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Wstęp 
 

Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2016-2020 jest najważniejszym dokumentem 

programowym w oparciu o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki 

rozwoju lokalnego. Głównym jego celem jest stworzenie realnych podstaw dla realizacji 

inwestycji planowanych do wdrożenia w odpowiedzi na zidentyfikowane  potrzeby.  

Przedłożona strategia wyznacza główne kierunki rozwoju gminy oraz wytycza główne cele, 

które należy osiągnięć, aby rozwiązać zidentyfikowane problemy. Przedmiotowy dokument 

z jednej strony, stanowi narzędzie do efektywnego zarządzania gminą z perspektywy 

wielopoziomowego rozwoju, z drugiej identyfikuje inwestycje wpisujące się w nową 

perspektywę współfinansowania projektów UE na lata 2014-2020.  

Przystępując do opracowywania Strategii starano się uwzględnić potrzeby wszystkich grup 

mieszkańców poprzez wyznaczenie kilku kierunków przyszłych działań. Dokument został 

opracowany w oparciu o materiały kompletowane przez pracowników Urzędu Gminy, 

spotkania, dane statystyczne oraz wyniki przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy 

ankiety. Zgromadzone wnioski stanowiły punkt wyjścia do określenia mocnych i słabych 

stron gminy oraz zdefiniowania szans i zagrożeń. Na podstawie tej analizy udało się 

wyznaczyć obszary priorytetowe oraz określić dla nich cele strategiczne i zadania.  
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Rozdział 1 Wprowadzenie do Strategii  

1.1 Efekty wdrażania Strategii na lata 2007-2020 

 

Poprzednia wersja Strategii była podstawą do realizacji szeregu działań rozwojowych, 

finansowanych zarówno ze środków własnych gminy, jak i źródeł zewnętrznych głównie ze 

środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Strategia była wdrażana w trzech 

obszarach strategicznych poprzez realizację  ośmiu celów operacyjnych.  

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Oleśnica 

Cel operacyjny 1: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i 

zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Oleśnica 

Cel operacyjny 2: Odnowa i rozwój wsi  

Cel operacyjny 3: Aktywizacja społeczności lokalnej 

Cel strategiczny 2: Rozwój lokalnej gospodarki na terenie Gminy Oleśnica 

Cel operacyjny 1: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

Cel operacyjny 2: Różnicowanie działalności gospodarczej 

Cel operacyjny 3: Promocja gospodarcza, inwestycyjna i turystyczna Gminy Oleśnica 

Cel strategiczny 3: Rozwój rekreacji i turystyki 

Cel operacyjny 1: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i 

sportowych 

Cel operacyjny 2: Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 

 

Przygotowując  nowy dokument strategiczny warto dokonać analizy tego co udało się 

wykonać w jej poprzedniej wersji. W poniższej tabeli zostały przedstawione projekty, które 

udało się zrealizować przez Urząd Gminy w Oleśnicy.  
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Tabela 1 ZESTAWIENIE POZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ OLEŚNICA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W LATACH 2007-2014 

L.p. Nazwa projektu 
Okres 

realizacji 

Wartość 

projektów  

Kwota 

dofinansowania 

1 
Kompleksowa poprawa komunikacji lokalnej w gminie Oleśnica poprzez 

przebudowę sieci dróg gminnych o dł. 3,81 km 

12.05.2008 –

30.12.2009 
4 010 998,43 zł 2 265 813,01 zł 

2 
Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników malej retencji wraz z 

urządzeniem parku i modernizacją ciągów komunikacyjnych – etap I 

4.11.2008 –

30.12.2011 
3 067 856,55 zł 1 080 648,00 zł 

3 
Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją 

uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy 

19.12.2008 –

29.11.2013 
3 067 856,55 zł 1 838 383,53 zł 

4 

Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez rozbudowę i przebudowę 

świetlicy wiejskiej, modernizację zbiornika przeciwpożarowego, rozbudowę 

boiska wielofunkcyjnego i urządzenie terenu wokół przedmiotowych 

obiektów 

31.03.2009 – 

31-08-2010 
658 333,33 zł 395 768,00 zł 

5 
Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich poprzez urządzenie 

przestrzeni publicznej pełniącej funkcję rekreacyjno-sportową i społeczno-

kulturalną w miejscowościach Strzelce i Kępie 

25.06.2010 –

30.11.2011 
1 041 316,27 zł 500 000,00 zł 

6 
Odnowa zbiornika wodnego w Oleśnicy wraz z zagospodarowaniem terenu 

01.09.2011 – 

31.08.2012 
40 476,00 zł 27 971,22 zł 

7 
Rozbudowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w miejscowości Sufczyce 

29.12.2011 – 

30.08.2013 
575 111,42 zł 324 874,00 zł 
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8 
Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Bydłowa 

13.072012 – 

30.11.2013 
82 904,08 zł 34 076,00 zł 

9 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w miejscowościach 

Borzymów, Podlesie i Sufczyce 

30.04.2013 – 

31.10.2014 
139 315,48 zł 78 973,00 zł 

10 Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzelce pełniącego 

funkcje społeczne i kulturalne 

10.01.2013 – 

10.09.2015 
313 805,51 zł 216 857,46 zł 

11 

Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Oleśnica poprzez budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kępie, Wólka 

Oleśnicka, Oleśnica, Sufczyce, Borzymów, Brody oraz zakup ciągnika z 

beczką asenizacyjną 

27.07.2011 – 

31.03.2015 
1 228 769,05 zł 1 001 024,06 zł 

12 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica – 

etap II 

08.11.2013 – 

30.06.2015 
757 136,29 zł 613 884,35 zł 

13 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa poprzez urządzenie terenu przy budynku szkoły 

filialnej w miejscowości Pieczonogi 

18.11.2013 – 

28.11.2014 
38 689,50 zł 19 356,00 zł 

14 
Odnowa miejscowości Oleśnica poprzez zagospodarowanie terenu przy 

obiektach użyteczności publicznej 

23.06.2014 – 

30.06.2015 
384 489,30 zł 101 262,00 zł 

15 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 
28.12.2009 –  

31.12.2015  
259 565,46 zł 179 374,51 zł 
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16 
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 

Świętokrzyskiego 

28.12.2009 – 

31.12.2045 
63 843,52 zł 54 266,99 zł 

  Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 

1 

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 861 w miejscowości Wólka 

Oleśnicka od km 0+000 do km 0+415 oraz na działce nr 269 w miejscowości 

Pieczonogi od km 0+000 do km 0+555 oraz na działce nr 268 w miejscowości 

Pieczonogi od km 0+000 do km 0+850 

31.03.2009 - 

30.06.2009 
482 227,57 233 500,00 

2 
Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w miejscowości Oleśnica  

poprzez przebudowę ul. Słonecznej (nr.356013T) i ul. Brzozowej (356019T), 

o łącznej długości 1153mb 

18.07.2011 -                    

14.10.2011 
472 501,92 235 143,00 

3 
Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez 

przebudowę dróg gminnych na działkach o nr ew. 1587 i 1588 i drogi 

powiatowej nr 0105T Stopnica – Oleśnica – Połaniec (ul. Ogrodowa) 

26.06.2013 – 

10.09.2013 
207 629,12 103 414,00 

4 
Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez 

przebudowę dróg gminnych 

25.03.2015 - 

31.07.2015 
231 064,93 115 532,00 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy 
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1.2 Przyjęta metodologia oraz proces uspołecznienia prac nad nową 

Strategią 

W trakcie pisania Strategii wykorzystano model ekspercko-partycypacyjny, pozwalający na 

szeroki udział władz i społeczności lokalnej w pracach nad strategią, przy jednoczesnym 

zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych. W ramach przyjętej metodologii prac powołano 

Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica składający się m.in. 

z pracowników UG i jednostek podległych oraz radnych i sołtysów oraz przedstawicieli 

organizacji społeczno-gospodarczych. Wyłoniono również głównego konsultanta ds. 

aktualizacji strategii – firmę GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o., którego zadaniem było 

m.in. przedstawienie szczegółowej metodologii opracowania strategii, nadzór nad 

koncepcyjną i merytoryczną stroną strategii, prowadzenie spotkań informacyjno-

konsultacyjnych oraz zredagowanie ostatecznej wersji dokumentu. W trakcie prac nad 

aktualizacją strategii zorganizowano spotkania konsultacyjne z udziałem społeczności 

lokalnej. Autorzy Strategii wyszli z założenia, że kluczowe w planowaniu strategicznym jest 

umożliwienie udziału w pracach nad założeniami strategicznymi jak najszerszej grupie osób. 

Włączenie społeczności w prace nad dokumentem strategicznym pozwala na skuteczne jego 

wdrażanie. Prezentowana strategia była tworzona przy zaangażowaniu mieszkańców, 

przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Przeprowadzone zostało badanie ankietowe, 

którego rezultaty były ważnym elementem w dyskusji na temat przyszłości gminy Oleśnica 

(tworzenia wizji, celów, a także projektowania rozwiązań). Proces tworzenia zapisów 

strategicznych wsparty był również analizami oraz wnioskami i sugestiami napływającymi od 

przedstawicieli samorządu terytorialnego (Wójt, pracownicy Urzędu Gminy, radni, sołtysi), 

a także przedstawicieli różnych dziedzin społeczno-gospodarczych (sołtysi, przedsiębiorcy).  

 

Ostateczny kształt Strategii to wynik pracy interdyscyplinarnej grupy złożonej 

z przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz zewnętrznych ekspertów z firmy 

GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. Niniejszy dokument zawiera w szczególności część 

operacyjną tj. wizję, misję, cele strategiczne. Wytyczone kierunki znajdują swoje 

odzwierciedlenie w przeprowadzonej analizie społeczno- gospodarczej gminy oraz zasobów, 

jakimi dysponuje. Diagnoza ta została przeprowadzona w oparciu o weryfikację danych 

zastanych (deskresearch), na podstawie których wykonano m.in. analizę SWOT. Budując 

Strategię przyjęto zasadę, że zidentyfikowane kierunki powinny odnosić się głównie do 
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kompetencji samorządu gminnego. Problematyka wymagająca włączenia się innych grup 

społecznych, tj. mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z gminy, 

zasygnalizowana poprzez badania ankietowe zostały uwzględnione w celach operacyjnych 

oraz kierunkach działań, które wykraczają poza sferę kompetencji samorządu. Tym samym 

należy mieć na uwadze, iż realizacja niektórych celów tylko w ograniczonym stopniu zależna 

jest od działań samorządu gminnego. 

 

PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

W dniu 30.05.2016 rok w trakcie sesji Rady Gminy poinformowano radnych i sołtysów 

o założeniach w zakresie budowy Strategii, rozdano ankiety, które zostały również 

umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Oleśnicy. Ankieta ta miała na celu 

uzyskanie informacji dotyczących inwestycji potrzebnych do realizacji na terenie gminy. Do 

Urzędu wpłynęło 48 ankiet, których wnioski zostały przedstawione w przedmiotowej 

Strategii.  

  

Dzięki zaangażowaniu w proces budowy Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2016-

2020 społeczności lokalnej i funkcjonujących w jej granicach podmiotów, dokument ten 

wyraża interes publiczny, a także jest ważnym elementem dla rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego zaangażowanego w sprawy lokalne. Ponadto prezentowany dokument 

koresponduje ze strategicznymi dokumentami ogólnymi wyższego rzędu takimi jak: 

- Umowa Partnerstwa 2015-2025 

- Strategia Europa 2020 

- Strategia Rozwoju Kraju 2020 

- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowanie Kraju 2030 

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 

- Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” 

- Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

- programy operacyjne na lata 2014-2020 na szczeblu krajowym, ponadregionalnym 

i regionalnym, w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Podsumowując, proces budowy Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2016-2020 

przebiegał wieloetapowo: 

1. Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej. 
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Celem było stworzenie obrazu obecnej sytuacji gminy w aspektach zwłaszcza społecznych 

i gospodarczych, a także ocena potencjału rozwoju gminy. Dokument został opracowany 

w oparciu o dane zastane, pozyskane m.in. z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego, Urzędu Gminy w Oleśnicy. 

2. Badanie ankietowe mieszkańców  z terenu gminy Oleśnica. 

Celem było uzyskanie jak najszerszych informacji od mieszkańców dotyczących inwestycji 

potrzebnych do realizacji na terenie gminy.  

3. Spotkania z mieszkańcami   

4. Analiza mocnych i słabych stron gminy, a także szans i zagrożeń jej rozwoju (analiza 

SWOT). 

Celem było przeanalizowanie obecnych mocnych i słabych stron gminy Oleśnica, a także 

szans  

i zagrożeń istotnych z punktu widzenia jej dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. 

5. Przygotowanie planu strategicznego. 

Celem była identyfikacja kierunków rozwoju gminy w podziale na cele strategiczne, 

operacyjne oraz kierunki działania. Plan strategiczny powstał w oparciu o wcześniejsze 

analizy, opracowania, a także materiały wypracowane na spotkaniach zespołu oraz w wyniku 

badania ankietowego mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. 

Projekt strategii powstał także w oparciu o założenia w dokumentach strategicznych 

wyższego szczebla tj. powiatowego, wojewódzkiego, krajowego oraz europejskiego. 

5. Opracowanie procesu monitorowania, ewaluacji i aktualizacji strategii. 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY OLEŚNICA NA LATA 2016-2020     

 

       

    Strona 12 z 80 
 

1.3 Rys historyczny  

Powstanie Oleśnicy wiąże się z początkami organizacji plemiennej Wiślan, która przypada na 

VI – VIII wiek. Ziemia oleśnicka wchodziła w skład ich państwa. W czasach średniowiecza 

miejscowość była osadą rycerską (świadczą o tym rycersko – służebne nazwy wsi 

wchodzących w skład teraźniejszej gminy). Była na pewno grodem refugialnym, w jej 

murach chroniła się ludność w czasie napadów nieprzyjaciela, osadzano w niej niewolników 

zdobytych w wyprawach wojennych. Stanowiła własność rodową Oleśnickich herbu Dębno. 

