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Oleśnica 23.05.2019 r. 

 

  RAPORT O STANIE GMINY 

 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, 

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

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

gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.   

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, 

programów, strategii, uchwał rady za rok 2018. Informacje zawarte w niniejszym 

dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Oleśnica do zwiększenia wiedzy na temat 

funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na 

temat przyszłości gminy. 

 

Ogólna charakterystyka gminy  

Położenie i powierzchnia: 

 

Oleśnica to gmina  położona na południowo-wschodnim skraju województwa 

świętokrzyskiego i w zachodniej części powiatu staszowskiego. Od północy sąsiaduje 

z gminami Tuczępy (powiat buski) i Rytwiany, od południa z gminą Pacanów (powiat 
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buski), od wschodu z gminą Łubnice, a 

od zachodu z gminą Stopnica (powiat 

buski).  

Całkowita powierzchnia gminy 

to 53,38 km2. Siedzibą władz 

samorządowych gminy jest 

miejscowość Oleśnica. W skład gminy 

wchodzi 11 sołectw: Oleśnica, Kępie, 

Borzymów, Bydłowa, Brody, Wojnów, 

Wólka Oleśnicka, Sufczyce, Strzelce, 

Podlesie, Pieczonogi. Gmina Oleśnica 

leży na obszarze Wyżyny Środkowomałopolskiej, a dokładniej mieści się w granicach 

Niecki Połanieckiej, będącej częścią Niecki Nidziańskiej. Oleśnica jest gminą, w której 

większość mieszkańców trudni się budownictwem. Są to w okolicy najlepsi 

budowniczowie obiektów sakralnych,  specjalizujący się także w wykonywaniu robót 

ogólnobudowlanych i elewacyjnych, realizujący kontrakty na terenie całej Polski i w 

większości krajów Unii Europejskiej.  Mieszkańcy miasta i całej gminy  pracują także 

w zakładach i instytucjach usytuowanych w sąsiadujących miejscowościach. Od 2008 

roku funkcjonuje w Oleśnicy zakład ceramiki budowlanej koncernu Wienerberger. 

Glinka, w którą obfitują tutejsze ziemie, to doskonały surowiec.  Według oceny 

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

firmy Wienerberger w Polsce. Samorząd  dba o rozwój i potrzeby mieszkańców, 

realizując w każdym roku inwestycje poprawiające funkcjonalność i estetykę 

wszystkich miejscowości. Dowodem na to są działania związane m.in. z przebudową i 

rozbudową sieci dróg gminnych, w tym budową obwodnicy, czy zagospodarowaniem 

terenu wokół zbiorników wodnych. Równie ważnym zadaniem są inwestycje związane 

z budową boisk sportowych, placów zabaw i miejsc rekreacji, które skłaniają do 

uprawiania sportu, turystyki, spacerów oraz odpoczynku wśród pięknej przyrody. 

Ozdobą Oleśnicy są liczne na obszarze gminy stawy, które stanowią szansę dla rozwoju 

turystyki i agroturystyki. Miejscowości Borzymów i Bydłowa to część tzw. szlaku 
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paulińskiego, stąd liczne na tym obszarze pozostałości po działalności zakonników                  

w postaci fragmentów zabudowań i przydrożnych kapliczek.  

Demografia: 

W okresie od początku do końca roku 2018 liczba stałych mieszkańców gminy 

zmniejszyła się o 1 osobę, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 3 955 osób, 

w tym 1 989 kobiet i 1 966 mężczyzn. W 2018 r. urodziło się w gminie 40 dzieci, w 

tym 24 dziewczynek i 16 chłopców, a zmarło 48 osób. O liczbie mieszkańców decydują 

także procesy migracyjne. 

Dane demograficzne za poprzedni rok pokazują, że liczba  mieszkańców gminy 

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

stwarzaniu przyjaznych warunków życia dla rodzin poprzez realizację wielu inwestycji 

infrastrukturalnych i tworzenie podstaw do efektywnej edukacji. 

 

WIEK 

 

PŁEĆ 

STAN NA DZIEŃ 

31.12.2018 r. 
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M 
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258 
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Ogółem 

M 1.966 

K 1.989 

M+K 3.955 

 

ZDARZENIA Stan na 31.12.2018 r. 

URODZENIA 40 

MAŁŻEŃSTWA 24 

MIGRACJE 230 

ZGONY 48 

POBYTY CZASOWE 42 

PRZEMELDOWANIA W OBRĘBIE GMINY 30 
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Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach na 31.12.2018 r. przedstawia się 

następująco: 

 

Nazwa sołectwa  Liczba mieszkańców 

Oleśnica  1852 

Pieczonogi  445 

Sufczyce  306 

Borzymów 290 

Strzelce  281 

Wojnów  255 

Kępie 208 

Podlesie  162 

Bydłowa  71 

Wólka Oleśnica 50 

Brody 30 
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Realizacja polityk, programów i strategii: 

 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2016-2020.  

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

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

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

dokumentem przy urzeczywistnianiu wyznaczonych kierunków rozwoju gminy. 

Realizacja wizji odbywa się w trzech obszarach strategicznych: Rozwój 

Infrastruktury Technicznej, Aktywność Obywatelska, Przedsiębiorczość i Rynek 

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

realizacji tych celów określono główne zadania strategiczne. 

 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica powiat 

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

do 2032). Aktualizacja na lata 2015-2020. 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii na 2018 r.  

Realizacja zadań ujętych w Programie jest finansowana ze środków pochodzących z 

opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

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

Lokalny Program Rewitalizacji przyjęty uchwałą Nr 179/XXVIII/2017 z dnia 24 

lutego 2017 r. Rady Gminy Oleśnica w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2023. To dokument opisujący stan i 

stopień degradacji terenu w kilku płaszczyznach: społecznej, gospodarczej, 

przestrzennej oraz środowiskowej. Celem programu jest opracowanie planów 

realizacji konkretnych działań oraz systemu ich wdrażania, mających na celu 

wyprowadzenie analizowanego obszaru z niekorzystnej sytuacji, poprzez nadanie 

mu nowych funkcji lub przywrócenie starych. Program ten umożliwia ubieganie się 
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o wsparcie finansowe działań związanych z rewitalizacją.  

 

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

Celem głównym tego dokumentu jest wzrost efektywności energetycznej, spadek 

emisji dwutlenku węgla oraz wzrost produkcji energii z OZE na terenie naszej 

gminy.  

 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Oleśnica. 

Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. 

 

Finanse: 

Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiała się następująco: 

dochody budżetu na plan 21.344.053,78 zł zrealizowano 15.944.768,65 zł, tj. 74,70% 

wydatki na plan 23.343.925,09 zł zrealizowano 16.837.560,85 zł tj. 72,13 %. 

Planowe dochody budżetu przedstawia się następująco: 

 

 

 

 

 

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 5.676.481,98 zł  

Pozostałe dochody własne wykonane w kwocie 247.071,41 zł, 

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie 4.494.711,00 zł. 

Dotacje celowe wykonano w kwocie 5.439.349,61 zł, 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

37%

28%

34%

1%

Dochody budżetowe w 2018 r.

Dochody wlasne Subwencja ogólna Dotacje celowe Pozostałe dochody
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Starostwa Powiatowego na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających 

azbest z terenu gminy – 7.253,14 zł. 

Dotacja celowa z Powiatu Staszowskiego na utrzymanie gotowości bojowej jednostki 

OSP w kwocie 6.000,00 zł. 

Refundacja poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu 

Sołeckiego – 43.901,51 zł. 

Refundacja poniesionych wydatków związanych z zakupem lekkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pieczonogach w kwocie 30.000,00 zł. 

 

Wykonanie wydatków budżetowych w 2018 roku przedstawia się następująco: 

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.213.664,12 zł na plan 15.698.058,78 tj. 

90,54%.  

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.623.896,73 na plan 7.645.866,31 zł tj. 

34,32% planu. 

