskiej Oleśnica na 2022 

rok 

 

realizowana od     

1 stycznia 2022r. 

61 XLI/223/21 29.12.2021 zawarcia porozumienia 

pomiędzy Gminą Oleśnica a 

Gminą Chmielnik w 

zakresie zapewnienia 

obsługi informatycznej 

Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Oleśnicy na 

rok 2022 

 

realizowana od          

1 stycznia 2022r. 

62 XLI/224/21 29.12.2021 zmiany uchwały Nr 

XXXI/157/20 z dnia 29 

grudnia 2020r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zmienionej 

Uchwałą Rady Miejskiej 

Oleśnica Nr 

XXXVIII/200/21 z dnia 24 

września 2021r. 

 

zrealizowana 

63 XLI/225/21 29.12.2021 przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i 

Narkomanii na rok 2022 

 

realizowana od     

1 stycznia 2022r. 

64 XLI/226/21 29.12.2021 określenia wzoru wniosku o 

wypłatę dodatku 

w trakcie 

realizacji – 
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energetycznego obowiązująca 

65 XLI/227/21 29.12.2021 określenia wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o 

dochodach gospodarstwa 

domowego 

w trakcie 

realizacji – 

obowiązująca 

66 XLI/228/21 29.12.2021 udzielenia pomocy 

finansowej 

 

zrealizowana 

67 XLI/229/21 29.12.2021 zatwierdzenia planu 

finansowego form 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli Publicznej 

Szkoły Podstawowej im 

Stefana Żeromskiego w 

Oleśnicy i Przedszkola 

Gminnego im. św. Jana 

Pawła II w Oleśnicy 

prowadzonych przez Gminę 

Oleśnica w 2022 roku 

 

realizowana od     

1 stycznia 2022r. 

68 XLI/330/21 29.12.2021 zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Gminy Oleśnica na lata 

2021-2030 

zrealizowana  

69 XLI/331/21 29.12.2021 zmian w budżecie Gminy 

Oleśnica na 2021 rok 

 

zrealizowana  

70 XLI/332/21 29.12.2021 uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Gminy Oleśnica na lata 

2022-2032 

 

realizowana od     

1 stycznia 2022r. 

71 XLI/333/21 29.12.2021 uchwalenia budżetu Gminy 

Oleśnica na 2022 rok 

 

realizowana od     

1 stycznia 2022r. 

 

Informacja nt. stwierdzonej przez organy nadzoru nieważności uchwał podjętych 

przez Radę Miejską Oleśnica ( rozstrzygnięcia, które wpłynęły w 2021 roku)  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu sprawy ze skargi 

Prokuratora Rejonowego w  Staszowie na uchwałę Rady Miejskiej  Oleśnica  z dnia    

14 lipca 2016 roku  Nr  131/XXI/16 w przedmiocie  regulaminu utrzymania czystości i 
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porządku na terenie gminy wyrokiem Sygn. akt II SA/Ke 1050/20 z dnia 24 lutego 

2021r.   stwierdził nieważność par. 2 ust. 2 załącznika do zaskarżonej uchwały.   

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu sprawy ze skargi 

Prokuratora Okręgowego  w  Kielcach na uchwałę Rady Gminy  Oleśnica  z dnia 30 

maja  2011 roku  Nr 43/IX/11 w przedmiocie  trybu i sposobu powołania i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania wyrokiem Sygn. akt II SA/Ke 556/21 z dnia 4 sierpnia 2021r.   

stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu sprawy ze skargi 

Prokuratora Okręgowego  w  Kielcach na uchwałę Rady Gminy  Oleśnica  z dnia 30 

czerwca  2011 roku  Nr 48/X/11 w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej  trybu i 

sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania wyrokiem Sygn. akt II SA/Ke  231/21 

z dnia 10 czerwca 2021r.   stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.  

Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nieważność w części par. 2 ust. 3 zdanie drugie 

oraz par.  3 ust. 1 i 2 załącznika do  uchwały Rady Miejskiej Oleśnica  z dnia 24 

września 2021 roku  Nr XXXVIII/205/21 w przedmiocie  trybu i sposobu powołania i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania.  

Rada przyjęła także do wiadomości następujące informacje i sprawozdania dotyczące 

m. in.  

 Raportu o Stanie Gminy Oleśnica za 2020 rok;  

 Oceny zasobów pomocy społecznej  za 2020 rok;  

 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Oleśnica za 2020 rok;  

 Informacje Przewodniczącego Rady o wynikach analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych przez radnych. 

  

Planowanie przestrzenne 

Zagospodarowanie przestrzeni gminy Oleśnica odbywa się na podstawie Studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy poprzez 

wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. Gmina posiada również miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla części miejscowości Strzelce uchwalony w 2020 roku oraz jest                     

w trakcie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części miasta Oleśnica (obszar eksploatacji złoża „Oleśnica 1”). 

W 2021 roku Rada Miejska Oleśnica uchwaliła zmianę nr 5 do Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica. Głównym powodem 

opracowania powyższej zmiany było określenie przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania obszaru dla potrzeb prowadzenia eksploatacji złoża iłów ceramiki 

budowlanej „Oleśnica 1” oraz dalszego rozwoju istniejącego zakładu produkcji 

ceramiki budowlanej, zapewnienie integracji wszelkich działań podejmowanych                        

w ramach dalszej eksploatacji złoża zgodnie z zapisami koncesji oraz umożliwienie 

zagospodarowania związanego z produkcją energii z odnawialnych źródeł energii                        

o mocy przekraczającej 100 kW z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych. 

W 2021 roku wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

24 decyzje o warunkach zabudowy (w tym 18 decyzji dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 decyzje dotyczącą zabudowy gospodarczej,  4 decyzje 

dotyczące budowy farm fotowoltaicznych oraz 1 decyzje o budowie stawu). 

 

Podsumowanie: 

W 2022 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w 

trakcie realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób 

przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł 

zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. 

Rok 2022 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych działań oraz początek i 

punkt wyjścia kolejnych.  

Wśród priorytetów są projekty twarde – infrastrukturalne jak również miękkie – 

społeczne.  

Działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny, wagę przywiązujemy do edukowania, 

wspierania przedsiębiorczości, oferty kulturalnej i wszelkich innych wskazanych 



74 

 

aspektów, warunkujących harmonijny rozwój miasta. Miasta przyjaznego 

mieszkańcom, przyjezdnym, docenianego na zewnątrz, stawianego za wzór np.                          

w pozyskiwaniu funduszy. Kierunek, który obraliśmy, który wyraźnie odzwierciedla 

ten Raport, będziemy konsekwentnie kontynuować. 