Jej historia jest bardzo burzliwa. Stanowiła cel najazdów Tatarskich (XII w.), była terenem 

starć w czasie rokoszu Zebrzydowskiego (XVII w.), zostały po niej zgliszcza w wyniku walk 

podczas potopu szwedzkiego (XVII w.), dochodziło tu do walk insurekcji kościuszkowskiej 

(XVIII w.), po powstaniu styczniowym za pomoc powstańcom utraciła ona prawa miejskie, 

a w czasie II wojny światowej przebiegał przez nią I Front Ukraiński. Miejscowość 

nawiedzana była przez liczne pożary, ludność dziesiątkowała epidemia cholery, która szalała 

tu w czasie I wojny światowej. Wszystkie te czynniki składają się na fakt, że z pierwotnych 

zabudowań Oleśnicy nie został nawet ślad, co nie zdarza się często. 

Po Oleśnickich właścicielami miejscowości byli Zborowscy, którzy, będąc kalwinami, 

zmienili charakter miejscowości, zamieniając kościół na zbór i usiłując oderwać od 

katolicyzmu mieszkańców. Następnie Oleśnica znajdowała się wśród włości Lanckorońskich, 

którzy z kolei przepędzili z niej kalwinów. Należała także do Kalinowskich i Zaborowskich, 

którzy ją sprzedali. 

Po wojnie mieszkańcy Oleśnicy słynęli z niezależności oraz oporu wobec władz 

komunistycznych. Wywołało to dla niej negatywne skutki – jako ostatnia została podłączona 

do sieci elektrycznej, utrudniano także inicjatywy budowlane, w tym opóźniano budowę 

szkoły. 
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1.4 Analiza potrzeb mieszkańców gminy Oleśnica  
 

Zadania priorytetowe dla mieszkańców gminy Oleśnica:  

Infrastruktura techniczna  

1. Modernizacja kanalizacji burzowych 

2. Modernizacja/remont oczyszczalni ścieków  

3. Modernizacja/uzupełnienie  oświetlenia ulicznego 

4. Modernizacja/budowa chodników 

5. Modernizacja sieci wodociągowej  

6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

7. Wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Rynek (linie na jezdni) 

8. Rozbudowa układu obwodnicowego 

9. Modernizacja/budowa przystanków autobusowych 

10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

11. Czyszczenie rowów 

12. Uzbrojenie terenów pod zabudowę jednorodzinną 

13. Budowa/remont dróg 

14. Gazyfikacja gminy  

 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

1. Budowa siłowni „zewnętrznej”  

2. Budowa ścieżki rowerowej  

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego/boiska do piłki nożnej   

4. Budowa strefy do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno- ruchowych i gimnastycznych 

5. Budowa/ doposażenie placów zabaw dla dzieci 

 

Infrastruktura kulturalna i oświatowa  

1. Utworzenie Centrum Kultury wraz z Biblioteką Publicznej 

2. Modernizacja placów szkolnych m.in. ogrodzenie  

3. Remont/modernizacja oraz wyposażenie świetlic wiejskich/OSP na terenie gminy 

Oleśnica  

4. Rewitalizacja placów przy świetlicach wiejskich/OSP  

 

 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY OLEŚNICA NA LATA 2016-2020     

 

       

    Strona 14 z 80 
 

Inne 

1. Instalacja ogniw fotowoltaicznych 

2. Światłowody do szybkiego Internetu  

3. Poprawa bezpieczeństwa  

4. Zakup wolnostojącej toalety publicznej 
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Rozdział 2. Uwarunkowania wewnętrzne Gminy Oleśnica 
 

2.1.1 Położenie geograficzne 

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

całkowicie w granicach Niecki Połanieckiej, będącej częścią Niecki Nidziańskiej, należy więc 

do Wyżyny Środkowomałopolskiej. Maksymalne wysokości bezwzględne sięgają 221 

m n.p.m. 

Gmina Oleśnica  graniczy:   

 od zachodu z gminą Stopnica  

 od północy z gminami Tuczępy i Rytwiany 

 od południa z gminą Pacanów 

 od wschodu z gminą Łubnice  

W skład gminy wchodzi  11 sołectw: Oleśnica, Wólka Oleśnicka, Borzymów, Brody, 

Bydłowa, Kępie, Pieczonogi, Podlesie, Strzelce, Sufczyce, Wojnów.  

Mapa 1: Mapa gminy Oleśnica 

 

 
Źródło: załącznik do statutu gminy Oleśnica 
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Mapa 2: Położenie gminy Oleśnica na tle powiatu staszowskiego 

 
Źródło: www.staszowskie.pl 

 

Mapa 3 Położenie gminy Oleśnica na tle województwa świętokrzyskiego  

 
Źródło: www.google.pl 

 

http://www.google.pl/
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2.1.2 Charakterystyka sieci osadniczej 

Gmina Oleśnica obejmuje 11 sołectwa. W poniższej tabelce zostały zaprezentowane 

powierzchnie poszczególnych sołectw na terenie gminy Oleśnica.   

 

Tabela 2 Powierzchnia poszczególnych sołectw na terenie gminy  

 

Lp. 
Nazwa 

sołectwa 

Obręb 

geodezyjny 

Powierzchnia 

(ha) 
% 

1.        Oleśnica 

Oleśnica 1082,69 20,25% 
2.        

Wólka 

Oleśnicka 

3.        Borzymów Borzymów 763,05 14,27% 

4.        Brody Brody 319,05 5,97% 

5.        Bydłowa Bydłowa 294,32 5,51% 

6.        Kępie Kępie 393,3 7,36% 

7.        Pieczonogi Pieczonogi 592,14 11,08% 

8.        Podlesie Podlesie 398,65 7,46% 

9.        Strzelce Strzelce 748,24 14,00% 

10.    Sufczyce Sufczyce 508,7 9,52% 

11.    Wojnów Wojnów 245,33 4,59% 

Razem 5345,47 100,00% 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy, maj 2016 rok 

 

 

Największymi sołectwami w gminie są  Oleśnica, Borzymów i Strzelce. Do najmniejszych 

powierzchniowo należą: Bydłowa i Wojnów.  
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2.1.3 Zasoby naturalne 

Według fizyczno-geograficznego podziału Polski (Kondracki 1978) gmina Oleśnica leży 

całkowicie w granicach mezoregionu Niecki Połanieckiej będącego częścią Niecki 

Nidziańskiej (fragment Wyżyny Środkowomałopolskiej). Północna część gminy to fragment 

doliny rzeki Wschodniej. Rzeźba terenu gminy Oleśnica ma charakter falisty - dominują ciągi 

wzniesień i garbów porozdzielanych siecią dopływów rzeki Wschodniej. Ogólnie teren 

obniża się z południowego-zachodu na północny-wschód, w kierunku doliny rzeki. 

Maksymalne wysokości bezwzględne sięgają 221 m n.p.m. (przy południowej granicy 

gminy), minimalne wynoszą około 170 m n.p.m. (w dolinie Wschodniej niedaleko wsi 

Bydłowa). 

 

2.1.4 Surowce mineralne 

Gmina Oleśnica jest uboga w surowce mineralne, a istniejące mają charakter lokalny. Na 

obszarze gminy brak jest kopalin podstawowych, występują natomiast złoża kopalin 

pospolitych (kruszywa naturalnego i surowców ilastych ceramiki budowlanej) o różnym 

stopniu rozpoznania i udokumentowania. 

 

2.1.5 Wody powierzchniowe 

Gmina Oleśnica praktycznie w całości położona jest w zlewni rzeki Wschodniej, będącej 

dopływem Czarnej Staszowskiej wpadającej do Wisły. Jedynie niewielki, południowy 

fragment, odwadniany jest przez Kanał Strumień, bezpośredni dopływ Wisły. Dział wodny 

(II-go rzędu) rozdzielający zlewnie wymienionych rzek przebiega wzdłuż południowej 

granicy gminy. Na terenie gminy dominują małe cieki tworzące gęstą sieć hydrograficzną, 

z uwagi na zwiększony odpływ powierzchniowy (podłoże z nieprzepuszczalnych iłów 

krakowieckich). Rzeka Wschodnia (największy ciek w granicach gminy), stanowiąca na 

odcinku ok. 15 km północny i północno-zachodni skraj gminy, na znacznej długości jest 

uregulowana. Jej dolina pokryta jest gęstą siecią rowów melioracyjnych. W pobliżu rzeki 

Wschodniej, w rejonie miejscowości Sufczyce, znajdują się stawy rybne. Znaczny obszar 

gminy (wzdłuż północnej granicy) znajduje się na tarasie zalewowym rzeki Wschodniej 

i narażony jest na zalanie. Tereny te pokryte są użytkami zielonymi. Dla ograniczenia 

skutków ewentualnych powodzi i ułatwienia spływu wód należy utrzymać dotychczasowe 

zagospodarowanie oraz unikać, szczególnie na trasie (w korytarzu) powodzi, tworzenia 

przeszkód (zwarte obszary leśne, ciągłe nasypy dróg w poprzek doliny). Rzeka Wschodnia 
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prowadzi wody pozaklasowe, nie odpowiadające normom ze względu na podwyższone 

zawartości azotynów i stan bakteriologiczny. 

 

2.1.6 Wody podziemne 

Obszar gminy stanowi fragment regionu przedkarpackiego, w którym użytkowe poziomy 

wodonośne występują tylko w obrębie piętra czwartorzędowego. Warstwy wodonośne 

stanowią osady rzeczne (piaski, żwiry) pokrywające ilasto - mułowcowe osady trzeciorzędu - 

miocenu (iły krakowieckie). Wodonośność utworów czwartorzędowych uzależniona jest od 

ich miąższości, która zależy głównie od morfologii stropu mioceńskiego podłoża. Potencjalne 

wydajności studni (wierconych) wynoszą 10 m3/h, lokalnie w dolinie Wschodniej do 30 

m3/h. W centralnej i południowej części gminy piaszczyste utwory czwartorzędu 

o niewielkiej miąższości (poniżej 3 m) występują na praktycznie bezwodnych iłach 

krakowieckich miocenu. Poziomy wodonośne na tym obszarze nie odpowiadają kryteriom 

użytkowym (nie charakteryzują się wystarczająco dobrymi parametrami hydrogeologicznymi 

do wykonywania ujęć wód podziemnych). Wykorzystywane są lokalnie w studniach 

przydomowych (kopanych). Wody podziemne użytkowych poziomów wodonośnych 

występują jedynie w piaszczystych osadach czwartorzędowych doliny rzeki Wschodniej. 

Główny poziom użytkowy, związany z doliną, przebiega wąskim pasem o kierunku 

równoleżnikowym wzdłuż północnej granicy gminy. Pod względem hydrogeologicznym jest 

stosunkowo słabo rozpoznany. Strefa aeracji wynosi przeważnie poniżej 5 m, tylko lokalnie 

w strefie krawędziowej doliny 5 do 15 m. Zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnych od 

180 m n.p.m. (w częścizachodniej) do 167 m n.p.m. Miąższość osadów wodonośnych w 

dolinie rzeki Wschodniej osiąga maksymalnie 10 – 20 m. Poziom czwartorzędowy 

praktycznie nie jest izolowany od powierzchni terenu, a przez to zagrożony jest 

zanieczyszczeniem w bardzo wysokim i wysokim stopniu. Wody podziemne w dolinie rzeki 

Wschodniej na wschód od Brodów Dużych są średniej jakości (klasy II wg klasyfikacji dla 

potrzeb monitoringu środowiska – tzn. wymagające prostego uzdatniania - przekroczone 

warunki, jakim powinna odpowiadać woda do picia w zakresie żelaza i manganu), natomiast 

na zachód – złej jakości (klasa III – wymagające skomplikowanego uzdatniania - 

przekroczone warunki, jakim powinna odpowiadać woda do picia w zakresie żelaza, 

manganu, amoniaku i siarczanów). Wydajności potencjalne studni w zachodniej części (rejon 

Sufczyc) wynoszą 10 do 30 m3/h. 

W granicach gminy jest brak głównych zbiorników wód podziemnych(Kleczkowski 1990). 
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2.1.7 Klimat1 

Pod względem klimatycznym, teren gminy Oleśnica położony jest w regionie nizinnym 

podkarpackim. Obszar ten cechuje się cieplejszym klimatem o mniejszych opadach niż na 

terenach sąsiednich. Podstawowe elementy klimatu, ustalone na podstawie wieloletnich 

obserwacji, kształtują się następująco: 

  opad roczny -od 550 do 600 mm, 

  średnia roczna temperatura – od 7,5 do 8,0oC, 

  czas zalegania pokrywy śnieżnej - od 70 do 100 dni. 

Lato trwa średnio 90 do 100 dni, a okres wegetacyjny 200 do 210 dni (od 1.IV do 4.XI). 

Pierwsze przymrozki pojawiają się średnio 1.X a ostatnie 13.V. Warunki klimatu lokalnego 

kształtują się pod wpływem rzeźby terenu, szaty roślinnej oraz wód powierzchniowych 

i płytko zalegających wód gruntowych. 

  

Tabela 3: Typy klimatu lokalnego na terenie gminy 

Typ klimatu Obszar 

Klimat dolin głównych i 

mniejszych odwadnianych 

bocznych dolin 

Rozległe dno doliny rzeki Wschodniej oraz dna dolin jej 

dopływów i obniżeń wymodelowanych w obrębie Niecki 

Połanieckiej (jest to najmniej korzystny typ mikroklimatu). 