 

 

Wydatki 
majątkowe

16%

Wydatki bieżące
84%

Wydatki budżetowe w 2018 r.
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 Na administrację publiczną wydatkowano kwotę 2.072.363,64 zł, co stanowi 

86,04%  w tym na promocje gminy – 136.313,48 zł.  

W ramach  działań promocyjnych gmina w 2018 r. zorganizowała: Dzień Oleśnicy, 

Koncerty niepodległościowe i zgodnie z przyjętym zwyczajem wydawała 

samorządowe pismo kulturalne Oleśnickie Echa. Dofinansowano wiele wydarzeń 

kulturalnych, organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia na terenie gminy. 

Działania promocyjne to zacieśnianie więzi z partnerami innych gmin, a także  

współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na naszym 

terenie, promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych. 

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym 

z uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdza się przekroczeń 

planowanych wielkości wydatków budżetowych.  

Na koniec 2018 Gmina Oleśnica nie posiadała zobowiązań z tytułu pożyczek i 

kredytów. 

32%

14%

39%

15%

Wydatki bieżące w 2018 r.

Wydatki na oświatę

Wydatki na administrację

Wydatki na pomoc społeczną

Pozostałe wydatkibieżące
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Mienie komunalne: 

Mienie komunalne gminy stanowią następujące składniki: 

 grunty o powierzchni 95,7425 ha i o wartości 536 981,42 zł; 

 drogi o łącznej powierzchni 92,4566 ha fiz. zlokalizowane na 305 działkach 

ewidencyjnych o wartości 4.861.159,00 zł; 

 budynki niemieszkalne: Urząd Miasta i Gminy Oleśnica, 5 strażnic OSP w 

miejscowościach: Oleśnica, Strzelce, Pieczonogi, Borzymów i Bydłowa, 3 Domy 

Ludowe w miejscowościach: Kępie, Podlesie, Sufczyce oraz budynek po byłej 

szkole w Pieczonogach. 

 lokale mieszkalne w ilości 8 szt. 

 maszyny i urządzenia: koparko ładowarka, przecinarka, ubijak wibracyjny, kosiarka 

rotacyjna, zamiatarka, traktor kosiarka,  kosiarka samojezdna, rozsiewacz.  

 środki transportowe: samochód Ford dla jednostki OSP, samochód Volkswagen dla 

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

780Y, przyczepa wywrotka szt. 2, przyczepa asenizacyjna, ciągnik New Holland 

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

osobowy Volskwagen Passat 1.8 

 

Zatrudnienie i bezrobocie: 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. stopa bezrobocia w gminie Oleśnica wyniosła 

3,4%, dla powiatu staszowskiego wyniosła 7,5%, dla województwa 8,3%. Liczba osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Oleśnica wynosiła 134, w tym 40,3% 

stanowiły kobiety, a 59,7% mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku 

do ogólnej liczby ludności wyniósł 1,9%. 

 

Przedsiębiorcy: 

W 2018 r. zarejestrowano w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 

Gospodarczej 19 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności 

tychże przedsiębiorców były roboty budowlane i wykończeniowe. Łączna ilość wpisów 
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przedsiębiorców do CEIDG na terenie gminy Oleśnica wynosi 140 podmiotów. 

 

Infrastruktura komunalna: 

 

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 60,63 km. 

W 2018 r. wybudowano 320 mb sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce. 

Do sieci wodociągowej, z której korzysta 3.827 mieszkańców, podłączonych jest – 

1.204 nieruchomości.  

W 2018 roku podłączono do sieci 11 nieruchomości. Na 31.12.2018 r. 

zwodociągowanych jest 10 miejscowości. Ilość awarii wodociągowych w 2018 r. – 18 

szt. 

W czerwcu 1997 r. do użytku została oddana mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia 

ścieków w Oleśnicy. Odbiera ona ścieki komunalne z Oleśnicy i Wojnowa oraz ścieki 

dowożone wozami asenizacyjnymi z pobliskich miejscowości. Na oczyszczalnie 

ścieków w Oleśnicy składają się takie urządzenia i obiekty jak: pompownia z punktem 

zlewnym ścieków dowożonych, kraty schodkowe, piaskownik pionowy, reaktor 

biologiczny oraz poletko osadowo-filtracyjne.  

Długość sieci kanalizacyjnej w gminie do której podłączonych jest 598 

nieruchomości zamieszkałych przez 1997 mieszkańców wynosi – 17,7 km. W 2018 

roku do sieci kanalizacyjnej podłączono 4 nieruchomości.  

Na terenie gminy Oleśnica funkcjonuje 120 przydomowych oczyszczalni 

ścieków wykonanych przez gminę z udziałem środków zewnętrznych.  

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

przebiegają drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne.  

W poniższej tabeli zestawiono szczegółowe informacje dotyczące dróg na terenie 

gminy.   
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INFRASTRUKTURA DROGOWA 

NUMER DROGI NAZWA DROGI  

Drogi wojewódzkie 

1 757 Opatów – Iwaniska – Staszów – Stopnica 

                                    Drogi powiatowe 

1. 0037 T  Szydłów – Pieczonogi 

2. 0045 T Pieczonogi - Kąty 

3. 0105 T Stopnica - Podlesie - Połaniec  

4. 0106 T  Oleśnica – Pieczonogi 

5. 0107 T Sufczyce - Strzelce  

6. 0108 T  Oleśnica - Brody Małe 

7. 0109 T Bydłowa - Brody Duże  

8. 0110 T Wojnów - Borzymów - Beszowa  

9. 0111 T Oleśnica - Wólka Oleśnicka  

10. 0115 T Pacanów - Strzelce  

11. 0116 T  Pacanów - Brody Duże – Grobla 

12. 0117 T Sroczków – Borzymów 

 Drogi gminne 

1. 356001 T Pieczonogi – Olszyna – Kępie  

2. 356002 T Pieczonogi – Czyżów  

3. 356003 T Bydłowa – Sydzyna  

4. 356004 T Kępie – Wadówka  

5. 356005 T Kępie – Wadówka – Strzelce  

6. 356006 T Strzelce – Łącznik  

7. 356007 T Strzelce – Kępie  

8. 356008 T Strzelce – Pieczonogi 

9. 356009 T Strzelce – Budy  

10. 356010 T Oleśnica ul. Szkolna – ul. Zakościele  
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11. 356011 T Oleśnica ul. Gęsia  

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

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

14. 356014 T Oleśnica – Wólka  

15. 356015 T Oleśnica ul. Wrzosy 

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

17. 356017 T Wólka Oleśnicka – ul. Stopnicka  

18. 356018 T Wólka Oleśnicka – Oleśnica 

19. 356019 T Wólka Oleśnicka – ul. Brzozowa 

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

ul.Staszowskiej  

21. 356021 T Pieczonogi łącznik 

22. 356022 T Strzelce łącznik 

 

Sieć drogowa w gminie podlega systematycznej modernizacji i przebudowie, co 

wpływa na poprawę jej jakości. 

Przy drogach publicznych zainstalowanych jest 525 lamp, w tym na majątku 

PGE 383 lampy,  na majątku Gminy 142 lampy. 

 

Ochrona przeciwpożarowa: 

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

jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego OSP Oleśnica i OSP 

Strzelce.  

Skład jednostek OSP przedstawia się następująco: 

OSP w Oleśnicy w składzie 24 druhów, 

OSP w Strzelcach w składzie 21 druhów, 

OSP w Pieczonogach w składzie 13 druhów, 

OSP w Borzymowie w składzie 17 druhów, 

OSP w Bydłowej w składzie 10 druhów. 
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Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2018 r. gmina 

przeznaczyła 257.341,65 zł co stanowi – 71,63% planu, z tego na zakup samochodu 

ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 

dm³ dla OSP w Pieczonogach 119.250 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie 

jednostek OSP. 

 

Ochrona zabytków, przyrody i leśnictwo: 

 

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

zabytków: 

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

został wykonany remont posadzki, ołtarzy, wykonano ogrzewanie kościoła oraz 

malowanie wewnątrz budynku. Na kościele zostało wymienione pokrycie dachowe, 

wykonano malowanie zewnętrzne budynku, opaskę odwodnieniową kościoła oraz 

ułożono kostkę wokół kościoła. 