Dzieli się na dwa podtypy obejmujące: 

 obszar wybitnie inwersyjny, zajęty przez użytki 

zielone oraz skupiska drzew obejmujący 

zmeliorowane, rozległe dno doliny Wschodniej wraz 

z przyległym końcowym odcinkiem jej prawych 

dopływów przepływających przez Strzelce i w rejonie 

lasku Młynek(na północ od Oleśnicy) aż po stawy koło 

Brodów Małych, 

 tereny den dolin bocznych odwadnianych i obniżeń 

obejmujących wydłużone rynny dolinne (głównie 

o przebiegu południkowym) o często podmokłych 

dnach i stromych zboczach, zajętych pod użytki 

zielone (rzadziej grunty orne lub kępy drzew). 

Charakteryzują się warunkami sprzyjającymi do 

powstawania inwersji termicznych, zalegania mgieł 

i słabej wymiany powietrza. 

Klimat stoków i zboczy dolin 

głównych 

Rozległe obszary gminy o spadku ku dolinie rzeki Wschodniej 

i jej głównym dopływom. Tereny te charakteryzują się lepszą 

wymianą powietrza, wyższymi temperaturami minimalnymi, 

wyrównanym przebiegiem dobowym temperatur powietrza 

i przewagąstoków o ekspozycji północnej (chłodnej). 

                                                 
1 Opracowanie na podstawie STRATEGIA ROZWOJU GMINY OLEŚNICA NA LATA 2007 -2020 
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Klimat wierzchowin Obejmujący najwyższe partie gminy (na poziomie 190 do 225 

m n.p.m.), charakteryzujący się małymi amplitudami średnich 

temperatur powietrza, suchszymi nocami i dobrą wymianą 

powietrza przez całą dobę. Obszar ten jest korzystny dla 

osadnictwa. 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2007 – 2020 
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2.1.8 Gleby 

Gleby gminy są dość zróżnicowane pod względem bonitacyjnym i typologicznym. Gleb 

szczególnie chronionych (do III klasy bonitacyjnej włącznie - można je spotkać w rejonie wsi 

Pieczonogi, Borzymów, Kępie i Sufczyce) jest niewiele. Przeważają gleby średniej jakości 

(klasy IV). Poza obszarami doliny rzeki Wschodniej i dolinami mniejszych cieków, 

pokrywają większość powierzchni gminy. Gleby organiczne szczególnie chronione (zwykle 

V i VI klasy bonitacyjnej) znajdują się w dolinie rzeki Wschodniej oraz lokalnie w otoczeniu 

mniejszych cieków. Ogólnie na terenie gminy dominują gleby o wadliwych stosunkach 

wodnych, głównie okresowo wilgotne, wymagające melioracji. Są mało zasobne w fosfor 

i potas a zasobne w magnez. Posiadają różną zawartość próchnicy i zróżnicowany odczyn 

glebowy. Erozja gleb w granicach gminy praktycznie nie występuje. Istotną funkcją gminy 

jest rolnictwo (zwłaszcza dla sołectw Kępie, Pieczonogi i Strzelce). Typowa dla gminy jest 

wielokierunkowa produkcja z dominującą uprawą truskawek, zbóż i dużym udziałem 

ziemniaków.  

Ogólna powierzchnia gruntów ornych w Gminie Oleśnica wynosi 3065 ha (tj. 57,34%). 

Najmniej powierzchniowo zajmują sady 94 ha (tj. 1,76%). W poniższej tabeli przedstawiono 

dane dotyczące rodzajów użytkowania gruntów w gminie. 

Tabela 4: Rodzaje gruntów w gminie Oleśnica 

Rodzaje 

gruntów 

Powierzchnia 

ha % 

Grunty orne 3065 57,34% 

Sady 94 1,76% 

Łąki 870 16,28% 

Pastwiska 313 5,86% 

Lasy 434 8,12% 

Pozostałe 569 10,65% 

Powierzchnia 

ogółem 
5345 100,00% 

Źródło:  Urząd Gminy w Oleśnicy, maj 2016 
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2.2 Infrastruktura techniczna 

2.2.1 Infrastruktura drogowa 

Przez obszar gminy Oleśnica przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Brak 

jest w Gminie dróg krajowych. Poniższe tabele prezentują szczegółowo informacje na temat 

dróg na terenie Gminy.  

 

Tabela 5 Wykaz dróg wojewódzkich na terenie gminy Oleśnica  

L.p. 
Aktualny 

numer drogi 
Nazwa drogi 

1. 757 
Opatów – Iwaniska – Staszów – 

Stopnica 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy 

 

Tabela 6 Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Oleśnica  

L.p. 
Aktualny 

numer drogi 
Nazwa drogi 

1 0037 T Szydłów - Pieczonogi 

2 0045 T Pieczonogi - Kąty 

3 0105 T Stopnica - Podlesie - Połaniec 

4 0106 T Oleśnica - Pieczonogi 

5 0107 T Sufczyce - Strzelce 

6 0108 T Oleśnica - Brody Małe 

7 0109 T Bydłowa - Brody Duże 

8 0110 T Wojnów - Borzymów - Beszowa 

9 0111 T Oleśnica - Wólka Oleśnicka 

10 0115 T Pacanów - Strzelce 

11 0116 T Pacanów - Brody Duże - Grobla 

12 0117 T Sroczków - Borzymów 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy 

 

Tabela 7 Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica  

L.p. 
Aktualny 

numer drogi 
Nazwa drogi 

1 356001 T Pieczonogi – Olszyna – Kępie  

2 356002 T Pieczonogi – Czyżów  
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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  

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy 
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2.2.2 Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna 
 

Gmina Oleśnica jest w 99 % zwodociągowana. Poniższa tabela prezentuje podstawowe 

wskaźniki odnośnie wodociągów oraz kanalizacji.  

 

Tabela 8: Wskaźniki zwodociągowania w Gminie 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

Stan na dzień 

31.12.2015r. 

Wskaźnik 

zwodociągowania gminy 
% 99 

Długość sieci 

wodociągowej 

rozdzielczej 

km 58,6 

Podłączenia 

wodociągowe 

prowadzące do 

budynków mieszkalnych 

szt. 1062 

Zużycie wody z 

wodociągów w 

gospodarstwach 

domowych 

m3/mieszk./rok 20 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy 

 

Tabela 9: Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

Długość na 

terenie Gminy 

Wskaźnik 

skanalizowania gminy 
% 64,5 

Długość sieci kanalizacji 

sanitarnej 
km 17,7 

Podłączenia 

kanalizacyjne 

prowadzące do 

budynków mieszkalnych 

szt. 467 

Ilość zbiorników 

bezodpływowych na 

ścieki 

szt. Brak danych 

Ścieki odprowadzane do 

kanalizacji 
m3 /mieszk./rok 21 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy  
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Tabela 10: Oczyszczalnie ścieków komunalnych 

 

Oczyszczanie ścieków komunalnych – stan  na 31.12.2015r. 

Nazwa/lokalizacja RLM (liczba) Dociążenie % 

Wskaźnik skanalizowania 

gminy 
1800 60 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków  

Na terenie gminy Oleśnica zlokalizowanych jest 121 sztuk  przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

Oczyszczalnia ścieków w Oleśnicy 

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Oleśnicy oddana została do użytku  

w czerwcu 1997 r. Odbiera ona ścieki komunalne z Oleśnicy oraz  Wojnów, jak również 

dowożone sporadycznie wozami asenizacyjnymi z okolicznych miejscowości i z 

przydomowych oczyszczalni. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi bez przykanalików 17,74 

km, do której podłączonych jest 517 budynków i gospodarstw domowych, w tym z większych 

zakładów lokalna piekarnia. Szacunkowa liczba osób korzystających z kanalizacji wynosi 

1723 osób. Oczyszczalnia ścieków w Oleśnicy składa się z następujących obiektów  

i urządzeń:  

 pompowni z punktem zlewnym ścieków dowożonych;  

 krat schodkowych;  

 piaskownika pionowego; 

 reaktora biologicznego; 

 poletka osadowo-filtracyjnego. 

 

Tabela 11: Stan gospodarki wodno-ściekowej Gminy Oleśnica w 2015 roku 

Wyszczególnienie Jednostka 

miary 

Wartość 

Stacje uzdatniania wody szt. 0 

Zmodernizowane stacje uzdatniania wody szt. 0 

Sieć wodociągowa km 58,62 

Przyłącza wodociągowe prowadzące do budynków 

gospodarstw 

szt. 1 112 

Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej km 17,74 

Przyłącza kanalizacyjne prowadzące do szt. 517 
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budynków/gospodarstw 

Oczyszczalnia ścieków ilość obiektów szt. 1 

przepustowość m3/d 400,00 

Indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków szt. 121 

Zorganizowane wysypiska odpadów komunalnych ha 0 

Ilość mieszkańców w aglomeracji osób 3 081 

Budynki mieszkalne szt. 1 235 

Budynki mieszkalne podłączone do 

zbiorczej sieci 

wodociągowej szt. 1 062 

kanalizacyjnej szt. 467 

Sołectwa szt. 11 

Sołectwa posiadające zbiorczą sieć wodociągową szt. 10 

kanalizacyjną szt. 2 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy   
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2.2.4 Gospodarka odpadami 

Od 1 lipca 2013r. gospodarka odpadami komunalnymi oparta jest na selektywnej zbiórce 

odpadów, która ma zapewnić osiągnięcie wymaganych prawem unijnych odpowiednich 

poziomów odzysku i recyklingu oraz ograniczyć ilość odpadów przekazywanych do 

składowania. Nowymi zasadami gospodarowania odpadami objęte są wszystkie 

nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Zgodnie ze złożoną deklaracją właściciele 

budynków uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy.  

Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości zamieszkałych służą pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l.  

Natomiast do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych służą worki o pojemności 120 

litrów w następującej kolorystyce: 

 kolor niebieski (papier), 

 kolor żółty (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal), 

 kolor zielony (szkło), 

 kolor brązowy (odpady ulegające biodegradacji)  

 Kolor czarny (odpady zmieszane)  

Zarówno odpady zmieszane jak i selektywne odbierane są raz w miesiącu zgodnie  

z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości. 

 

Wykres 1: Zmieszane odpady komunalne zbierane w ciągu roku na terenie Gminy Oleśnica 

 

 
Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015 
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2.2.5 Infrastruktura sportowa 
 

Na terenie Gminy Oleśnica zlokalizowane są cztery boiska sportowe z nawierzchnią 

polietylenową w następujących sołectwach: Oleśnica, Borzymów, Strzelce i Sufczyce oraz 

trzy boiska trawiaste w sołectwach: Borzymów, Oleśnica i Strzelce.   

 
Zdjęcie 1: Kompleks boisk w Strzelcach 

 
Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy 
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2.3 Strefa gospodarcza  

2.3.1 Struktura przedsiębiorstw 

Na terenie gminy Oleśnica w Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

(CEiDG) zostało zarejestrowanych 126 działalności gospodarczych. Tabela poniżej 

prezentuje dane na temat liczby podmiotów gospodarczych w poszczególnych sołectwach 

gminy. 

 

Tabela 12 Liczba zarejestrowanych firm w Centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej (CEiDG) w poszczególnych sołectwach 

 

Sołectwo 

Liczba 
działalności 

gospodarczych 
(stan na 

czerwiec 2016 
rok)     

% 

Oleśnica 87 69,05% 

Wólka 

Oleśnicka 
- - 

Borzmów - - 

Brody 1 0,79% 

Bydłowa 2 1,59% 

Kępie 3 2,38% 

Pieczonogi 9 7,14% 

Podlesie 4 3,17% 

Strzelce - - 

Sufczyce 1 0,79% 

Wojnów 19 15,08% 

Razem  126 100,00% 

Źródło: Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (CEiDG) 
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2.3.2 Rynek pracy 
 

Oleśnica jest specyficzną miejscowością, w której zdecydowana większość mieszkańców 

trudni się budownictwem. Mieszkańcy gminy zyskują stałe zatrudnienie w zakładach 

przemysłowych usytuowanych w sąsiadujących miejscowościach. Należą do nich Kopalnia 

i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” w Grzybowie, Huta Szkła Gospodarczego 

w Grzybowie, Elektrownia Połaniec S.A. Grupa Elekrtabel w Połańcu. Od 2008 roku 

mocnym akcentem na mapie pracy Oleśnicy jest Zakład Ceramiki Budowlanej austriackiej 

firmy Wienerberger. Za umiejscowieniem zakładu największego producenta cegieł na świecie 

i drugiego co to wielkości producenta systemów dachowych w Europie przeważyły względy 

logistyczne oraz doskonałej jakości złoża gliny, które znajdują się na tym właśnie terenie, 

a których – wg oceny ekspertów – wystarczy na około 30 – 40 lat. Cegielnia w Oleśnicy jest 

20 zakładem firmy Wienerberger w Polsce. Ci, którzy nie znaleźli zatrudnienia 

w wymienionych wyżej zakładach przemysłowych, zajmują się budownictwem i rolnictwem. 

Gmina Oleśnica znana jest także z nowoczesnych gospodarstw ekologicznych 

ukierunkowanych na produkcję truskawek. 

 Jak obrazuje poniższa tabela poziom bezrobocia w gminie Oleśnica systematycznie spada. 

Analizują rok 2011 do roku 2015 liczba ta wyniosła 55 osób.  

Tabela 13: Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin w latach 2011 – 2015 

 
Źródło: PUP w Staszowie 
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Tabela 14 Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin 

Źródło: PUP w Staszowie 
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2.3.3.  Baza noclegowo-gastronomiczna 

Na terenie gminy działają placówki gastronomiczne, obiekty noclegowo – gastronomiczne 

oraz gospodarstwa agroturystyczne. Należą do nich: 

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

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

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

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

 
Zdjęcie 2: Zajazd „Oaza” w Oleśnicy 

 
Źródło: www.facebook.com/zajazdoazaolesnica 
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2.4 Strefa społeczna 

2.4.1 Struktura ludności 

Na terenie Gminy Oleśnica stan ludności na koniec 2015 roku wynosił 4001 osób. 

Demografia w gminie „poddaje się” ogólnemu trendowi obserwowanemu niemalże w całym 

województwie świętokrzyskim tzn. systematycznemu spadkowi liczby ludności. Poniższa 

tabela obrazuje stan ludności gminy z podziałem na lata, sołectwa oraz przedziały wiekowe.  

Tabela 15 Struktura ludności na terenie Gminy w latach 2013-2014 

 

Struktura ludności 
Stan na koniec 

roku 2013 

Stan na koniec 

roku 2014 

Stan na koniec 

roku 2015 

Stan ludności 

ogółem, w tym: 
4017 4005 4001 

Kobiety 2029 2023 2018 

Mężczyźni 1988 1982 1983 

Urodzenia żywe 

ogółem 
34 41 41 

Zgony ogółem 43 45 35 

Przyrost naturalny -9 -4 16 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym 

(0-17 lat) 

718 708 705 

Ludność w wieku 

produkcyjnym 

Kobiety (18-59 lat) 

/ Mężczyźni (18-

64) 

2530 2536 2520 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym 

Kobiety (60 lat i 

więcej) / 

Mężczyźni (65 lat i 

więcej) 

769 761 776 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy 

 

Na terenie gminy Oleśnica najliczniejszym sołectwem jest Oleśnica licząca - 1891 osób co 

daje 47,26% ogółu mieszkańców. Po niej sołectwo Pieczonogi liczące 433 osób. Natomiast 

najmniej mieszkańców zamieszkuje sołectwo Brody - 31 osób co daje 0,77% ogółu 

mieszkańców.  
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Tabela 16 Procentowy podział liczby mieszkańców poszczególnych sołectw do ogółu 

mieszkańców Gminy Oleśnica  

 

Sołectwo 

Liczba 

mieszkańców 

na 

31.12.2015r. 

% ogółu 

Oleśnica 1891 47,26% 

Wólka Oleśnicka 50 1,25% 

Borzymów 298 7,45% 

Brody 31 0,77% 

Bydłowa 72 1,80% 

Kępie 202 5,05% 

Pieczonogi 433 10,82% 

Podlesie 169 4,22% 

Strzelce 288 7,20% 

Sufczyce 301 7,52% 

Wojnów 266 6,65% 

Razem  4001 100,00% 

Źródło: Analiza własna na podstawie danych Ewidencji ludności, Urząd Gminy w Oleśnicy, 

maj 2016 
 

W poniższych tabelach znajduje się analiza ludności zamieszkująca gminę Oleśnica.   

Pierwsza tabela poniżej zawiera analizę wzrostu/spadku liczby mieszkańców w 

poszczególnych sołectwach.  Wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców na koniec 2013 i 2015 i 

porównano je ze sobą. Liczba mieszkańców gminy w tym okresie uległa niewielkiemu 

spadkowi.  

Tabela 17 Liczba sołectw, w których nastąpił spadek liczby mieszkańców lub zwiększenie 

liczby mieszkańców  
 

Sołectwo 

Liczba 

mieszkańców 

na 

31.12.2013r. 

Liczba 

mieszkańców 

na 

31.12.2015 

Wzrost/spadek 

(z minusem) 

Oleśnica 1867 1891 24 

Wólka Oleśnicka 54 50 -4 

Borzymów 296 298 2 

Brody 32 31 -1 
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Bydłowa 76 72 -4 

Kępie 192 202 10 

Pieczonogi 440 433 -7 

Podlesie 190 169 -21 

Strzelce 300 288 -12 

Sufczyce 304 301 -3 

Wojnów 266 266 0 

Razem  4017 4001 -16 

Źródło: analiza własna na podstawie danych Ewidencji Ludności Urząd Gminy w Oleśnicy 
 

 

Analizując dynamikę wzrostu/spadku liczby mieszkańców do 25 r. ż. w poszczególnych 

sołectwach wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców w wieku do 25 roku życia dla całej Gminy 

1 178 tj. 29,44%. Sołectwa porównano ze sobą. 5 sołectw ma % udział mieszkańców do 25 

roku życia mniejszy niż średnia dla sołectwa tj. Oleśnica, Borzmów, Brody, Strzelce i 

Sufczyce – są to zarazem sołectwa, gdzie procentowy udział mieszkańców do 25 r. ż. do 

ogółu mieszkańców sołectwa jest najniższy.  

 

Tabela 18: Liczba mieszkańców do 25 roku życia w poszczególnych sołectwach Gminy 

Ludność w wieku 0-25 lat 

Sołectwo 

Liczba mieszkańców 

w wieku 0-25 lat na 

31.12.2015r. 

% ogółu 

mieszkańców 

sołectwa 

Oleśnica 553 29,24% 

Wólka Oleśnicka 17 34,00% 

Borzymów 87 29,19% 

Brody 7 22,58% 

Bydłowa 23 31,94% 

Kępie 60 29,70% 

Pieczonogi 134 30,95% 

Podlesie 51 30,18% 

Strzelce 75 26,04% 

Sufczyce 78 25,91% 

Wojnów 93 34,96% 

Razem  1 178 29,44% 

Źródło: analiza własna na podstawie danych Ewidencji Ludności Urząd Gminy w Oleśnicy, 

maj 2016 
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Natomiast analizując dynamikę wzrostu/spadku liczby mieszkańców powyżej 61 r. ż. w 

poszczególnych sołectwach wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców w wieku 61 lat i więcej 

dla całej Gminy 838 tj. 20,94 %. Sołectwa porównano ze sobą. 5 sołectw ma % udział 

mieszkańców powyżej 61 lat i więcej większy niż średnia dla gminy tj. Borzymów, Brody, 

Bydłowa,  Strzelce i Sufczyce – są to zarazem sołectwa, gdzie procentowy udział 

mieszkańców powyżej 61 r. ż. do ogółu mieszkańców sołectwa jest najwyższy. 

Tabela 19: Procentowy udział mieszkańców powyżej 61 lat i więcej w poszczególnych 

sołectwach 

Ludność w wieku 61 lat i więcej 

Sołectwo 

Liczba 

mieszkańców 

na 

31.12.2015r. 

% ogółu 

mieszkańców 

sołectwa 

Oleśnica 369 19,51% 

Wólka Oleśnicka 8 16,00% 

Borzymów 76 25,50% 

Brody 11 35,48% 

Bydłowa 23 31,94% 

Kępie 42 20,79% 

Pieczonogi 90 20,79% 

Podlesie 32 18,93% 

Strzelce 68 23,61% 

Sufczyce 72 23,92% 

Wojnów 47 17,67% 

Razem  838 20,94% 

Źródło: analiza własna na podstawie danych Ewidencji Ludności Urząd Gminy w Oleśnicy, 

maj 2016 
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Tabela 20 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach na koniec 2013r. 

K M
RAZE

M
K M

RAZE

M
K M

RAZE

M
K M

RAZE

M
K M

RAZE

M
K M

RAZE

M
K M

RAZE

M
K M

RAZE

M

Oleśnica 66 55 121 95 90 185 126 143 269 187 222 409 137 141 278 116 135 251 84 80 164 128 62 190 1867

Wólka Oleśnicka 0 0 0 4 5 9 7 3 10 2 4 6 7 4 11 4 4 8 2 2 4 3 3 6 54

Borzymów 9 10 19 14 17 31 15 18 33 27 32 59 20 15 35 17 25 42 18 15 33 29 15 44 296

Brody 0 0 0 1 0 1 4 5 9 1 1 2 4 3 7 1 2 3 2 1 3 2 5 7 32

Bydłowa 2 1 3 4 5 9 5 5 10 7 7 14 4 5 9 1 2 3 6 4 10 11 7 18 76

Kępie 5 3 8 8 11 19 13 15 28 24 23 47 13 14 27 15 11 26 6 9 15 14 8 22 192

Pieczonogi 14 12 26 28 23 51 35 25 60 48 48 96 30 35 65 22 25 47 21 21 42 36 17 53 440

Podlesie 5 8 13 10 18 28 9 16 25 17 20 37 13 14 27 12 16 28 6 8 14 15 3 18 190

Strzelce 6 7 13 9 24 33 15 17 32 29 40 69 17 16 33 24 23 47 17 11 28 30 15 45 300

Sufczyce 7 7 14 16 15 31 22 21 43 27 38 65 18 21 39 15 27 42 18 10 28 26 16 42 304

Wojnów 6 13 19 14 21 35 22 21 43 27 29 56 17 19 36 12 15 27 15 9 24 18 8 26 266

Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na koniec  2013

Sołectwo
Przedział wiekowy Ludność 

ogółemdo 5 lat 6-16 lat 17-25 26-40 41-50 51-60 61-70 71 i więcej

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy, czerwiec 2016 rok 

 

Tabela 21 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach na koniec 2014 r. 

 

K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM

Oleśnica 58 56 114 105 94 199 118 134 252 196 228 424 130 140 270 123 141 264 90 82 172 135 62 197 1892

Wólka Oleśnicka 0 0 0 3 3 6 8 5 13 1 2 3 6 5 11 5 4 9 2 2 4 3 2 5 51

Borzymów 11 9 20 15 17 32 16 19 35 28 32 60 19 11 30 18 29 47 14 16 30 24 14 38 292

Brody 0 0 0 1 0 1 4 4 8 0 1 1 4 3 7 1 3 4 2 1 3 3 4 7 31

Bydłowa 1 2 3 4 5 9 6 5 11 5 7 12 6 5 11 1 2 3 6 3 9 9 6 15 73

Kępie 7 3 10 7 10 17 15 16 31 24 21 45 14 13 27 13 15 28 7 9 16 12 9 21 195

Pieczonogi 16 9 25 27 24 51 32 24 56 24 48 72 44 32 76 33 31 64 23 20 43 40 17 57 444

Podlesie 4 7 11 10 10 20 9 14 23 12 19 31 15 15 30 11 14 25 6 9 15 17 4 21 176

Strzelce 4 8 12 10 21 31 13 19 32 27 39 66 18 16 34 21 23 44 19 11 30 28 11 39 288

Sufczyce 9 8 17 13 12 25 23 20 43 28 37 65 18 20 38 14 26 40 18 12 30 26 14 40 298

Wojnów 9 15 24 12 21 33 21 20 41 30 32 62 16 14 30 13 19 32 12 10 22 14 7 21 265

17-25 26-40 41-50 51-60 61-70 71 i więcej

Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na koniec 2014

Sołectwo
Przedział wiekowy Ludność 

ogółemdo 5 lat 6-16 lat

 
Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy, czerwiec 2016 rok 
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Tabela 22 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach na koniec 2015 r. 
 

K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM K M RAZEM

Oleśnica 61 55 116 108 93 201 108 128 236 199 234 433 130 135 265 131 140 271 96 89 185 122 62 184 1891

Wólka Oleśnicka 0 0 0 2 3 5 7 5 12 3 2 5 5 5 10 6 4 10 2 1 3 3 2 5 50

Borzymów 8 10 18 17 20 37 16 16 32 26 34 60 17 12 29 20 26 46 15 19 34 28 14 42 298

Brody 0 0 0 1 0 1 3 3 6 1 2 3 4 3 7 1 2 3 2 2 4 3 4 7 31

Bydłowa 1 2 3 4 4 8 6 6 12 5 7 12 5 4 9 2 3 5 5 2 7 9 7 16 72

Kępie 4 9 13 8 9 17 14 16 30 25 24 49 13 13 26 13 12 25 8 13 21 14 7 21 202

Pieczonogi 17 10 27 25 25 50 32 25 57 44 43 87 36 34 70 19 33 52 22 16 38 37 15 52 433

Podlesie 4 5 9 9 10 19 10 13 23 11 21 32 15 12 27 10 17 27 5 8 13 15 4 19 169

Strzelce 4 8 12 9 19 28 12 23 35 29 38 67 15 17 32 24 22 46 19 10 29 29 10 39 288

Sufczyce 5 10 15 13 12 25 22 16 38 33 38 71 13 22 35 20 25 45 17 14 31 28 13 41 301

Wojnów 8 13 21 12 20 32 20 20 40 30 32 62 17 16 33 13 18 31 13 11 24 16 7 23 266

Sołectwo
26-40 41-50 51-60 61-70 71 i więcej

Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych - stan na koniec 2015

Ludność 

ogółem

Przedział wiekowy

do 5 lat 6-16 lat 17-25

 
Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy, czerwiec 2016 rok 
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2.4.2 Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna jest wyrazem realizacji polityki socjalnej państwa mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  

Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową, tworzoną przez Radę Gminy i podlegającą 

bezpośrednio Wójtowi Gminy, który został powołany celem realizacji zadań własnych gminy 

oraz zadań z zakresu administracji rządowej i świadczeń rodzinnych.  

Przyczyną trudnej sytuacji życiowej rodzin/osób zamieszkujących gminę Oleśnica są przede 

wszystkim:  ubóstwo (rodzin 104/ osób 300), bezrobocie (rodzin 44/osób 124), 

niepełnosprawność (rodzin 60/ osób 118), bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych (34 rodzin/ 124 osób).  

 

Tabela 23 Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy GOPS z tytułu bezrobocia  w latach 

2013-2015 
 

Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy GOPS z tytułu bezrobocia w 

latach 2013-2015 

Wyszczególnienie 

2013 2014 2015 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Bezrobocie 52 151 50 147 44 124 

Ubóstwo 96 267 96 260 104 300 

Niepełnosprawność  66 119 58 116 60 118 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 
134 289 121 282 123 282 

Przemoc 9 36 10 38 14 51 

Bezradność w 

sprawach 

36 154 33 120 34 124 

opiekuńczo-

wychowawczych 

w tym: 

- rodziny niepełne 

- rodziny wielodzietne 
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Trudności po 

opuszczeniu zakładów 

karnych 

1 1 0 0 0 0 

Alkoholizm 27 58 23 47 26 53 

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 0 0 

Zdarzenia losowe 5 11 1 6 2 4 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy 
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2.4.3 Ochrona zdrowia  

W SGOZ w Oleśnicy znajdują się następujące poradnie:  

 Poradnia lekarza POZ  

 Poradnia dla dzieci  

 Poradnia stomatologiczna 

 Poradnia ginekologiczna 

W ośrodku Zdrowia pracuje 7 lekarzy o następujących specjalizacjach:  

 dwóch lekarzy posiada specjalizację z medycyny rodzinnej i pediatrii, pozostali 

lekarze to 

  specjalista chorób wewnętrznych i endokrynolog, 

  specjalista z pediatrii i anestezjolog,  

 specjalista stomatolog i protetyk,  

 specjalista ginekolog, położnik, 

 lekarz medycyny ogólnej bez specjalizacji.  