- Cmentarz parafialny w miejscowości Oleśnica jest wpisany do rejestru zabytków pod 

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

doprowadzono wodę z wodociągu oraz wykonano oświetlenie. Zadania te zostały 

wykonane z udziałem środków zewnętrznych. 

Na terenie gminy znajdują się cztery obwody łowieckie: „Szarak” w Stopnicy, „Knieja” 

w Sichowie, Odyniec w Kielcach, „Bażant” w Łubnicach. 

 

Jednostki organizacyjne gminy: 

Urząd Gminy w Oleśnicy  

Urząd Gminy w  Oleśnicy na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudniał - 28 pracowników (w 

tym 26,44 etatów) pracownicy zatrudnieni na pełen etat 25 osób na ½ etatu 3 osoby. W 

ramach prac interwencyjnych gmina zatrudniała na 31.12.2018 r. 3 pracowników. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy w 2018 r. zatrudniał 10 osób w tym: 



14 

 

kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 3 osoby, asystent rodziny 1 osoba, 

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

opiekunka osób starszych 3 osoby na ½ etatu.  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy w roku szkolnym 

2018-2019 liczyła – 16 oddziałów w tym 1 oddział gimnazjalny. 

 

Klasa Liczba oddziałów Liczba uczniów ogółem 

klasa I  dwa 35 

klasa II  dwa 37 

klasa III jeden 13 

klasa IV dwa 44 

klasa V dwa 37 

klasa VI dwa 32 

klasa VII  dwa 36 

klasa VIII dwa 30 

oddział gimnazjalny  jeden 27 

Ogółem 16 291 

 

Ogółem liczba uczniów - 291 

Szkoła w 2018 roku zatrudniała – 44 osoby w przeliczeniu na etaty 42,2 w tym 32 

nauczycieli tj. 30,87 etatów. 

Koszty bieżące utrzymania szkoły podstawowej wraz z klasami gimnazjalnymi 

wyniosły w 2018 roku kwotę 3.260,418,35 zł.  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy organizowała  w 2018 r. zajęcia 

wyrównujące szanse edukacyjne uczniów. Zajęcia te prowadzone były przez pedagoga 

szkolnego oraz nauczycieli klas I-III. Organizacja tych zajęć wynikała z treści 

orzeczeni o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o specyficznych trudnościach 

w nauce. W zajęciach z pedagogiem szkolnym uczestniczyło w roku 2018 
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średniomiesięcznie 16 uczniów. Kolejnym kryterium kwalifikującym do zajęć 

wyrównujących szanse edukacyjne była diagnoza wychowawcy klas I-III. W tych 

zajęciach o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym uczestniczyło w roku 2018 

średnio w miesiącu 49 uczniów.  

Dla uczniów klas IV-VII także zorganizowano zajęcia wyrównujące szanse 

edukacyjne w roku 2018 średnio w miesiącu uczestniczyło 9 uczniów. Dodajmy także 

udział uczniów w zajęciach logopedycznych – 2 uczniów oraz rewalidacyjnych – 4 

uczniów.  

Odrębną grupę stanowiły zajęcia dla uczniów uzdolnionych.  

Należy tu wymienić:  

 Szkolne Koła Sportowe prowadzone przez 3 nauczycieli – koszykówka, piłka 

nożna i lekkoatletyka - średnio miesięcznie 35 uczniów. 

 Koła polonistyczne: „Język polski nie taki straszny, jak go malują", „Warsztaty 

polonistyczne", „Zajęcia przygotowujące uczniów klas III do egzaminu 

gimnazjalnego z j. polskiego” - średnio miesięcznie 17 uczniów. 

 Koła matematyczne: „Matmania. Zabawa w matematykę", „Przygoda z 

matematyką", „Matematyka na wesoło" - średnio miesięcznie 24 uczniów. 

 Koła językowe: „English is fun", „Przygotowujące do konkursu z języka 

angielskiego” - średnio miesięcznie 14 uczniów. 

 Koła z nauk przyrodniczych: „Koło fizyczno-chemiczne”, koło biologiczne 

"Szkiełkiem i okiem przyrodnika" - średnio miesięcznie 11 uczniów. 

 Inne koła zainteresowań:  

- Dziecko aktorem  

- ? Czemu nie!  

- Koło biblijne 

- wolontariat na dwóch kółkach 

- spotkania polonistyczne "Ad hoc" - średnio miesięcznie 37 uczniów. 

Wszystkie wymienione wyżej zajęcia, wyrównujące szanse edukacyjne oraz 

rozwijające pasje i uzdolnienia uczniów mają swoją kontynuację w roku 2019. 
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Przedszkole Gminne im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy  

W Przedszkolu Gminnym im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy w roku szkolnym 2018-

2019 funkcjonowało 5 oddziałów, do których uczęszczało 124 dzieci. 

Placówka zatrudnia 18 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 9,13 (w tym 9 nauczycieli  

łącznie na 7,08 etatu). 

W roku szkolnym 2018-2019 przedszkole czynne było od godz. 6:30 do godz. 15:30. 

Przerwa wakacyjna obowiązywała od dnia 30.07.2018 do 31.08.2018 r. 

Koszty utrzymania przedszkola w 2018 roku wyniosły 1.055.985,21 zł, w tym mieszczą 

się koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz realizacji zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.  

Ogółem wydatki bieżące gminy na oświatę w 2018 r. wyniosły 4.522.642,42 zł, 

z czego: 2.945.738,00 zł pokryte zostały z subwencji oświatowej, 116.915,81 zł z 

dotacji z budżetu państwa,  1.459.988,61 zł z budżetu gminy.  

Wskazuje to wyraźnie, że koszty kształcenia w placówkach oświatowych 

zdecydowanie przewyższają subwencje i dotacje przeznaczone na ten cel i wymagają 

wsparcia środkami z dochodów własnych gminy.  

W 2018 r. przyznano stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów. W  okresie od 

stycznia do czerwca 2018 r. 43 uczniów otrzymało stypendium na kwotę 22.450,71 zł. 

Od 01.09.2018 do 31.12.2018 roku stypendium i zasiłek szkolny został przyznany 45 

uczniom na ogólną kwotę 20.996,40 zł. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy  

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy jest samorządową instytucją kultury, która 

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

udziela informacji oraz popularyzuje książkę i czytelnictwo. Zadania statutowe 

biblioteki w roku 2018 realizowało 2 pracowników (jeden zatrudniony w ramach 

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

daje 1 etat na stanowisku bibliotekarskim. Natomiast na stanowisku głównej księgowej 

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

Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Oleśnicy w wyodrębnionym 
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pomieszczeniu sąsiadującym z biblioteką szkolną. Jednym z głównych zadań biblioteki 

jest między innymi gromadzenie materiałów bibliotecznych. W naszych zbiorach 

znajdują się książki i czasopisma. W 2018 r. włączono do zbiorów ogółem 399 

jednostek inwentarzowych, w tym  z zakupu i darów. Część środków na zakup zbiorów 

pochodziło z dotacji Biblioteki Narodowej. Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców 

wyniósł 10,31 %. W miarę posiadanych środków finansowych starano się zadbać o 

dopływ nowości dla każdej grupy czytelników, różniących się potrzebami i 

zainteresowaniami. Biblioteka oprócz książek i multimediów gromadzi i prenumeruje 

również gazety. Wskaźnik liczby czytelników wynosi 7,1 % na 100 mieszkańców. Z 

ogólnej liczby czytelników, dzieci do lat 15 stanowiły grupę osób ponad 60%. 

Obserwujemy wzrost liczby aktywnych czytelników już od najmłodszych wiekowo. 

Spowodowane jest to przeprowadzaniem wielu akcji czytelniczych, konkursów, 

spotkań, warsztatów dla najmłodszych. Biblioteka odnotowała w 2018 roku 6218 

wypożyczeń książek, czasopism, zbiorów specjalnych. Przyczyną wzrostu 

wypożyczeni była ciągła aktualizacja oferty nowości książkowych. Wskaźnik 

wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniósł 160,79.  