Wśród wymienionych lekarzy dwóch pracuje w pełnym wymiarze godzin pracy pozostali na 

umowę zlecenie po kilka godzin tygodniowo oraz 4 pielęgniarki z ukończonymi kursami 

kwalifikacyjnymi:  

 środowisko rodzinne 

 środowisko nauczania i wychowania 

 szczepień 

Tabela 24 Liczba osób korzystająca z OZ w Oleśnicy  
 

Grupy 

wiekowe 

Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy   

mężczyźni kobiety 

0 - 6 125 126 

7-15 171 168 

16 - 19 76 75 

20- 65 945 964 

Powyżej 65 200 363 

Razem 1517 1696 

Źródło: Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy, czerwiec 2016 
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Zdjęcie 3: Budynek Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy 

 
Źródło: Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
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2.4.4 Organizacje pozarządowe  

Obecnie na terenie Gminy Oleśnica funkcjonuje 9 organizacji społecznych (pozarządowych 

i grup nieformalnych). W skład których wchodzą:  

 Stowarzyszenie pn.: Borzymowski Klub Inicjatyw Kulturalnych: 

Klub powstał 10 listopada 2010 roku, z inicjatywy kilkunastu osób, które pragnęły 

zrobić coś pożytecznego dla swojej „małej ojczyzny”. Głównym celem 

stowarzyszenia jest przede wszystkim integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej, 

poprzez działalność społeczno-kulturalną. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę 

w wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Borzymowie. 

 Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy –  „STRZELEC” 

Klub swoją działalność rozpoczął w grudniu 2011 r. Bodźcem do powołania 

stowarzyszenia była ukończona budowa obiektu rekreacyjno sportowego 

w Strzelcach. Obiekt składa się z dwu boisk, jedno z nich z nawierzchnią tartanową 

przeznaczone do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego, drugie – 

trawiaste o wymiarach 30 m x 60 m przeznaczone do gry w piłkę nożną. Klub  liczy 

około 110 członków w tym 20 osób dorosłych. Celem  głównym klubu jest przede 

wszystkim animacja sportu i rekreacji na ternie naszej gminy. 

 Szkolny Klub Turystyki Rowerowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana 

Żeromskiego w Oleśnicy 

Powstał 1 września 2010 roku. Pomysłodawcami klubu są uczniowie oraz 

nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy. Głównym celem klubu jest 

organizacja wypraw rowerowych połączona z poznawaniem przyrody i kultury 

naszego regionu. Dzięki współpracy z odziałem PTTK w Staszowie grupa rowerowa 

ma okazję uczestniczyć we wspólnych rajdach i wycieczkach organizowanych przez 

Koło Grodzkie PTTK w Staszowie. 

 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Budkom Oleśnica 

Głównym celem klubu jest propagowanie piłki siatkowej mężczyzn, organizowanie 

życia sportowego, angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej. 

Przygotowywanie  imprezach sportowych, organizowanie zajęć sportowych ze 

szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych a także kształtowanie 

pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez udział w realizacji zadań 

sportowych. 
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 OSP w Oleśnicy 

 OSP w Strzelcach 

 OSP w Pieczonogach 

 OSP w Borzymowie 

 OSP w Bydłowej 

 

  Zdjęcie 4: Budynek OSP w Oleśnicy 

 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy 
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2.4.5.  Edukacja 

Na terenie gminy Oleśnicy funkcjonuje  Zespół Szkół w Oleśnicy w skład którego wchodzi: 

Publiczna  Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum w Oleśnicy.  

 

2.4.5.1. Edukacja szkolna 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy jest sześcioletnią szkołą 

publiczną i należy do Zespołu Szkół w Oleśnicy utworzonego na podstawie uchwały Rady 

Gminy Oleśnica Nr 39/VIII/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia 

Zespołu Szkół w Oleśnicy. 

Publiczne Gimnazjum w Oleśnicy istnieje od 1 września 1999 roku i ma swoją siedzibę przy 

ulicy Szkolnej 9. Młodzież ma do dyspozycji 7 sal dydaktycznych i nowoczesną halę 

sportową. Gimnazjum regularnie organizuje wyjazdy na basen do Połańca. Gimnazjum 

posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie z markowymi komputerami, tablicami 

interaktywnymi, projektorami multimedialnymi i stałym dostępem do Internetu.  W szkole 

panuje miła i twórcza atmosfera. Nauczyciele szkoły uczestniczą w ciągłym doskonaleniu 

zawodowym, a uczniowie mają coraz bardziej zauważalne osiągnięcia na terenie 

województwa świętokrzyskiego, a nawet całej Polski. Dzięki działającym kołom 

zainteresowań, każdy uczeń szkoły ma możliwości rozwoju intelektualnego i fizycznego. 

 

Tabela 25 Zestawienie liczby uczniów i liczby nauczycieli z podziałem na szkoły 

 

Lp. Szkoła Adres siedziby oraz e-mail Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczycieli 

Liczba 

etatów 

1.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

ul. Szkolna 9, 28-220 

Oleśnica; 

dyr_zsolesnica@wp.pl 

207 21 20,25 

2. Publiczna 

Gimnazjum w 

Oleśnicy 

ul. Szkolna 9, 28-220 

Oleśnica; 

dyr_zsolesnica@wp.pl 

129 13 12,33 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy, czerwiec 2016 rok 
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Tabela 26 Projekty, które realizowały szkoły w latach 2007-2014 
  

L.p. Beneficjent/ Nazwa 

projektu 

Okres 

realizacji 

Wartość 

projektów 

Osiągnięte rezultaty 

1 Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Oleśnicy/ przekazanie 

pracowni informatycznej  

w ramach  środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

czerwiec 2007 

roku do nadal 

41.797,44 

złotych 

realizacja zajęć komputerowych  

w klasach I-VI; 

kształcenie kompetencji IT wśród uczniów; 

2 Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Oleśnicy/ Interaktywny 

zestaw multimedialny  

w ramach „Świętokrzyskiego 

Programu Wspierania 

Rozwoju Edukacji na 

Obszarach Wiejskich w 2009 

roku” 

październik 

2009 roku do 

nadal 

15.790,00 

złotych 

rozwój kluczowych kompetencji uczniów w zakresie IT; 

zmniejszenie różnic edukacyjnych poprzez realizację 

programów ukierunkowanych na podniesienie jakości pracy 

szkoły; wprowadzenie nietypowych i atrakcyjnych form 

nauczania; 

unowocześnienie warsztatu pracy nauczyciela; 

3 Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Oleśnicy/ Interaktywny 

zestaw multimedialny  

w ramach „Świętokrzyskiego 

Programu Wspierania 

Rozwoju Edukacji  

listopad 2010 

roku do nadal 

17.645,00 

złotych 

rozwój kluczowych kompetencji uczniów w zakresie IT; 

zmniejszenie różnic edukacyjnych poprzez realizację 

programów ukierunkowanych na podniesienie jakości pracy 

szkoły; wprowadzenie nietypowych i atrakcyjnych form 

nauczania; 
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w 2010 roku” unowocześnienie warsztatu pracy nauczyciela; 

4 Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Oleśnicy/ rządowy 

program „Radosna Szkoła” 

2010 rok 12.000,00 

złotych 

wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych w klasach I-III poprzez 

zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć ruchowych 

w klasach; 

5 Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Oleśnicy/ 

”Mały Człowiek – Wielkie 

Możliwości”  

w ramach działania 9.1. 

POKL Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych   

w systemie oświaty 

wrzesień 2012 

roku – czerwiec 

2013 roku 

69.890,40 

złotych 

zminimalizowanie wśród 32 uczniów specyficznych trudności w 

uczeniu się; 

rozwój zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi 

wśród 90 uczniów; 

rozwój zainteresowań językiem angielskim wśród 45 uczniów; 

realizacja zajęć dla 180 uczniów  

ze specyficznymi trudnościami  

w czytaniu i pisaniu; 

doposażenie bazy szkoły w pomoce dydaktyczne; 

zakup trzech sztuk laptopów wraz  

z oprogramowaniem 

6 Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Oleśnicy/ 

Projekt „Bezpośrednie 

wsparcie rozwoju szkół i 

przedszkoli poprzez 

wdrożenie 

zmodernizowanego systemu 

doskonalenia nauczycieli w 

Rok szkolny 

2013/2014; 

2014/2015. 

Projekt 

finansowany 

przez 

powiat 

staszowski; 

wykorzystanie nabytej wiedzy przez nauczycieli do pracy 

dydaktyczno-wychowawczej 

z uczniami oraz do kontaktów z ich rodzicami; 
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powiecie staszowskim” 

7 Publiczne Gimnazjum  

w Oleśnicy/ Interaktywny 

zestaw multimedialny  

w ramach „Świętokrzyskiego 

Programu Wspierania 

Rozwoju Edukacji na 

Obszarach Wiejskich w 2009 

roku” 

listopad 2010 

roku 

17.645,00 

złotych 

rozwój kluczowych kompetencji uczniów w zakresie IT; 

zmniejszenie różnic edukacyjnych poprzez realizację 

programów ukierunkowanych na podniesienie jakości pracy 

szkoły; wprowadzenie nietypowych i atrakcyjnych form 

nauczania; 

unowocześnienie warsztatu pracy nauczyciela; 

 

8 Publiczne Gimnazjum  

w Oleśnicy/Pracownia 

językowa 

w ramach „Świętokrzyskiego 

Programu Wspierania 

Rozwoju Edukacji na 

Obszarach Wiejskich  

w 2009 roku” 

Listopad 2011 

roku 

15.999,84 

złotych 

rozwój kluczowych kompetencji uczniów w zakresie języków 

obcych; 

podniesienie jakości pracy szkoły; wprowadzenie nietypowych i 

atrakcyjnych form nauczania; 

unowocześnienie warsztatu pracy nauczyciela; 

 

9 Publiczne Gimnazjum  

w Oleśnicy/Projekt 

„Poznajmy Świat” 

październik 

2012 rok – 

sierpień 2015 

8.000,00 

złotych 

doposażenie szkoły w laptopy, drukarkę laserową oraz pomoce 

dydaktyczne do zajęć z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych; 

10 Publiczne Gimnazjum  

w Oleśnicy/ Projekt 

językowy „Youngster” 

Rok szkolny 

2013/2014; 

2014/2015; 

Łączna 

wartość 

projektu 

20.700,00 

wzrost zainteresowań j. angielskim wśród uczniów; 

lepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego w części z języka 

obcego; 
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2015/2016 złotych podniesienie kwalifikacji nauczyciela uczącego tego przedmiotu; 

11 Publiczne Gimnazjum  

w Oleśnicy/ Projekt 

„Bezpośrednie wsparcie 

rozwoju szkół i przedszkoli 

poprzez wdrożenie 

zmodernizowanego systemu 

doskonalenia nauczycieli w 

powiecie staszowskim” 

Rok szkolny 

2013/2014; 

2014/2015. 

Projekt 

finansowany 

przez 

powiat 

staszowski; 

wykorzystanie nabytej wiedzy przez nauczycieli do pracy 

dydaktyczno-wychowawczej 

z uczniami oraz do kontaktów z ich rodzicami; 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy, czerwiec 2016



STRATEGIA ROZWOJU GMINY OLEŚNICA NA LATA 2016-2020     

 

       

    Strona 51 z 80 
 

 

2.4.5.2. Edukacja przedszkolna 

Przedszkole Gminne im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy 

Historia: Przedszkole w Oleśnicy funkcjonuje  od 1948 roku. W czasie tak długiej historii 

wiele razy zmieniano swoją lokalizację. Początkowo mieściło się w centralnej części rynku, a 

w listopadzie 1977 roku zostało przeniesione do budynku szkoły. W pierwszych latach 

zajmowało dużą salę świetlicy oraz jedną salę małą, w późniejszych  czasie otrzymało dwie 

sale zajęć oraz pokój dyrektora i nauczycielek. W roku 1985 rozpoczęła się budowa nowego 

przedszkola w  miejscu jego dzisiejszej lokalizacji przy ulicy Nadstawie. Przedszkole oddano  

do użytku 21 listopada 1988 rok i przez 25 lat służyło kolejnym pokoleniom przedszkolaków. 

Rok 2011 był znaczący w historii przedszkola. Pogarszający się stan obiektu zbudowanego z 

gotowych elementów skłonił Radę Gminy Oleśnica na czele z wójtem Leszkiem Judą do 

podjęcia decyzji o przebudowie obiektu. Placówka na czas przebudowy i modernizacji została  

przeniesiona do Szkoły Podstawowej a od  1 września 2014 roku oddana do użytku. 26 

kwietnia 2015 r. odbyła się uroczystość nadania Przedszkolu Gminnemu w Oleśnicy imienia - 

Św. Jana Pawła II.  

Baza i wyposażeni: Budynek przedszkola i przylegający do niego ogród znajdują się na 

terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest  przestrzenny, zazieleniony, wyposażony w 

sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Teren otaczający przedszkole jest bezpieczny, estetyczny, 

zadbany. Na realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych przeznaczone są 4 sale 

dydaktyczne, obszerna sala gimnastyczna i ,, ogród zimowy". Pomieszczenia wyposażone są 

w  zestawy pomocy gier dydaktycznych, planszy, zabawek, klocków. W grupach dzieci 

starszych 5 i 6 latków znajdują się zestawy komputerowe IBM KidSmart, które wzbogacają  

zasoby dydaktyczne  m. in. w zakresie podstaw matematyki, przyrody, logicznego myślenia, 

muzyki a ponadto, poprzez wprowadzenie elementów nowości i zabawy, urozmaicają i 

uatrakcyjniają zdobywanie nowych umiejętności. W salach organizowane są kąciki 

okazjonalne i  stałe np.: kącik książki, plastyczny, kącik do obserwacji przyrodniczych. 

Wyposażenie sal pozwala na realizację przedszkolnych programów oraz realizację zajęć 

dodatkowych. Nie bez znaczenia jest też lokalizacja placówki, położona na uboczu, z dala od 

głównych tras komunikacyjnych, z kolorowym placem zabaw dla dzieci, który zachęca je do 

częstego przebywania  na świeżym powietrzu, a rozległy teren wokół pozwala 

przedszkolakom na aktywne  uczestnictwo w procesie jego zagospodarowania, co z kolei 
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sprzyja budzeniu w nich postaw proekologicznych, będących jednym z priorytetów naszej 

placówki. Przedszkole czynne jest od godziny 7.00 do 15.00. Realizacja podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od godz. 8.00. do godz. 13.00. 

Bezpłatny czas nauczania wychowania i opieki trwa od godz. 8.00.-14.00. Całe zaplecze 

sanitarno-higieniczne oraz kuchenne odpowiada wymogom do funkcjonowania tejże 

placówki. Przedszkole jest estetyczne i sukcesywnie zmienia swój wizerunek wewnętrzny jak 

i zewnętrzny. 

Kadra pedagogiczna: Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która 

systematycznie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa kolejne stopnie awansu 

zawodowego. We wszystkich  czterech oddziałach zatrudnionych jest łączenie z dyrektorem 9 

nauczycielek, które  znają potrzeby, możliwości i oczekiwania  dzieci oraz ich środowisko 

rodzinne.  

Wychowankowie: Przedszkole składa się z 4 oddziałów, liczących 95 dzieci w przedziale 

wiekowym od 2,5 do 6 lat.  

Władze prowadzące i kontrolując: Organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica. Nadzór 

Pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty  w Kielcach. 

Kształcenie, wychowanie i opieka: Najważniejszym priorytetem placówki jest szczególna 

dbałość o wysoki poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej oraz  szeroka 

oferta edukacyjna spełniającą oczekiwania podmiotów przedszkolnych i środowiska 

lokalnego. W tym celu dokonywane są ustawiczne zmiany programowe, metodyczne i 

organizacyjne. Proces wychowania, kształcenia i opieki przebiega zgodnie z przyjętą 

koncepcją pracy przedszkola przyjaznego dzieciom, rodzicom i współpracownikom oraz 

obraną misją.  

Realizowane w przedszkolu programy są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, dla 

których jest przeznaczony. Realizowane programy są zgodne z podstawą programową 

określoną w rozporządzeniu MEN oraz dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. 

Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola, na 

wniosek nauczycieli. W przedszkolu realizowane są programy autorskie opracowane 

samodzielnie przez nauczycieli, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. Jakość 

programów zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych dzieci. 

Organizowanie procesu kształcenia w przedszkolu umożliwia pełną realizację zadań 

przedszkola oraz zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści 
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programowych. Plany nauczania i wychowania w przedszkolu są zgodne z przepisami prawa, 

zapewniają realizacje programów nauczania zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i 

zainteresowań dzieci. Przedszkole zapewnia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień 

dzieci. Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych udzielana jest pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna. Organizacja procesu kształcenia poddawana jest 

systematycznej analizie i ocenie poprzez: obserwacje zajęć, ankiety dla rodziców, 

prowadzoną ewaluację wewnętrzną, ewaluację zewnętrzną. Na ich podstawie organizuje się 

różnorodne formy zajęć dodatkowych dla dzieci zdolnych i tych którzy potrzebują pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Oprócz obowiązującej pracy dydaktyczno – wychowawczej i 

opiekuńczej prowadzonej w oparciu o Podstawę Programową i uzupełnianej 

przez inne programy wychowania w przedszkolu oferujemy możliwość wyboru 

i uczęszczania na zajęcia dodatkowe: rytmika, zajęcia logopedyczne, katecheza, j. angielski, 

kółko teatralne ,,Mali aktorzy", kółko taneczne ,, Tańczące Motyle", kółko plastyczne 

,,Tęczowa plastyka".  

Współpraca z rodzicami: Przedszkole dużą wagę przywiązuje do współpracy ze 

środowiskiem rodzinnym wychowanków. Współpraca z rodzicami przebiega zgodnie z 

przedszkolnym programem  i oparta jest na zasadach partnerstwa, wzajemnego zaufania, 

jedności oddziaływań, pozytywnej motywacji, życzliwości i przychylności dla działalności 

edukacyjnej. Wśród rodziców przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią. Może zawsze 

liczyć na ich pomoc i zaangażowanie. Rodzice są współorganizatorami uroczystości i imprez 

przedszkolnych oraz czują się współgospodarzami placówki. 

Promocja: Naturalnymi adresatami działań promocyjnych przedszkola są rodzice -zarówno 

dzieci uczęszczających, jaki i tych, które dopiero dorastają do wieku  przedszkolnego. 

Działania promocyjne przedszkola połączone są  współpracą ze środowiskiem lokalnym. 

Włączanie się do miejscowych inicjatyw sprawia, że przedszkole staje się widoczne i 

uważane za aktywne.  

Do tego by przekonać rodziców, aby powierzyli opiekę swoje pociechy przedszkole 

podejmuje  działania promujące: 

 prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich 

pracowników przedszkola, 

 dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku, 

 prowadzenie kroniki przedszkola, 

 organizacja uroczystości między przedszkolnych, 
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 prowadzenie strony internetowej placówki, 

 prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w gazetce „Oleśnickie 

Echa”  

 dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka w przedszkolu, 

 kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu 

promowania wychowania przedszkolnego, 

 uczestnictwo w przeglądach, konkursach, festiwalach,  

 włączanie się  do akcji lokalnych, ogólnopolskich, realizujących  szczytne cele. 

 

Zdjęcie 5: Przedszkole Gminne im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy 

 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy 
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Zdjęcie 6: Sala przedszkolna 

 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy 

Zdjęcie 7: Plac zabaw 

 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy 
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2.4.6 Bezpieczeństwo publiczne 
 

Ochrona przeciwpożarowa 

Strukturę organizacyjną na terenie gminy Oleśnica tworzy 5 jednostek ochotniczych straży 

pożarnych, które ściśle współpracują z Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie.  

Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączonych zostało 2 jednostki: OSP 

Oleśnica oraz OSP Strzelce.  

 

Bezpieczeństwo publiczne 

W gminie Oleśnica o bezpieczeństwo publiczne dba Komisariat Policji w Połańcu.  
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2.5 Kultura 

Dostęp do infrastruktury kulturalnej w poszczególnych sołectwach  

Na terenie gminy funkcjonuje 2 strażnice OSP połączonych ze świetlicami wiejskimi ( 

Borzymów oraz Bydłowa) oraz 3 budynki OSP (Oleśnica, Pieczonogi i Strzelce). W 3 

sołectwach (Kępie, Podlesie i Sufczyce) świetlica stanowi samodzielny budynek.  

Trzy sołectwa nie mają na swoim terenie budynków OSP/świetlic wiejskich ( Wólka 

Oleśnicka, Brody oraz Wojnów).  

Zdjęcie 8: Budynek świetlicy wiejskiej w Borzymowie 

 
Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy 

Zdjęcie 9: Budynek OSP Strzelce 

 

Źródło: Urząd Gminy w Oleśnicy 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY OLEŚNICA NA LATA 2016-2020     

 

       

    Strona 58 z 80 
 

2.5.1 Gminna Biblioteka Publiczna 

Od dnia 01. 03. 2010 Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy posiada osobowość prawną, 

która została nadana jej z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury, prowadzony przez organ 

nadrzędny czyli Gminę. W drodze przyjętej Uchwały Rady Gminy Nr 210/XL/10  z dn. 

26.02.2010 r. została utworzona Gminna Biblioteka Publiczna, której nadano Statut, działa 

ona w formie samorządowej instytucji kultury. Biblioteką kieruje Dyrektor a dział finansowo-

księgowy prowadzi osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/8 etatu (na 

zasadach określonych dla instytucji kultury w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 

września 1994r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,poz.694).  

Do podstawowych zadań biblioteki należy: 

 gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu; 

 udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz 

prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych; 

 prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; 

 popularyzacja książki i czytelnictwa; 

 współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 

organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych  

i kulturalnych społeczeństwa; doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

Tabela 27 Podział czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej  

Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej według wieku i rodzaju 

wykonywanego zajęcia 

L.p. Przedział wieku Liczebność Rodzaj wykonywanego 

zajęcia 

Liczebność 

1. 1 – 5 lat 12 Dzieci 49 

2. 6 – 12 lat 37 Uczniowie 70 

3. 13 – 15 lat 57 Studenci 20 

4. 16 – 19 lat 18 Pracownicy umysłowi 20 

5. 20 – 24 lata 16 Robotnicy 3 

6. 25 – 44 lata 40 Rolnicy 3 

7. 45 – 60 lat 17 Inni zatrudnieni - 

8. 60 lat i więcej 3 Emeryci, renciści 3 

9. -  Pozostali, niezatrudnieni 32 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy 
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2.6  Obszary prawnie chronione 

2.6.1 Solecko – Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Solecko – Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położony jest na południowym 

wschodzie województwa świętokrzyskiego, na granicy z województwem małopolskim. 

Zajmuje powierzchnię 457,78 km² i obejmuje tereny gmin Oleśnica i Pacanów oraz część 

obszaru gmin Busko-Zdrój, Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn. 

Obszar został utworzony przede wszystkim w celu ochrony wód powierzchniowych 

rzeki Wschodniej oraz walorów przyrodniczych doliny Wisły. Zabezpiecza także 

przedantropopresją wody lecznicze i uzdrowiska w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju. 

Dominują tu zbiorowiska nieleśne. Na terenie obszaru, w dolinach rzecznych 

i okolicach Stopnicy i Solca-Zdroju występują liczne torfowiska i łąki  

z udziałem halofitów (komonica skrzydlastostrąkowa, muchotrzew solniskowy i koniczyna 

rozdęta). W okolicach Tuczęp i Jastrzębca występują bory sosnowe o zbliżonym do 

naturalnego charakterze. Na terenie S-POChK występują także bagienne bory 

trzcinkowe, subkontynentalne bory świeże oraz bory mieszane. Rosną tu też zarośla 

krzewiaste z leszczyną i tarniną. Na południu i północnym zachodzie obszaru spotykane 

są murawy kserotermiczne. Występują tam m.in. miłek wiosenny, dziewięćsił 

bezłodygowy, rojnik pospolity, ostnica włosowata oraz wisienka stepowa. Na terenie obszaru 

znajdują się siedliska lęgowe ptactwa, m.in. bociana białego. czajki, czapli siwej i kurki 

wodnej. Spośród ssaków spotykane tu są liczne gatunki nietoperzy oraz rzęsorek rzeczek. 

Do ważniejszych zabytków znajdujących się na terenie obszaru należą: zachowany 

średniowieczny układ miasta z pozostałościami zamku oraz gotyckim kościołem w Stopnicy, 

zespół pałacowo-parkowy w Zborowie, drewniany kościół św. Stanisława w Świniarach, 

zabudowa uzdrowiskowa w Solcu-Zdroju z XX w. oraz założenia 

urbanistyczne Pacanowa i Oleśnicy z zabudową małomiasteczkową. 
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Mapa 4 Obszary chronione na terenie gminy Oleśnica 
 

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

 

Legenda: 

 Rezerwaty  Parki Krajobrazowe  Parki Narodowe  Obszar Chronionego Krajobrazu  

Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe  Natura 2000 – obszary ptasie  Natura 200 Obszary 

siedliskowe 
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1.6.2. Szlak pauliński 

 

Beszowa, Borzymów, Bydłowa stanowią część tzw. szlaku paulińskiego. W tych 

miejscowościach znajdują się liczne pozostałości po działalności zakonników w postaci 

fragmentów zabudowań, murów klasztornych i przydrożnych kapliczek.  
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2.9  Sytuacja finansowa Gminy Oleśnica  

Poziom zadłużenia Gminy Oleśnica na dzień 31.05.2016 r. wynosi 200.000,00 zł, co stanowi 

1,46 % kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na 2016 rok. Maksymalnie Gmina 

w latach 2016-2021 może zaciągnąć kredyt na inwestycje w wysokości 1.151.481,00 zł. W 

2016 roku Gmina z dochodów własnych jest w stanie przeznaczyć na inwestycje roczne 

182.611,30 zł, natomiast na wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 

w 2016 roku limit wynosi 94.247,00 zł. 
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2.10 Analiza SWOT 

Analiza SWOT służy do uporządkowania danych i informacji i jest wykorzystywana 

w uspołecznionym procesie planowania. Polega ona na ocenie szans i zagrożeń procesu 

rozwoju w kontekście własnych atutów (silnych stron) i słabości.  

Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:   

 strenghts – silne strony – w postaci przewagi zjawisk i procesów pozytywnych dla 

rozwoju Gminy Oleśnica, które powinny być kontynuowane i wzmacniane,  

 weaknesses - słabe strony – w postaci procesów i barier, wad, ograniczających 

możliwości rozwojowe, które powinny być zmniejszone bądź niwelowane,  

 opportunities - szanse/możliwości – w postaci czynników obiektywnych, 

zewnętrznych, na które nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego oraz wyjątkowej 

sytuacji jaką daje możliwość wykorzystania znacznych środków pomocowych UE, 

 threats – zagrożenia – wynikające przede wszystkim z czynników zewnętrznych 

stwarzających niebezpieczeństwo zmiany niekorzystniej.  