Biblioteka pełni także funkcję kulturalno-oświatową, bowiem przez organizacje 

różnego rodzaju spotkań, wieczorków, koncertów - biblioteka uczestniczy w życiu 

społecznym środowiska. We wszystkich imprezach zorganizowanych w 2018 r. wzięło 

udział ponad 800 uczestników. Biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. 

szkołą w Oleśnicy, przedszkolem, innymi bibliotekami, stowarzyszeniami oraz 

mediami. 

W roku 2018 Biblioteka zajęła: III miejsce w wojewódzkim konkursie „Pomóżmy 

dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje”, organizowanym przez WORD w Kielcach oraz 

II miejsce w województwie w konkursie plastycznym „Wolny czas-bezpieczny czas”. 

Dotacja z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy na 2018 rok 

wyniosła 84.000,00 zł. Biblioteka nie posiadała na koniec roku żadnych długów ani 

wymagalnych płatności. Szczegółowe sprawozdanie finansowe zostało przekazane w 

terminie Skarbnikowi Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica. 
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Ochrona zdrowia: 

Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia, dla którego 

Gmina pełni funkcję organu założycielskiego.  

Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy udzielił w 2018 r.  następujące 

świadczenia zdrowotne: 

 świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej 

 świadczenia ogólnostomatologiczne 

 świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa 

 

W zakresie świadczeń POZ świadczenia udzielane były przez lekarzy, pielęgniarki 

środowiskowe i pielęgniarkę szkolną.  

Na dzień 31.12.2018 roku do lekarzy POZ zapisanych było – 2.997 osób                                        

w następujących grupach wiekowych:  

 

Grupy wiekowe Liczba pacjentów 

0-6 lat   233 pacjentów 

7-19 lat 438 pacjentów 

20-39 lat   692 pacjentów 

40-65 lat   1.038 pacjentów 

66-75 lat   301 pacjentów 

powyżej 75 roku życia 295 pacjentów 

 

Świadczenia zdrowotne były udzielane również na podstawie karty EKUZ i na 

poświadczenia wydawane przez NFZ w Kielcach. 

Do pielęgniarki środowiskowej w 2018 r. zapisanych było 2.943 pacjentów. 

Do pielęgniarki szkolnej 291 uczniów. 

W Poradni Stomatologicznej oprócz leczenia zębów były udzielane świadczenia 

protetyczne. 

W Poradni Ginekologicznej były pobierane badania cytologiczne. 
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W trosce o zdrowie naszych mieszkańców gmina w 2018 roku przeznaczyła 64.897,20 

zł ze środków własnych na zakup nowego unitu dentystycznego wraz z niezbędnym 

wyposażeniem oraz asystorem stomatologicznym.  

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 14 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych w tym 2 placówki gastronomiczne, a na dzień 31 grudnia 2018 

r. 11 podmiotów w tym 3 gastronomie. Gmina Oleśnica w 2018 r. wydała 8 decyzji w 

sprawie wygaśnięcia zezwoleń alkoholowych, 2 decyzje w sprawie zmiany decyzji i 3 

zezwolenia jednorazowe.  

W gminie w 2018 r. funkcjonowała jedna apteka i jeden punkt apteczny.  

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

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii”, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy, opracowała i przedstawiła do 

zatwierdzenia Radzie Gminy - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018r. W ramach realizacji zadań 

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

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

W roku 2018  pracownik gminy, który zajmuje się monitorowaniem pracy 

komisji przeprowadził pięćdziesiąt dwie rozmowy indywidualne z osobami w czasie 

pierwszego kontaktu mających problem z alkoholem lub osobami współuzależnionymi. 

Były to rozmowy interwencyjno-motywacyjne oraz profilaktyczno-ostrzegawcze. Trzy 

wnioski o leczenie odwykowe zostało skierowane do Sądu w Staszowie. W 2018 roku 

odbyło się dziewięć posiedzeń Gminnej Komisji, na których przeprowadzono rozmowy 

motywujące z osobami wezwanymi (dwadzieścia osiem osób), które zobligowano do 

korzystania z doradztwa psychologicznego z zakresu uzależnień (przede wszystkim z 

problemami uzależnienia alkoholowego).  

W komisji zasiada pięć osób przeszkolonych odnośnie pracy z osobą uzależnioną 

i współuzależnioną. Natomiast porady z zakresu uzależnień udzielane były przez 

certyfikowanego psychologa uzależnień przez 10 godz. w miesiącu. Z konsultacji oraz 

terapii indywidualnej skorzystało sto trzydzieści cztery osoby. Poradnictwo 

świadczone przez psychologa to przede wszystkim pomoc psychologiczna dla osób z 
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problemami uzależnień. W 2018 r. psycholog przeprowadził także warsztaty  

skierowane do rodzin. 

Komisja współpracuje również z dzielnicowym Policji oraz z Komendą Powiatową w 

Staszowie, głównie w ramach programów mających na celu edukację dzieci i 

młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień.  

 

Inwestycje: 

 

W 2018 roku Gmina zrealizowała szereg inwestycji, przy czym należy zauważyć, że 

równocześnie przygotowano wiele dokumentacji projektowych umożliwiających 

realizację kolejnych ważnych zadań w następnych latach. 

 

1) Przebudowa drogi na działce o nr ewid. 400 w miejscowości Brody  

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Brody na 

działce o nr ew. 400 o łącznej długości 567,00 mb i szerokości jezdni 3,50 m. 

Koszt całkowity: 278.073,60 zł. 

 

2) Przebudowa dróg na terenie gminy Oleśnica 

Inwestycja obejmowała przebudowę pięciu odcinków dróg wewnętrznych na 

terenie gminy Oleśnica w miejscowościach: Strzelce, Borzymów i Oleśnica o 

łącznej długości 759,00 mb: 

A) droga w miejscowości Strzelce, działka o nr ewid. 866, dł. 165,00 mb, szer. 

jezdni 3,00 m, szer. poboczy 0,75 m; 

B) droga w miejscowości Strzelce, działka o nr ewid. 582, dł. 109,00 mb, szer. 

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

C) droga w miejscowości Borzymów, działka o nr ewid. 705, dł. 125,00 mb, szer. 

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

D) droga w miejscowości Borzymów, działka o nr ewid. 504, dł. 220,00 mb, szer. 

jezdni 3,00 m, szer. poboczy 0,75 m; 

E) droga w miejscowości Oleśnica, działka o nr ewid. 132, dł. 140,00 mb, szer. 

jezdni 2,80 m, szer. poboczy 0,50 m.  
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Koszt całkowity: 273.767,12 zł 

 

3) Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego w Oleśnicy 

Inwestycja obejmowała budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Szkole 

Podstawowej w Oleśnicy: boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko o nawierzchni 

sztucznej do piłki siatkowej i do kosza, boisko do piłki plażowej, bieżnię 

lekkoatletyczną o dł. 100 mb i 200 mb, skocznię do skoku w dal i stanowisko do 

rzutu kulą, trybuny, miejsca postojowe i teren utwardzony, plac manewrowy 

(szkółka rowerowa), obiekty małej architektury, ogrodzenie i piłkochwyty, 

oświetlenie terenu. 

Koszt całkowity: 1.371.348,03 zł 

Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej: 735.405,69 zł 

Inwestycja zrealizowana w ramach projektu: „Poprawa jakości infrastruktury 

sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Oleśnica”, który realizowany jest w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020, Działanie 7.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

 

4) Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi usytuowanej na działce o nr ewid. 

888 w miejscowości Strzelce 

Przedmiotem inwestycji była budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 318 

mb na działce o nr ewid. 888 w miejscowości Strzelce wraz z trzema hydrantami 

przeciwpożarowymi. 

Koszt całkowity: 37.277,43 zł 

 

5) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wolności w Oleśnicy – Etap I 

Inwestycja obejmowała budowę odwodnienia ulicy – kanalizacja deszczowa 

przyłączona do istniejącego systemu odwodnienia 

Koszt całkowity: 64.000,00 zł 
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6) Rozbudowa oświetlenia ulicznego – sołectwo Brody 

Koszt całkowity: 21.490,45 zł 

 

7) Urządzenie placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Oleśnicy 

Koszt całkowity: 32.994,92 zł 

 

8) Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej – sołectwo Sufczyce 

Koszt całkowity: 14.181,65 zł 

 

9) Zakup i montaż sprzętu rekreacyjno-sportowego na plac zabaw – sołectwo 

Strzelce 

Koszt całkowity: 18.258,27 zł 

 

10) Dostawa wyposażenia pracowni matematycznej, przyrodniczej i 

informatycznej w ramach projektu: Poprawa jakości infrastruktury sportowej 

i dydaktycznej na terenie gminy Oleśnica, w tym: 

A) meble 

B) sprzęt dydaktyczny i pomoce dydaktyczne 

C) sprzęt komputerowy i multimedialny 

Koszt całkowity: 130.369,00 zł 

Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej: 97.776,75 zł  

Inwestycja zrealizowana w ramach projektu: „Poprawa jakości infrastruktury 

sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Oleśnica”, który realizowany jest w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020, Działanie 7.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

 

11) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. ok. 700 mb wzdłuż drogi o nr ewid. 

663 w Oleśnicy. 
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2.  Budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. ok. 700 mb wzdłuż drogi o nr ewid. 

1081 w Oleśnicy. 

3.  Budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. ok. 300 mb wzdłuż drogi o nr ewid. 

888 w Strzelcach. 

4. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 200 mb wzdłuż drogi o nr 

ewid. 663 w Oleśnicy. 

5. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 700 mb wzdłuż drogi o nr 

ewid. 1081 i 1055 w Oleśnicy. 

6. Przebudowa drogi na działce o nr ewid. 400 w miejscowości Brody. 

7. Przebudowa dróg na terenie gminy Oleśnica (4 odcinki). 

8. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wolności w Oleśnicy. 

9. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 36019T Wólka Oleśnicka – Oleśnica, ul. 

Brzozowa. 

10. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – w trakcie 

opracowania. 

 

12) Złożone wnioski o dofinansowanie: 

1. Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy - wniosek o przyznanie 

pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w 

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

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

2. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 356019T Wólka Oleśnicka – Oleśnica, ul.  

Brzozowa wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

 

Pomoc społeczna: 

W gminie Oleśnica środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 

społecznej wyniosły w 2018 roku 5.573.635,26 zł. Poziom wydatków w stosunku do 

roku poprzedniego zmalał o 176.413,38 zł. (co stanowi 3,17%). W dziale „Rodzina”, 

który obejmuję m. in. świadczenia związane z realizacją rządowego programu 
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„Rodzina 500 plus”; świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny; wspieranie rodziny, rodziny zastępcze 

ogółem wydatkowano 4.573.740,42 zł co stanowi 78,63% ogólnych wydatków w 

zakresie polityki społecznej. W dziale „Pomoc społeczna” wydatkowano 999.894,84 

zł, co stanowi 17,94% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 

„Ochrona zdrowia” w 2018 r. wydatki bieżące wyniosły 52.593,47 zł, co stanowi 

9,44% ogólnych wydatków bieżących w zakresie polityki społecznej. W gminie 

Oleśnica z pomocy społecznej w 2018 roku skorzystało 323 osób, co stanowiło 8,17% 

wszystkich mieszkańców gminy. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy 

społecznej ich liczba osiągnęła poziom 128 osób. W gminie Oleśnica najczęściej 

występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie 

powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy 

społecznej w 2018 roku było kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, 

niepełnosprawność, bezrobocie, alkoholizm.  

 

Kryterium dochodowe umożliwiające przyznanie pomocy obowiązujące w 2018 r. 

wynosiło: 

- dla osoby samotnie gospodarującej – 701, 00 zł. 

- osoby w rodzinie – 528, 00 zł. 

W 2018 r. zasiłek stały został wypłacony 22 osobom w kwocie 131.448,00 zł, zasiłek 

okresowy 45 osobom w kwocie 118.491,00 zł, zasiłek celowy 134 osobom w kwocie 

145.781,00 zł, zasiłek celowy przyznany w ramach programu wieloletniego „Pomoc 

Państwa w Zakresie Dożywiania” 100 osobom w kwocie 93.340 zł.  

Z  pomocy społecznej w 2018 roku w postaci świadczeń pieniężnych skorzystało 

152 rodziny, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 55 rodzin. MGOPS w Oleśnicy 

w 2018r. ponosił odpłatność za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w 

Rudkach w kwocie 31.218, 00 zł.  

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

stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 2 rodziny (co stanowi wzrost o 40% 

http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/tematy/program-500-rodzina-500-plus/
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w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w 

formie zasiłku wychowawczego wyniosła 30.681,00 zł i w porównaniu z rokiem 

poprzednim wzrosła o 7.601,00 zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny 

wyniosła 253 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 19 rodzin 

(co stanowi spadek o 6,98% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota 

przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1.344.187,56 zł i w 

porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 41.310,02 zł. Całkowita kwota 

przyznanego świadczenia wychowawczego (tzw.500 +) w 2018r. wyniosła 

2.571.998,78 zł.  

MGOPS w Oleśnicy od kilku lat uczestniczy w dystrybucji żywności w 

Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. W 2018 roku z ww. 

pomocy skorzystało 296 rodzin tj. 600 osób.  

 

Sprawy obywatelskie: 

Na terenie Gminy Oleśnica działa 9 organizacji pozarządowych. Pięć Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Borzymowski Klub Inicjatyw Kulturalnych, Szkolny 

Klub Turystyki Rowerowej, Uczniowskiego Parafialnego Ludowego Klubu 

Sportowego „STRZELEC” w Strzelcach, Uczniowskiego Ludowego Klubu 

Sportowego BUDKOM w Oleśnicy.  

 

Stowarzyszenie Borzymowki Klub Inicjatyw Kulturalnych BKIK powstało 10 

listopada 2010 roku, z inicjatywy kilkunastu osób, które pragnęły zrobić coś 

pożytecznego dla swojej Małej Ojczyzny. Stowarzyszenie założyli mieszkańcy 

Borzymowa, głównym celem i siła napędową działania stowarzyszenia, była integracja 

i aktywizacja społeczności wiejskiej, poprzez działalność społeczno-kulturalną. 

Przykładem tego są różnorakie akcje przeprowadzane przez Stowarzyszenie, które 

stanowią atrakcję dla całej gminy. BKIK rokrocznie przeprowadza: Letnią Zabawę 

Plenerową,  Mikołajki, zawody wędkarskie i Dzień Matki.  
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Uczniowski Parafialny Klub Ludowy Strzelec swoją działalność rozpoczął w 

grudniu 2011 r. Bodźcem do powołania stowarzyszenia była ukończona budowa 

obiektu rekreacyjno-sportowego w Strzelcach. Obiekt składa się z dwu boisk, jedno z 

nich z nawierzchnią tartanową przeznaczone do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz 

tenisa ziemnego, drugie - trawiaste o wymiarach 30 m x 60 m przeznaczone do gry w 

piłkę nożną. Klub liczy około 110 członków w tym 20 osób dorosłych. Celem głównym 

klubu jest przede wszystkim animacja sportu i rekreacji na ternie Gminy Oleśnica.  

 

Uczniowski  Ludowy  Klub  Sportowy  Budkom  działa w miejscowości Oleśnica. 

Głównym celem klubu jest propagowanie piłki siatkowej mężczyzn, organizowanie 

życia sportowego, angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, 

przygotowywanie imprez sportowych i organizowanie zajęć ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, a także kształtowanie pozytywnych cech 

charakteru i osobowości poprzez udział w realizacji ww. zadań.  