 

Zidentyfikowane mocne i słabe strony są czynnikami teraźniejszości, czyli takimi, które 

istnieją aktualnie i które powinny być przedmiotem działań strategicznych, zakładających 

rozwój gminy poprzez wzmacnianie mocnych stron i ograniczanie słabych stron. Natomiast 

szanse i zagrożenia są czynnikami przyszłości, na zaistnienie których gmina ma ograniczony 

wpływ, ale które powinny być wzięte pod uwagę przy kreowaniu właściwej polityki rozwoju, 

zakładającej minimalizację zagrożeń i optymalne wykorzystanie pojawiających się szans. 

 

Tabela 28 Analiza SWOT 

MOCNE STRONY (S) SŁABE STRONY (W) 

 Duży potencjał rolniczy Gminy 

 Wysoki stopień zwodociągowania 

gminy - 99% 

 Dobrej jakości gleby /gleby/ dla 

stworzenia silnego rolnictwa 

 Uporządkowana gospodarka 

odpadami (dobrze zorganizowany 

system zbiórki i wywozu 

komunalnych odpadów) 

 Korzystne warunki środowiska 

naturalnego 

 Korzystne położenie geograficzne 

 Atrakcyjne zasoby przyrodnicze (np. 

Solecko – Pacanowskiego Obszaru 

 Mała liczba miejsc pracy na terenie gminy 

 Emigracja ludzi młodych  

 Niezadawalający stan techniczny dróg 

gminnych i powiatowych 

 Niezadawalający stan oświetlenia 

ulicznego lub jego brak 

 Brak chodników na terenach dla pieszych 

na terenie zabudowanym 

 Odpływ ludzi młodych  

 Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 

turystyczno-rekreacyjna /m.in. baza 

noclegowa/ 

 Ograniczony dostęp do internetu  
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Chronionego Krajobrazu) 

  Dobrze działający samorząd gminny 

 Duży potencjał ludzki w wieku 

produkcyjnym 

 Niezadawalający stan świetlic wiejskich/ 

remiz na terenie gminy 

 Niezadawalający stopień skanalizowania  

SZANSE (O) ZAGROŻENIA (T) 

 Pozyskanie inwestorów, którzy 

stworzą miejsca pracy 

 Dostępne zewnętrzne środki 

finansowe, w tym UE dla 

przedsięwzięć realizowanych na 

terenie gminy 

 Wzrost zainteresowania mieszkańców 

innych gmin/miast zamieszkaniem na 

terenie gminy  

 Dostępne zewnętrzne środki 

finansowe,  

 Zwiększenie pomocy państwa dla firm  

 Dalszy rozwój e-administracji i e-

usług publicznych   

 Budowa sieci regionalnych i 

lokalnych ścieżek rowerowych 

 Rozwój wyspecjalizowanej 

ekologicznej produkcji rolnej  

 Stworzenie i promocja zintegrowanej 

oferty turystycznej w skali powiatu 

lub województwa, która pełniej 

uwzględni gminę Oleśnica 

 Zwiększenie potencjału 

inwestycyjnego Powiatu/Regionu 

 

 Mało sprawny system aktywizacji osób 

bezrobotnych 

 Duży poziom biurokracji w instytucjach 

publicznych 

 Zwiększenie zadań własnych gminy przy 

jednoczesnym braku dostępnych środków 

finansowych  

 Starzenie się społeczeństwa województwa 

świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego, 

gminy Oleśnica  

 Małe w stosunku do potrzeb środki 

finansowe UE dla samorządów 

 Niedoinwestowanie infrastruktury kultury 

oraz sportowo-rekreacyjnej na terenach 

wiejskich (np. świetlic wiejskich, boisk, 

placów zabaw) 

 Emigracja do większych miast i za granicę 

ludzi młodych z terenu powiatu i gminy  

 Kryzys finansów publicznych kraju 

(polityka podatkowa i dochodowa) i jej 

wpływ na strukturę finansowania budżetu 

gminy dotacjami i subwencjami. 

 Zmniejszenie subwencji oświatowej dla 

szkół  

 Niestabilne, niespójne i niejasne przepisy 

prawa 

 Zwiększenie podatków przez państwo   

 Wzrost atrakcyjności sąsiednich gmin pod 

względem warunków miejsca 

zamieszkania 

Źródło: Opracowanie własne  
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Rozdział 3 Planowanie strategiczne  

3.1 Misja i wizja strategii 

Misja gminy wskazuje ogólny kierunek, w którym powinna rozwijać się społeczność lokalna. 

Określa to co gmina zamierza osiągnąć w przyjętym horyzoncie czasowym, tj. do roku 2020. 

Misja jest swego rodzaju celem nadrzędnym, któremu podporządkowane są priorytetowe 

obszary działania i wokół których budowana jest aktywność władz gminnych i społeczności 

lokalnej. Misja służy określeniu systemu wartości, jakie przyświecają władzom i społeczności 

w drodze do osiągnięcia projektowanego w wizji obrazu gminy. Odpowiada na pytanie o sens 

i istotę działania samorządu lokalnego.  

 

Gmina Oleśnica jest sprzyjającym miejscem życia dla mieszkańców, 

turystów odwiedzających gminę oraz gospodarstw rolnych. To 

obszar atrakcyjny kulturowo i przyrodniczo, nastawiony na rozwój 

nowoczesnej infrastruktury, efektywnego rolnictwa i ekologicznych 

sektorów działalności gospodarczej. To gmina, która uwzględnia 

potrzeby oraz dążenia lokalnej społeczności, wychodząc naprzeciw 

aspiracjom swoich mieszkańców. 
 

Wizja rozwoju gminy określa stan docelowy, do którego dążyć będzie cała wspólnota 

samorządowa (władze lokalne oraz ich partnerzy), wykorzystując przy tym możliwości 

płynące z posiadanego potencjału własnego i szans pojawiających się w najbliższym 

otoczeniu. Wizja jest stanem gminy w przyszłości, wynikającym z osiągnięcia 

zaplanowanych przez członków społeczności celów i kierunków działań. Ukierunkowana jest 

prognostycznie, określa cel, do jakiego zmierza gmina, wskazuje generalny kierunek jej 

rozwoju. 

 

Gmina Oleśnica - atrakcyjna turystycznie, czysta ekologicznie, 

zasobna ekonomicznie dzięki: bogatemu dziedzictwu kulturowemu, 

wyspecjalizowanemu rolnictwu, zmodernizowanej infrastrukturze 

technicznej oraz turystyce, wykształconym mieszkańcom i ich 

przedsiębiorczości; przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i gości. 
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3.2 Obszary i cele strategiczne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar 1 – Rozwój infrastruktury technicznej 

Cel strategiczny 1: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej 

Cel strategiczny 2: Rozwój infrastruktury z zakresu ochrony środowiska  

Cel strategiczny 3: Rozwój infrastruktury związanej ze sportem, oświatą, kulturą i usługami 

publicznymi 

Cel strategiczny 4: Rozwój turystyki  

 

Obszar 2 – Aktywność obywatelska  

Cel strategiczny 1: Nabycie lub wzmocnienie przez organizacje pozarządowe/szkoły 

umiejętności przygotowania projektów 

Cel strategiczny 2: Realizacja projektów z zakresu edukacji 

Cel strategiczny 3: Realizacja przedsięwzięć m.in. z zakresu kultury i promocji  

 

Obszar 3 – Przedsiębiorczość i rynek pracy 

Cel strategiczny 1: Kreowanie przedsiębiorczości  

Cel strategiczny 2: Wsparcie rynku pracy  

 
 

GMINA 

OLEŚNICA 

OBSZAR 1 

Rozwój 

infrastruktury 

technicznej 

OBSZAR 2 

Aktywność 

obywatelska 

OBSZAR 3 

Przedsiębiorczość i 

rynek pracy 
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3.3 Projekty/przedsięwzięcia strategiczne 
 

ZADANIA STRATEGICZNE DLA GMINY OLEŚNICA 

L.p. Nazwa inwestycji 

PROJEKTY/PRZEDSIĘWZIĘCIA W OBSZARZE 1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

CEL STRATEGICZNY 1 BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 

DROGOWEJ 

1. Budowa i modernizacja dróg gminnych 

2. Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy  

3. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól 

4. Budowa  i modernizacja chodników  

5. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego  

CEL STRATEGICZNY 2 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY Z ZAKRESU OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

1. Dokończenie zwodociągowania gminy  

2. Budowa kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków  

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków prywatnych 

5. 
Inwestycje związane z montażem urządzeń OZE w budynkach użyteczności publicznej  

i prywatnych. 

6. Usuwanie azbestu z wszelkich budynków  

7. Budowa Internetu szerokopasmowego 

8. Gazyfikacja gminy 

9. Opracowanie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

10. Organizacja spotkań, konferencji i szkoleń nt. ochrony środowiska  

CEL STRATEGICZNY 3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ ZE SPORTEM, 

OŚWIATĄ, KULTURĄ I USŁUGAMI PUBLICZNYMI 

1. Modernizacja/remont/doposażenie   remiz OSP/ świetlic wiejskich 

2. 

Tworzenie i doposażenie miejsc rekreacji w sołectwach, w tym budowa i doposażenie 

placów zabaw,  budowa i przebudowa boisk sportowych oraz budowa chodników i 

ścieżek przy stawie  

3. Modernizacja budynków szkół/przedszkola  

4. Doposażenie szkół,  przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne 

5. Adaptacja istniejącego OSP na Centrum Kultury 

6. Budowa muszli koncertowej 

7. Doposażenie Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy 

8. Utworzenie dziennego domu opieki medycznej i centrum diagnostyki medycznej 

9. Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji 

CEL STRATEGICZNY 4 ROZWÓJ TURYSTYKI 

1. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Oleśnica  

2. Tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 

PROJEKTY/PRZEDSIĘWZIĘCIA W OBSZARZE 2 AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA 
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CEL STRATEGICZNY 1 NABYCIE LUB WZMOCNIENIE PRZEZ ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE/SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTÓW 

1. 

Organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń dla organizacji pozarządowych nt. 

możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz przygotowywania wniosków o 

dotacje zewnętrzne 

CEL STRATEGICZNY 2 REALIZACJA PROJEKTÓW Z ZAKRESU EDUKACJI  

1. Organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne oraz uzdolnienia i pasje uczniów  

3. Organizacja zajęć z zastosowaniem narzędzi TIK 

4. 
Organizacja szkoleń/warsztatów dla osób dorosłych m.in. w obszarze ICT i języków 

obcych 

5. 
Organizacja zajęć i spotkań na temat profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej dla 

mieszkańców 

6. Realizacja programów profilaktycznych wśród mieszkańców 

CEL STRATEGICZNY 3 REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ M.IN. Z ZAKRESU 

KULTURY I PROMOCJI  

1. 
Organizacja imprez społeczno-kulturalnych integrujących mieszkańców i promujących 

gminę 

2. Organizacja konkursów na najpiękniejsze sołectwo, najpiękniejszy wieniec dożynkowy 

3. Wspieranie działań na rzecz seniorów 

PROJEKTY/PRZEDSIĘWZIĘCIA W OBSZARZE 3 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK 

PRACY 

CEL STRATEGICZNY 1 KREOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

1. Udzielanie dofinansowań, dotacji i pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

2. 
Organizowanie szkoleń dla rolników w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, 

stosowania środków ochrony roślin 

3. Organizowanie spotkań z przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy  

CEL STRATEGICZNY 2 WSPARCIE RYNKU PRACY  

1. 
Organizowanie staży, robót interwencyjnych i wykorzystywanie innych narzędzi 

aktywizacji bezrobotnych  

2. 
Aktywizowanie społeczno - zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

(organizowanie warsztatów, kursów, staży itp.) 

 
 

Obszar 1: Rozwój infrastruktury technicznej 

Obszar za który w największym stopniu odpowiada samorząd i jego jednostki organizacyjne.  

Z ankiet otrzymanych od mieszkańców potrzeby inwestycji drogowych były głównym 

kierunkiem rozwoju infrastruktury technicznej, przy czym zwracali uwagę nie tylko na drogi 

lokalne, ale także na dojazdowe do pól. Zaspokojenie tych potrzeb, ze względu na rolniczy 

charakter gminy, stanowi istotne znaczenie w rozwoju gminy. Dodatkowymi potrzebami, 

które zostały zgłaszane w ankietach to budowa chodników/ czy modernizacja /uzupełnienie 

oświetlenia ulicznego.  
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Poprawa gospodarki wodno-ściekowej to kolejna – wg mieszkańców – grupa potrzeb, które 

nie są jeszcze zaspokojone i w ciągu najbliższych  lat trudno będzie rozwiązać w pełni 

problem kanalizacji ścieków komunalnych. Sugerowanym kierunkiem rozwoju w tej 

dziedzinie jest budowa kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków czy modernizacja 

oczyszczalni ścieków.  

Kluczowym obszarem rozwoju Gminy jest turystyka. W tym zakresie istotną rolę może 

odegrać zagospodarowanie terenu wokół stawu oraz utworzenie szlaków turystycznych/ tras 

rowerowych na terenie gminy. Istnieje również potrzeba działań z zakresu ochrony zabytków 

i dziedzictwa kulturowego. 