 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Są to środki finansowe 

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

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

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

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

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

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

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

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

strategią rozwoju gminy 

 

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

łączną kwotę 181.234,91 zł . W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia: 
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Lp. 
Nazwa 

sołectwa 

Nazwa planowanego 

przedsięwzięcia 

Plan wydatków Wykonanie wydatków 

bieżących majątkowych bieżących majątkowych 

1 5 6 7 8 9 10 

1. 

Sołectwo 

Oleśnica 

Urządzenie placu zabaw 

przy ul. Ogrodowej 
0,00 35 000,00  32 994,92 

Spotkanie integracyjne 1 100,00    

Spotkanie integracyjne 1 102,90    

  2 202,90 35 000,00  32 994,92 

2. Wojnów Remont dróg 17 252,15  17 252,15  

    17 252,15  17 252,15  

3. 

Sołectwo 

Wólka 

Oleśnicka 

Utwardzenie drogi i 

wykopanie rowu 
9 300,73  9 298,80  

  9 300,73 0,00 9 298,80  

4. 

Sołectwo 

Brody 

Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego 
0,00 8 556,67  8 556,67 

  0,00 8 556,67  8 556,67 

5. 

Sołectwo 

Bydłowa 

Zakup podgrzewacza do 

wody do świetlicy 

wiejskiej 

564,60  564,60  

Zakup stołu bilardowego 

do świetlicy wiejskiej 
1 893,00  1 893,00  

Zakup krzeseł i stołów do 

świetlicy wiejskiej 
5 742,40  5 742,40  

Urządzenie świetlicy 

wiejskiej 
444,78  443,65  

  Zakup kosy spalinowej 1 400,00  1 399,00  

  10 044,78  10 042,65  

6. 

Sołectwo 

Kępie 

Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego w miejscowości 

Kępie 

7 426,75  7 380,00  

Zakup stołów i krzeseł do 

Domu Ludowego w 

miejscowości Kępie 

5 487,00  5 483,70  

Zakup stołu bilardowego 

do Domu Ludowego w 

miejscowości Kępie 

1 893,00  1 893,00  

  14 806,75  14 756,70  

7. 

Sołectwo 

Strzelce 

Zakup i montaż sprzętu 

rekreacyjno-sportowego 

na plac zabaw 

0,00 18 378,23  18 258,27 

    0,00 18 378,23  18 258,27 

8. 
Sołectwo 

Borzymów 

Zakup traktora do 

koszenia trawy 
0,00 12 155,02  12 155,02 
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Odnowienie Sali 

(przemalowanie) świetlicy 

wiejskiej 

5 000,00  4 999,96  

Spotkania integracyjne 1 000,00  1 000,00  

  6 000,00 12 155,02 5 999,96 12 155,02 

9. 

Sołectwo 

Pieczonogi 

Budowa boiska 

trawiastego 
4 000,00    

Budowa szamba przy 

remizie OSP w 

Pieczonogach 

7 600,00  7 600,00  

Zakup i montaż wiaty 

przystankowej 
8 572,65  8 572,65  

Zakup grila 3 600,00  3 499,00  

  23 772,65  19 671,65  

10. 

Sołectwo 

Sufczyce 

Zakup i montaż urządzeń 

do siłowni plenerowej 
 10 713,06  10 713,06 

Spotkania integracyjne 2 000,00  1 993,20  

Zakup i montaż 

brakującego oświetlenia 

ulicznego 

6 000,00  6 000,00  

  8 000,00 10 713,06 7 993,20 10 713,06 

11. 

Sołectwo 

Podlesie 

Zakup materiałów na 

pokrycie dachu Domu 

Ludowego oraz 

wykonanie prac 

remontowych dachu 

Domu Ludowego w 

Podlesiu 

13 541,86  13 541,86  

  13 541,86  13 541,86  

Ogółem 104 921,82 84 802,98 98 556,97 82 677,94 

   189.724,80  181.234,91 

 

 

Diagnoza sytuacji zagrożeń w gminie: 

Najbliższym komisariatem policji, który pilnuje porządku w Gminie Oleśnica jest 

Komisariat Policji w Połańcu, który podlega Komendzie Powiatowej w Staszowie. 

Jednym z podstawowych problemów społecznych jest nadużywanie alkoholu, co rodzi 

wiele problemów rodzinnych, wpływa także na pogorszenie stanu zdrowotnego 

mieszkańców gminy oraz kształtowanie postaw moralnych. Jak wynika z danych 

zaczerpniętych od dzielnicowego Policji w Oleśnicy w okresie: od 01.01.2018 r. do 

31.12.2018 r. na terenie gminy odnotowano: 13 zakłóceń ładu i porządku publicznego 
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pod wpływem alkoholu prowadzonych było 8 niebieskich kart (odbyło się także 26 

posiedzeń grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego). Te dane zapewne nie są 

pełne, bowiem należy zauważyć, że interwencje policji to jest tylko wierzchołek góry 

lodowej. Największe problemy uzależnienie alkoholowe powoduje w rodzinach. 

Rodzina, której chociażby jeden członek jest alkoholikiem, jest rodziną dysfunkcyjną i 

nasza działalność jest przede wszystkim nakierowana na pomoc rodzinie. Z informacji 

z Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy wynika, że w 2018 r. z różnych form 

pomocy społecznej skorzystało 164 rodzin, w tym 23 rodzin, w których występuje 

problem alkoholowy. 

 

Ochrona środowiska: 

Gmina Oleśnica ma opracowany Program Usuwania Azbestu i realizując 

postanowienia w nim zawarte od kilku lat zajmuje się usuwaniem azbestu z wszelkich 

budynków.  

W 2018 roku zdemontowano z budynków płyty azbestowo-cementowe o powierzchni 

254 m2 tj. 2,794 Mg i odebrano płyty składowane na posesjach w ilości 3158 m2,  

tj.34,78 Mg. 

Łączny koszt wykonania zadania w 2018 roku wyniósł: 11 158,67 zł w tym: 

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach 50% - 5 579,34 zł 

- dofinansowanie z Powiatu Staszowskiego 15 %, - l 673,80 zł 

- dofinansowanie z Gminy Oleśnica 35% - 3 905,53 zł. 

W trosce o czyste powietrze – gmina Oleśnica w 2018 r. podpisała umowę na realizację 

projektu partnerskiego: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie 

gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, który otrzymał dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza. W ramach konkursu 

jednostki samorządu terytorialnego ubiegały się o wsparcie na projekty związane z 

zakupem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i podgrzania wody 

użytkowej  ze źródeł odnawialnych. 
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Całkowita wartość projektu wynosi 5.609.203,47 zł brutto, współfinansowanie UE to 

kwota 2 995 283,40 zł brutto. 

Na terenie Gminy Oleśnica usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

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

wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.  Wszystkie odpady komunale z 

terenu gminy zagospodarowane są przez Regionalną Instalacją Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Rzędowie. Akcja selektywnego odbioru odpadów 

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

dostrzega w segregacji odpadów oszczędności własnych pieniędzy płaconych za 

wywóz śmieci. Ponadto daje się zauważyć mniejszą ilość odpadów, które trafiają na 

przepełnione składowiska oraz oszczędność przy wytwarzaniu nowych produktów z 

surowców wtórnych. Nowelizacja przepisów miała za zadanie zmniejszenie ilości 

odpadów komunalnych kierowanych na składowisko odpadów. W tym celu gminy 

zostały zobowiązane do osiągnięcia wysokich poziomów recyklingu i przygotowania 

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

budowlanych i rozbiórkowych, jak również ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Gminom, które nie 

wywiążą się z nałożonego obowiązku są naliczane wysokie kary pieniężne. 

 

Sprawy administracyjne: 

 

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

w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich 

pozbawione w wyniku represji carskich. W wyniku przeprowadzonych konsultacji 

społecznych zdecydowana większość mieszkańców była na „Tak”. Należy wskazać, iż 

na dzień 28 września 2018 r. liczba uprawnionych do głosowania stanowiła 3.245 osób, 

z czego w sołectwie Oleśnica 1.539 osób. 

Wyniki konsultacji w Gminie Oleśnica: 

W konsultacjach przeprowadzonych w dniach od 28.09.2018 - 03.10.2018 roku, we 

wszystkich miejscowościach Gminy Oleśnica, wzięło udział 1.335 osób na 3.245 
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uprawnionych, co stanowi 41,14 % wszystkich uprawnionych mieszkańców: 

1) Liczba głosów „Za” wyniosła 1060 co stanowi 79,40 %, 

2) Liczba głosów „Przeciw” wyniosła 185, co, stanowi 13,86 %, 

3) Liczba głosów „Wstrzymujących się od głosowania” wyniosła 90 co, stanowi 

6,74%. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 

2018 r. poz. 2478) w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w 

województwie świętokrzyskim oraz ustalenia ich granic z dniem 1 stycznia 2019 r. 

nadano Oleśnicy statut miasta. 

W 2018 r. w gminie wydano 355 dowodów osobistych.  

Wójt wydał 58 zarządzeń, które w głównej mierze dotyczyły zmian w budżecie gminy, 

spraw organizacyjnych tj. powołanie komisji do odbioru zadań. 

Zestawienie szczegółowe podjętych zarządzeń: 

 Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań 

obronnych w gminie Oleśnica w 2018 roku 

 Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola 

oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej 

 Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej 

 Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok 

 Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok 

 Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez 

pracowników Urzędu Gminy w Oleśnicy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 

2018 r. 

 Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie powołania komisji do dokonania oględzin 

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

Pacanowskiej. 

 Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2017 Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy. 

http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2632
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2632
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2633
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2633
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2633
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2634
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2634
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2636
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2637
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2638
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2638
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2638
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2640
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2640
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2640
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2675
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2675
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 Zarządzenie Nr 9_2018 uchylające w całości Zarządzenie Nr 4_2018 z dnia 

21.02.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica w 2018 rok. 

 Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok. 

 Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie ustalenia regulaminu i powołania zespołu do 

wyboru oferty na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i wesołego 

miasteczka podczas imprezy - Dzień Oleśnicy 2018 w dniu 12 sierpnia 2018 r.. 

 Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok. 

 Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy 

Oleśnica z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz 

zasad korzystania i używania sprzętu eksploatowanego przez Gminę Oleśnica. 

 Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu 

gwarancyjnego zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w 

miejscowości Strzelce pełniącego funkcje społeczne i kulturalne. 

 Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok. 

 Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. 

 Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok. 

 Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw 

szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 

oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez 

niekorzystne zjawiska atmosferycznych oraz w infrastrukturze komunalnej na 

terenie Gminy Oleśnica. 

 Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania 

danych osobowych. 

 Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie wprowadzenia procedur udzielania przez 

Gminę Oleśnica pożyczek organizacjom pozarządowym stowarzyszeniom, 

fundacjom i innym podmiotom działającym na terenie gminy na realizacją zadań 

publicznych współfinansowanych ze środków własnych organizacji lub źródeł 

zewnętrznych. 

http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2676
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2676
http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2677
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 Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok. 

 Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok. 

 Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu 

gwarancyjnego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Oleśnica - etap II. 

 Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Oleśnicy. 

 Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych. 

 Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 3.08.2018 r. w sprawie 

zmiany zarządzenie Nr 6/2017 Wójt Gminy Oleśnica z dnia 13 marca 2017r. w 

sprawie ustalenia normy zużycia paliwa oraz zasad korzystania i używania sprzętu. 

 Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Oleśnica na 2018 

 Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Oleśnica 

miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 

wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 

 Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Oleśnica na 2018 rok 

 Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego zadania pn. Przebudowa drogi na działce o nr ewid. 400 w 

miejscowości Brody 

 Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Oleśnicy w zakresie prowadzenia postępowań oraz 

wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych. 

 Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok 

 Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego zadania pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Oleśnica 

 Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok 

 Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz ustalenia 

kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy 

konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Oleśnica 
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 Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w 

Oleśnicy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów 

pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych 

 Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok 

 Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

częściowego zadania pn. Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego w Oleśnicy 

 Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok 

 Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego zadania pn. Przebudowa wraz z remontem drenażu odwadniającego 

boisko szkolne w Oleśnicy 

 Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy 

Oleśnica z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz 

zasad korzystania i używania sprzętu eksploatowanego przez Gminę Oleśnica 

 Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie określenia norm zużycie paliw płynnych 

pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu 

jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Oleśnica 

 Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Oleśnica za udział w 

działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

 Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu 

dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów z miejsca 

zamieszkania do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku 

szkolnego 

 Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i 

warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

 Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok 

 Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok 

 Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania przez 

radnych Rady Gminy Oleśnica ze służbowych tabletów 
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 Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego zadania pn. Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego w Oleśnicy 

 Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok 

 Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie powierzenia zadań dot. realizacji ustawy z dnia 

5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

 Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok 

 Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

częściowego zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wolności w Oleśnicy 

 Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok 

 Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

 Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru 

końcowego zadania pn. Urządzenie placu zabaw przy ul. Ogrodowej 

 Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 50/2018 z 

dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok 

 Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok. 

 

Realizacja uchwał rady gminy   

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

Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. 

wykonywanie Uchwał Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy 

samorządowej Wójt przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez 

Radę Gminy Oleśnica w 2018 r.  w sposób określony uchwałami.  W 2018 roku Rada 

Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy rady 

przyjętym Uchwałą Nr 255/XXXIX/18 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przyjęcia 

planu pracy Rady Gminy Oleśnica na 2018 rok. Wypełniając dyspozycję zawartą w 

planie pracy w 2018 roku Rada Gminy obradowała na 12 sesjach zwyczajnych, 5 sesji 

nadzwyczajnej i podjęła 76 uchwał. Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy 

zgodnie z woj. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał w 

nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności 
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z prawem – Wojewoda Świętokrzyski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna 

Izba Obrachunkowa. Zgodnie z woj. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji 

Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. Wszystkie uchwały zostały przez organ 

wykonawczy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami 

i przepisami prawa.  

Jako organ stanowiący (uchwałodawczy) gminy Rada w 2018 roku  podjęła 

następujące uchwały: 

1. Uchwała Nr 255/XXXIX/18 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przyjęcia planu pracy 

Rady Gminy Oleśnica na 2018 rok. 

2. Uchwała Nr 256/XXXIX/18 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przyjęcia planów 

pracy stałych komisji Rady Gminy Oleśnica na 2018 rok. 

3. Uchwała Nr 257/XXXIX/18 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian 

do Statutu Gminy Oleśnica. 

4. Uchwała Nr 258/XXXIX/18 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy 

Oleśnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

5. Uchwała Nr 259/XXXIX/18 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy 

Oleśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

6. Uchwała Nr 260/XXXIX/18 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie uchwalenia statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy. 

7. Uchwała Nr 261/XXXIX/18 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Gminie 

Oleśnica na lata 2018-2020. 

8. Uchwała Nr 262/XXXIX/18 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2017. 
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9. Uchwała Nr 263/XXXIX/18 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Oleśnica w 2018 roku". 

10. Uchwała Nr 264/XXXIX/18 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2018-2025. 

11. Uchwała Nr 265/XXXIX/18 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Oleśnica na 2018 r. 

12. Uchwała Nr 267/XL/18 z dnia 18 maja 2018r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

13. Uchwała Nr 268/XL/18 z dnia 18 maja 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2018-2025. 

14. Uchwała Nr 269/XL/18 z dnia 18 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Oleśnica na 2018 rok. 

15. Uchwała Nr 270/XLI/18 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

10/II/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 16.12.2014r. 

16. Uchwała Nr 271/XLI/18 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego SGOZ w Oleśnicy za 2017r. 

17. Uchwała Nr 272/XLI/18 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdaniu GOPS w Oleśnicy za 2017 rok. 

18. Uchwała Nr 273/XLI/18 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r. 

19. Uchwała Nr 274/XLI/18 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Oleśnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

20. Uchwała Nr 275/XLI/18 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pożyczki 

dla Stowarzyszenia "Borzymowski Klub Inicjatyw Kulturalnych" z siedzibą w 

Borzymowie. 