 

Obszar 2 Aktywność obywatelska  

Na terenie gminy działa 9 organizacji pozarządowych, które organizują mieszkańców 

w różnych formach aktywności. Ważna w tym obszarze jest zmiana mentalności ludzi oraz 

budowanie poczucia przynależności (tożsamości) do wspólnoty lokalnej (swojej małej 

ojczyzny) poprzez aktywizowanie mieszkańców w nowe przedsięwzięcia/projekty. W wyniku 

tych działań powinna nastąpić zmiana postawy roszczeniowej na postawę, która stawia sobie 

na pierwszym miejscu pytanie: co ja mogę zrobić dla mojej gminy? Zauważalne jest bowiem 

oczekiwanie organizacji pozarządowych, aby to pracownicy Urzędu Gminy byli 

odpowiedzialni za pozyskiwanie dla nich dotacji. Z doświadczeń wielu samorządów wynika 

jednak, że jest to dawanie ryby zamiast wędki. Lepszym rozwiązaniem jest mobilizowanie się 

organizacji do działania w tym zakresie korzystając jedynie z pomocy Urzędu Gminy, którego 

rolą powinno być przede wszystkim (w miarę możliwości) przekazywanie informacji 

o dostępnych konkursach dotacyjnych, pomoc w weryfikacji wniosków o dotacje oraz 

organizacja spotkań/szkoleń np. z pisania wniosków. 

Dużą rolę do odegrania w obszarze aktywności obywatelskiej mają również szkoły. Tak jak 

dotychczas muszą one wykazywać się dużą aktywnością w pozyskiwaniu dotacji 

zewnętrznych. Ważne jest również aby szkoły/przedszkola zwiększyły swoją aktywność np. 

biorąc udział w konkursach ogólnopolskich (nie tylko tych organizowanych przez Kuratorium 

Oświaty) promując w ten sposób Gminę. 

Aby zwiększyć aktywność lokalną potrzebny jest lider, który mógłby aktywizować 

stowarzyszenia i im pomagać. Osoba ta byłaby odpowiedzialna za realizację projektów 

„miękkich” na terenie gminy, a pracownicy Urzędu Gminy za inwestycje infrastrukturalne 

(tzw. projekty twarde). Zaletą takiego podziału jest wskazanie kto jest odpowiedzialny za jaki 
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rodzaj projektów. Przy wzroście aktywności i zaangażowania podmiotów aktywności 

obywatelskiej (szkół, świetlic, stowarzyszeń) istnieje szansa na pozyskanie wielu dotacji na 

działania na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, kobiet i innych grup społecznych 

wymagających wsparcia.  

Zadania z zakresu Obszaru II realizować będą przede wszystkim: organizacje pozarządowe, 

szkoły, świetlice wiejskie  i biblioteki. 

 

Obszar 3 Przedsiębiorczość i rynek pracy 

Obszar ten jest najtrudniejszy do wdrożenia ze względu na niewielkie narzędzia jakimi 

dysponuje samorząd lokalny w zakresie kreowania warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

i rozwoju rynku pracy. Warto zwrócić uwagę, że oczekiwania mieszkańców 

i przedsiębiorców w tym zakresie wobec Urzędu Gminy są bardzo duże. Realnie samorząd 

lokalny może być przede wszystkim inicjatorem pewnych działań wspierających 

przedsiębiorczość np.: 

 organizacji spotkań z przedsiębiorcami (cel: wymiana informacji, budowanie 

wzajemnego zrozumienia, poznanie oczekiwań i planów samorządu 

i przedsiębiorców) 

 obniżenie podatków np. od nieruchomości, środków transportu (należy pamiętać, że 

wszelkie obniżanie podatków stanowi pomoc publiczną i pomniejsza wpływy do 

budżetu JST zmniejszając w ten sposób możliwości wniesienia wkładu własnego do 

projektów  

z dofinansowaniem zewnętrznym) i każda prośba przedsiębiorcy o umorzenie lub 

rozłożenie na raty podatku będzie rozpatrywana indywidualnie.  

Podsumowując, realną rolą samorządu w tym obszarze jest inicjowanie spotkań 

i przekazywanie (wymiana) informacji z przedsiębiorcami. To czego może oczekiwać osoba 

chcąca założyć działalność gospodarczą lub już ją prowadząca to uzyskanie w Urzędzie 

Gminy wiedzy nt. aktualnych możliwościach uzyskania dofinansowania. 

 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY OLEŚNICA NA LATA 2016-2020     

 

       

    Strona 71 z 80 
 

3.4 Możliwości finansowania zadań Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na 

lata 2016 - 2020 
 

Głównym źródłem finansowania części działań zaplanowanych w strategii będą środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przy współudziale środków z budżetu gminy, które 

będą stanowić tzw. wkład własny. Gmina aplikowała o środki zewnętrze we wcześniejszym 

okresie, w przyszłości również będzie ubiegać się o dofinansowanie realizowanych 

przedsięwzięć z tych źródeł. Część zadań ze względu na znaczne koszty realizacji 

i ograniczenia budżetowe gminy, może być realizowana tylko przy wsparciu środków 

zewnętrznych. 

Konsekwentna realizacja założeń "Strategii...", umiejętne wykorzystanie lokalnych zasobów 

oraz wychwytywanie wszystkich pojawiających się w otoczeniu szans na pozyskanie środków 

finansowych na realizację zaplanowanych zadań z pewnością przyspieszy zarówno społeczny 

jak i gospodarczy rozwój gminy. 

Istnieje wiele możliwości finansowania powyższych zadań. Główne z nich to Regionalny 

Program Operacyjne Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020.  

Gmina może również finansować inwestycje z następujących źródeł: 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

 Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły” 

 Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki  

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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3.5 Powołanie Zespołu Monitorującego 

Osobą odpowiedzialną za wdrażanie Strategii jest Wójt Gminy, który powoła w drodze 

zarządzenia Zespół Monitorujący. W jego skład wejdą, m.in. kierownicy 

wydziałów/referatów związanych z różnymi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego 

gminy, przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Rolą Zespołu 

będzie doradzanie i opiniowanie. Wybierze on ze swojego grona przewodniczącego. Do 

zadań Zespołu będzie należało w szczególności:  

1. przygotowywanie sprawozdań z realizacji Strategii,  

2. przedkładanie Radzie Gminy propozycji zmian w treści Strategii,  

3. zapoznanie się z uwagami Rady Gminy dotyczącymi sprawozdania z realizacji 

Strategii,  

4. opiniowanie wniosków przedkładanych przez organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorców czy też mieszkańców dotyczących zadań realizowanych w ramach 

Strategii,  

5. ewaluację Strategii,  

6. podejmowanie decyzji odnośnie regulaminu prac Zespołu, wyboru sekretarza, itp.   

7. inne określone w Regulaminie i mające znaczenie dla realizacji Strategii.  

Uczestnictwo w pracach Zespołu będzie mieć charakter społeczny i za udział w nich nie 

będzie przysługiwać wynagrodzenie. Zespół spotyka się będzie w miarę potrzeb. Jego decyzje 

będą  podejmowane o ile to możliwe w ramach konsensu.  Szczegółowy tryb podejmowania 

decyzji zostanie ujęty w Regulaminie Zespołu.  
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3.6 System monitorowania Strategii 

Kluczowe znaczenie dla oceny podejmowanych działań ma ich monitoring. Monitorowanie 

Strategii to systematyczne i ciągłe zbieranie, analiza i wykorzystywanie informacji 

o przebiegu jej wdrażania na potrzeby lepszego zarządzania, oceny oraz podejmowania 

decyzji. Proces ten dostarcza niezbędnych informacji na temat postępów realizacji 

i efektywności wdrażania poszczególnych projektów inwestycyjnych i programów oraz 

diagnozuje stan wykorzystania udzielonej pomocy finansowej. Funkcję instytucji 

monitorującej wdrażanie Strategii będzie pełnić Rada Gminy Oleśnica. W miarę potrzeb będą 

analizowane postępy w realizacji Strategii. Rada Gminy jako instytucja kontrolna 

i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie:  

 akceptację sprawozdań z realizacji Strategii przygotowanych przez Zespół 

Monitorujący Strategię, w szczególności osiągnięcia celów, rezultatów,  

 analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Strategii,   

 aktualizację Strategii,  

 uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji w Strategii przy przyjmowaniu 

decyzji o budżecie gminy i innych dokumentów strategicznych o znaczeniu lokalnym.  

 

Monitoring Strategii Rozwoju Gminy będzie skoncentrowany głównie na kontroli realizacji 

projektów inwestycyjnych. Będzie on prowadzony w zakresie rzeczowym. 

Zakres rzeczowy  - ma za zadanie dostarczyć dane i informacje na temat aktualnego stanu 

wdrażania Strategii oraz przyczynić się do przeprowadzenia oceny jego wykonania na dany 

moment badawczy - na podstawie sprawozdania z realizacji Strategii przygotowanego przez 

Zespół Monitorujący Strategię. Zakres rzeczowy monitoringu będzie prowadzony w dwóch 

kategoriach i dotyczyć będzie wskaźników produktu i rezultatu. 
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3.7 Sposoby oceny Strategii 

Ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności realizacji Strategii Rozwoju 

Gminy Oleśnica  w odniesieniu do konkretnych problemów z jednoczesnym uwzględnieniem 

celów strategicznych Strategii i właściwego prawodawstwa lokalnego, krajowego 

i wspólnotowego dotyczącego m.in. oddziaływania na środowisko naturalne projektów 

zapisanych do realizacji w Strategii. 

Rada Gminy oceniając realizację Strategii będzie brała pod uwagę następujących 5 kryteriów:  

 skuteczność – kryterium, które pozwala sprecyzować, do jakiego stopnia cele 

przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie Strategii zostały osiągnięte,  

 efektywność – kryterium, które pozwala ocenić rezultaty jakie zostały osiągnięte 

dzięki wdrażaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych, 

 użyteczność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie 

Strategii odpowiada potrzebom grup docelowych,  

 trafność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele Strategii 

odpowiadają potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do obszarów 

problemowych, 

 trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że pozytywne 

zmiany wywołane oddziaływaniem Strategii będą trwać po jej zakończeniu.  

Sprawozdania z oceny realizacji Strategii powinny być sporządzane zgodnie z zaleceniami 

Rady Gminy, instytucji przyznających dofinansowanie projektów przewidzianych 

do realizacji w ramach Strategii z udziałem środków zewnętrznych. Podmiotem 

odpowiedzialnym za ewaluację będzie Rada Gminy Oleśnica. Wnioski z ewaluacji będą 

prezentowane w sprawozdaniach z realizacji Strategii.  

 

W miarę możliwości i potrzeb informacje na temat wdrażania działań przewidzianych 

w Strategii  

w odniesieniu do obszarów problemowych będą przekazywane na zebraniach wiejskich, 

imprezach cyklicznych oraz za pomocą innych instrumentów, które przygotuje Zespół 

Monitorujący Strategię. Współpraca różnych środowisk reprezentujących mieszkańców 

Gminy w ramach w/w Zespołu ma na celu:  

- wykorzystać potencjał organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań  

w ramach jednego, spójnego planu strategicznego akceptowanego i wspieranego przez 

wszystkich uczestników,  
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- optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy oraz 

przedsiębiorców, 

- wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażającą się zastosowaniem 

nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym. 
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3.8 Komunikacja społeczna i promocja  

Promocja gminy jest jednym z wymiarów kształtowania wizerunku gminy, którego  

bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy2. Dlatego też promując gminę warto problem ten 

potraktować wszechstronnie i uwzględnić działania mające na celu wewnętrzną promocję 

gminy jako przyjaznego miejsca, z którym mieszkańcy w świadomy sposób się identyfikują, 

a zarazem działania mające na celu promocję zewnętrzną, skupioną wokół podnoszenia 

atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Gminy Oleśnica. Wśród działań podnoszących 

atrakcyjność Gminy z punktu widzenia jej mieszkańców wymienić można stosowanie przez 

włodarzy gminy metody partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji dotyczących 

poszczególnych miejscowości i sołectw. Z kolei działania gminy ukierunkowane na jej 

promocję zewnętrzną to przede wszystkim dbałość o miejsca zabytkowe.  

Informacja na temat realizacji Strategii będzie przekazywana mieszkańcom w sposób ciągły: 

- na zebraniach wiejskich, 

- na sesjach Rady Gminy, 

- w Biuletynie Informacji Publicznej, 

- na stronie www. http://gminaolesnica.pl/ 

- na tablicach ogłoszeń, 

- podczas spotkań z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, itp. 

 

Realizacja Strategii musi opierać się na właściwym odbieraniu informacji zwrotnej,  

tak aby móc dobrze ją modyfikować. Celem działań informacyjnych będzie: 

-zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia  

w ramach funduszy (dotacji) zewnętrznych dla wszystkich grup docelowych np. organizacji 

pozarządowych, szkół, itp. 

-zapewnienie bieżącego informowania o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla 

poszczególnych projektów i rezultatach działań za które odpowiada Urząd Gminy 

w Oleśnicy, 

-zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie 

Strategii  

                                                 
2 J. Pogorzelski, Praktyczny marketing miast i regionów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012. 
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w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne 

przedsięwzięcia, 

- wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak Internet, poczta elektroniczna, 

elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy 

podmiotami uczestniczącymi w realizacji Strategii.  
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3.9 Aktualizacja Strategii 

Strategia jest dokumentem „żywym” i wprowadzanie zmian w jej zapisach jest nie tylko 

możliwe, lecz w niektórych sytuacjach wręcz konieczne. Ze względu na zmieniające się 

uwarunkowania, zarówno wewnątrz Gminy jak i w jej otoczeniu, zachodzi konieczność 

modyfikacji Strategii. Najlepszą metodą na wprowadzanie zmian w dokumencie jest ich 

weryfikacja w społecznym procesie, zbliżonym do tego, jaki towarzyszył tworzeniu Strategii. 

Wójt po zapoznaniu się ze sprawozdaniami przedstawionymi przez Zespół Monitorujący 

Strategię podejmie decyzję o przedłożeniu aktualizacji Strategii na sesji Rady Gminy.  To 

bowiem Rada zatwierdza aktualizację Strategii.  
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