21. Uchwała Nr 276/XLI/18 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zmian w WPF Gminy 

Oleśnica na lata 2018-2025. 

22. Uchwała Nr 277/XLI/18 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Oleśnica na 2018 rok. 
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23. Uchwała Nr 278/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018r. przyjmująca "Apel Rady Gminy 

Oleśnica w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały 

ich pozbawione w wyniku represji carskich". 

24. Uchwała Nr 279/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie określenia zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Oleśnica. 

25. Uchwała Nr 280/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Oleśnica. 

26. Uchwała Nr 281/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Oleśnica. 

27. Uchwała Nr 282/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie przekazania projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego. 

28. Uchwała Nr 283/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie zmiany nr 4 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica. 

29. Uchwała Nr 284/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

275/XLI/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku. 

30. Uchwała Nr 285/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie zmian do statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy. 

31. Uchwała Nr 286/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2018-2025. 

32. Uchwała Nr 287/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Oleśnica na 2018 rok. 

33. Uchwała Nr 288/XLIII/18 z dnia 7 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia z 

mieszkańcami Gminy Oleśnica konsultacji dotyczących nadania statusu miasta 

miejscowości Oleśnica. 

34. Uchwała Nr 289/XLIII/18 z dnia 7 września 2018r. w sprawie zbycia 

nieruchomości. 
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35. Uchwała Nr 290/XLIII/18 z dnia 7 września 2018r. w sprawie określenia czasu 

pracy nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

36. Uchwała Nr 291/XLIII/18 z dnia 7 września 2018r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela. 

37. Uchwała Nr 292/XLIII/18 z dnia 7 września 2018r. w sprawie wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, uczestniczących w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę. 

38. Uchwała Nr 293/XLIII/18 z dnia 7 września 2018r. w sprawie zmian WPF Gminy 

Oleśnica na lata 2018-2025. 

39. Uchwała Nr 294/XLIII/18 z dnia 7 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Oleśnica na 2018 rok. 

40. Uchwała Nr 295/XLIV/18 z dnia 4 października 2018r. w sprawie wyrażenia opinii 

dotyczącej nadania statusu miasta miejscowości Oleśnica. 

41. Uchwała Nr 296/XLIV/18 z dnia 4 października 2018r. w sprawie zmian w WPF 

Gminy Oleśnica na lata 2018-2025. 

42. Uchwała Nr 297/XLIV/18 z dnia 4 października 2018r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok. 

43. Uchwała Nr 298/XLV/18 z dnia 26 października 2018r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Oleśnica. 

44. Uchwała Nr 299/XLV/18 z dnia 26 października 2018r. w sprawie regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica. 

45. Uchwała Nr 300/XLV/18 z dnia 26 października 2018r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Oleśnica na lata 2018-2025. 

46. Uchwała Nr 301/XLV/18 z dnia 26 października 2018r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok. 

47. Uchwała Nr I/1/18 z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu 

głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Oleśnica. 
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48. Uchwała Nr I/2/18 z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji 

Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Oleśnica. 

49. Uchwała Nr I/3/18 z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy Oleśnica. 

50. Uchwała Nr I/4/18 z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Oleśnica. 

51. Uchwała Nr II/5/18 z dnia  29 listopada 2018r. w sprawie  powołania i trybu pracy 

komisji stałych Rady Gminy Oleśnica. 

52. Uchwała Nr II/6/18 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej. 

53. Uchwała Nr II/7/18 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania składu 

osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

54. Uchwała Nr  II/8/18  z dnia  29 listopada 2018r.  w sprawie powołania składu 

osobowego Komisji Gospodarczej, Budżetu i Finansów. 

55. Uchwała Nr II/9/18 z dnia: 29 listopada 2018r. w sprawie powołania składu 

osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 

56. Uchwała Nr II/10/18 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójtowi Gminy Oleśnica. 

57. Uchwała Nr III/11/18 z dnia  10 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. 

58. Uchwała Nr III/11/18 z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. 

59. Uchwała Nr III/12/18 z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. 

60. Uchwała Nr III/13/18 z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych. 

61. Uchwała Nr III/14/18 z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie opłaty targowej 

62. Uchwała Nr III/15/18 z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie zmian w Statucie Gminy 

Oleśnica. 
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63. Uchwała Nr III/16/18 z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2018-2025. 

64. Uchwała Nr III/17/18 z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Oleśnica na 2018 rok. 

65. Uchwała Nr IV/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Oleśnica ,,Posiłek w 

szkole i w domu ”na lata 2019-2023. 

66. Uchwała Nr IV/19/18 z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby 

objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

67. Uchwała Nr IV/20/18 z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie zawarcia porozumienia 

pomiędzy Gminą Oleśnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi 

informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy na rok 2019. 

68. Uchwała Nr IV/21/18 z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

na rok 2019. 

69. Uchwała Nr IV/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie zatwierdzenia planu 

finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli Publicznej Szkoły 

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

Jana Pawła II w Oleśnicy prowadzonych przez Gminę Oleśnica w 2019 roku. 

70. Uchwała Nr IV/23/18 z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie diet dla radnych Rady 

Gminy Oleśnica. 

71. Uchwała Nr IV/24/18 z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2018-2025. 

72. Uchwała Nr  IV/25/18 z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Oleśnica na 2018 rok. 

73. Uchwała Nr IV/26/18 z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2019-2026. 

74. Uchwała Nr  IV/27/18 z dnia  21 grudnia 2018 w  sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Oleśnica na 2019 rok. 
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75. Uchwała Nr V/28/18 z dnia 31 grudnia 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Oleśnica na 2018 rok. 

76. Uchwała Nr V/29/18 z dnia 31 grudnia 2018 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2018-2025. 

Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym unieważniono w całości  dwie uchwały oraz 

do uzupełnienia  została skierowana 1 uchwała. 

Ponadto przedmiotem obrad były sprawozdania lub informacje przedkładane corocznie 

przez Wójta lub kierowników jednostek organizacyjnych gminy tj.:   

• informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,  

• sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

• sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny oraz przedstawienie 

potrzeb w tym zakresie,  

• sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,  

• oceny zasobów pomocy społecznej.  

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

świetle projektów organizacyjnych.  

• analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi,  

• informacje o stanie realizacji oświaty w Gminie Oleśnica,  

• informacje na temat realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na 

terenie gminy Oleśnica. 

 

Planowanie przestrzenne:  

W 2018 r. gmina nie posiadała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

natomiast posiadała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego, na podstawie którego wydawane były decyzje. Do 31.12.2018 r. gmina 

opracowała 4 zmiany do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. Głównym powodem opracowania tych zmian były wydane koncesje 

na poszukiwanie złóż (piaski). W 2018 r. wydano 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji 
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inwestycji celu publicznego. Inwestycji te dotyczyły infrastruktury komunalnej. W 

2018 roku wydano 30 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 19 decyzji dotyczących 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3 decyzje dotyczące zabudowy usługowej, 

7 decyzji dotyczących zabudowy gospodarczej. Wydano jedną decyzję odmowną dot. 

budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Strzelce. 

 

Podsumowanie: 

W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są 

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

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

zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. 

Działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny, wagę przywiązujemy do 

edukowania, wspierania przedsiębiorczości, oferty kulturalnej i wszelkich innych 

wskazanych aspektów, warunkujących harmonijny rozwój gminy. Gminy przyjaznej 

mieszkańcom, przyjezdnym, docenianej na zewnątrz, stawianej za wzór np. w 

pozyskiwaniu funduszy. Kierunek, który obraliśmy będziemy konsekwentnie 

kontynuować w kolejnych latach. Rok 2018 należy postrzegać jako efekt 

wcześniejszych naszych działań oraz początek i punkt wyjścia kolejnych.  

 


